


XXII Dzień Papieski
„Blask Prawdy”

XXII Dzień Papieski to taki czas, w
którym chcemy przypomnieć nam
wszystkim przepis na szczęście, który
św. Jan Paweł II zmieścił w trzech
słowach: Prawda, Miłość i Wolność.



XXII Dzień Papieski
„Blask Prawdy”

Pan Jezus powiedział: „Ja jestem 
drogą i prawdą, i życiem”.



XXII Dzień Papieski
„Blask Prawdy”

Jan Paweł II nauczał, że każdy z nas ma
w sobie Prawdę. Wszyscy za nią tęsknimy
i chcemy ją w pełni poznać. Dlatego
rozwijamy nasze pasje i zainteresowania,
uczymy się przedmiotów, które lubimy.
Prawda to nie tylko unikanie kłamstwa,
to także poznawanie samego siebie i
życie ze sobą w zgodzie.

https://www.youtube.com/watch?v=9TbOPA9U7VY

https://www.youtube.com/watch?v=9TbOPA9U7VY






• Poznawanie prawdy jest jednym
z głębokich ludzkich pragnień.

• Jak naucza papież, wszystkich ludzi
łączy jedno pragnienie: by wiedzieć,
jak jest naprawdę.

• Jak Św. Jan Paweł II twierdził, że
wszystkie przykazania sprowadzają
się do jednego słowa „kochaj!”. Nie
możemy o miłości tylko pięknie
mówić, mamy przede wszystkim
kochać.



• "Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie."

• "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja
będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać."

• "Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą. "

• "Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie
prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.”

• "Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym
na miłość."

Cytaty o miłości - Jan Paweł II

https://dziennikzachodni.pl/jan-pawel-ii-cytaty-o-milosci-zobacz-najpiekniejsze-sentencje-i-wiersze-jana-pawla-ii-zdjecia/ar/3410569


• "Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa
miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego
słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga."

• "Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie
ma solidarności bez miłości - więcej! - nie ma przyszłości człowieka
i narodu."

• "Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności
i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do
zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom."

Cytaty o miłości - Jan Paweł II

https://dziennikzachodni.pl/jan-pawel-ii-cytaty-o-milosci-zobacz-najpiekniejsze-sentencje-i-wiersze-jana-pawla-ii-zdjecia/ar/3410569




Archanioł Gabriel

Bóg jest INNY. Niepodobny do otaczającego 

nas świata. Po prostu oryginalny. Przy Nim 

wszystko jest wtórne. Bez Niego każdy gest 

jest lichą imitacją, każde dzieło miernym

falsyfikatem. Tylko serce próbuje Go 

naśladować. I drży.



Archanioł Rafał

Prawie 30 lat temu papież Jan Paweł II w 

encyklice „Veritatis splendor” przypomniał 

nam o trzech wartościach, bez których w 

naszym życiu wieje pustką – o Miłości,

Wolności i blasku Prawdy, który stał się 

hasłem tegorocznego XXII Dnia Papieskiego.



Dziś, oprócz św. Jana Pawła II, spotkamy Archanioła 
Gabriela, Rafała i Michała – nieustannie czuwających przy 
nas przewodników. Razem z papieżem przypomną nam o 
najważniejszych wartościach naszego życia, bez których 

nigdy nie możemy być naprawdę sobą, nigdy nie możemy 
naprawdę kochać i nigdy nie możemy być naprawdę wolni.



Nikt z nas sobie sam nie wystarcza. Dlatego potrzebujemy 
przewodników, towarzyszy drogi, którzy na Prawdzie, Miłości i 

Wolności znają się jak mało kto.



Jesień to pora roku, w której szczególnie 
pamiętamy o aniołach. Wypatrujemy ich 
w drodze do pracy lub szkoły, prosząc o 

opiekę i wskazanie właściwej ścieżki. 
Spośród wszystkich papieży w historii 
Kościoła najwięcej na temat aniołów 

wypowiadał się Jan Paweł II, wskazując 
na ich szczególne działanie w naszym 
życiu oraz w dziejach całego świata.



Św. Jan Paweł II uczy, że tak naprawdę wszystkie przykazania sprowadzają się do 
jednego przykazania Miłości: Człowieku, bądź człowiekiem. I kochaj. Jeśli pragniesz 

prawdziwego życia, rozejrzyj się dookoła i zacznij kochać.

I naucz się przyjmować Miłość, którą już masz. Papież przypomina nam, że zanim 
pokochamy drugiego człowieka, mamy pokochać samych siebie. Bo zostaliśmy 

stworzeni z Miłości. 

Kiedy patrząc w lustro nareszcie dostrzeżemy, jak bardzo jesteśmy piękni, wtedy 
możemy żyć i kochać naprawdę.

Miłość



Św. Jan Paweł II uczy nas, że każdy człowiek powołany jest
do wolności. A wolność wyraża się przez Miłość. „Jeśli ktoś doświadczył  miłości, 

doświadczył również wolności” – mówił Papież. Być wolnym i kochać to znaczy „być 
darem z siebie”, z własnej woli szukać Dobra i Prawdy, stawiać sobie mądre 

ograniczenia, bo w rzeczywistości to one mogą stać się przestrzenią prawdziwej 
wolności. Za każdym razem, gdy dokonujemy wyboru, decydujemy o sobie samym, 

nadajemy sobie kształt.

Piosenka „Wolność” Marka Grechuty

https://www.youtube.com/watch?v=STzvoiFybdM

Wolność

https://www.youtube.com/watch?v=STzvoiFybdM


Kiedy patrzymy na świat, na to, co się dzieje wokół nas, niczym
ewangeliczny bogaty młodzieniec, zadajemy sobie pytanie o to, co mam robić. Co 

robić, żeby dobro wygrało? Gdzie szukać Prawdy, kiedy dookoła tyle kłamstwa i zła, 
kiedy ludzie w moim wieku nie mają już nic, bo ktoś postanowił poszukać prawdy nie 

tam, gdzie trzeba?

„Żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem 
czynić? Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku 

prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha, jak zaświadcza psalmista: 

„«Któż nam ukaże dobro?» Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego 
oblicza!”

Prawda
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Dziękujemy za uwagę!

Karolina Bąk i Małgorzata Jaśkowiec


