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      „Przyjąć dobrowolnie cierpienie          
 za drugiego człowieka - to coś więcej 
niż tylko cierpieć. Na taką decyzję mogą 
się zdobyć tylko ludzie wewnętrznie 
wolni”



„Gdyby większość Polaków - w obecnej 
sytuacji - wkroczyła na drogę prawdy, 
stalibyśmy się narodem wolnym        już 
teraz” 



„Prawda                jest 
niezmienna.     Prawdy 
                 nie da się 
zniszczyć taką czy 
inną decyzją, 
taką czy inną 
ustawą” 



„…nie można zadać rany śmiertelnej 
czemuś, co jest nieśmiertelne.        Nie 
można uśmiercić nadziei”  



„Za prawdę trzeba cierpieć. 
Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny,          mają 
dzieci, są w więzieniach, cierpią,                to 
dlaczego ja, ksiądz, nie mam również 
dołożyć swojego cierpienia?”



„To co wielkie i piękne,                rodzi 
się przez cierpienie” 



„Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, 
gdzie jest przemoc, zakłamanie, 
nienawiść, nieszanowanie ludzkiej 
godności, tam brakuje miejsca        na 
miłość, tam brakuje miejsca       na 
serce,                                        na 
bezinteresowność, 
na wyrzeczenia” 



„Bez względu na to, jaki wykonujesz 
zawód, jesteś człowiekiem” 



„Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą 
człowieczeństwa. Ona jest szczególnym 
znakiem obrazu Bożego w człowieku.    Ona 
została nam ofiarowana przez Boga. Ofiarowana 
nie tylko nam, ale i naszym braciom. Stąd też 
obowiązek upominania się o nią dla tych, którzy 
są jej niewinnie pozbawieni”



"Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala" 



„Bądźmy silni miłością, modląc się za braci 
błądzących, nie potępiając nikogo, ale piętnując     
i demaskując zło. Prośmy słowami Chrystusa - jako 
Jego wyznawcy - słowami, które On wypowiedział z 
Krzyża: Boże, Ojcze. Odpuść im – bo nie wiedzą, co 
czynią. A nam daj, Chryste, większą wrażliwość na 
działanie miłości niż siły i nienawiści”



„Życie w prawdzie - to dawanie świadectwa na 
zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie 
się o nią w każdej sytuacji… Człowiek, który daje 
świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym 
nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia”



„Przemoc nie jest 
oznaką siły, lecz 
słabości. Komu 
nie udało się 
zwyciężyć sercem 
lub rozumem, 
usiłuje zwyciężyć 
przemocą”



„Bóg stworzył człowieka wolnym      
do tego stopnia, że może on         
Boga przyjąć lub odrzucić”



„Zachować 
godność 
człowieka, 
godność dziecka 
Bożego, 
to żyć bez 
zakłamania”



„Mamy wypowiadać 
prawdę, gdy inni milczą. 
Wyrażać miłość                i 
szacunek,                   gdy 
inni sieją nienawiść. 
Zamilknąć,                  gdy 
inni mówią. 
Modlić się,                   gdy 
inni przeklinają. 
Pomóc, gdy inni            nie 
chcą tego czynić. 
Przebaczyć,                gdy 
inni nie potrafią.                 
Cieszyć się życiem,      
gdy inni je lekceważą”



„W historii 
chrześcijaństwa mamy 
bardzo wiele przykładów 
do jakich granic trzeba 
bronić prawdy – 
po prostu do końca. 
Jezus Chrystus              za 
głoszenie swojej Bożej 
prawdy oddał swe życie. 
Podobnie apostołowie. 
A przecież rola księdza 
jest taka, by głosić 
prawdę i za prawdę 
cierpieć, jeżeli trzeba 
nawet za prawdę     
oddać życie”



Wypowiedzi o Księdzu Jerzym 
Ojca Świętego Jana Pawła II 
i prefekta Kongregacji Nauki 

Wiary 
Josepha kard. Ratzingera



„Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci (…). 
Tak, tworzył ją Ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności             w 
Europie za cenę ofiary z życia - tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus,      jak 
Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w 
Europie, dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich.                     Ma 
prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów          tego 
kontynentu i całego świata, przez swój Krzyż”                               Jan 

Paweł II – Włocławek  7 czerwca 1991 



„…To są ci wielcy pionierzy Europy – w przeszłości i na przyszłość taką miarę 
europejskości przyjmujemy, taką miarę europejskości pragniemy podjąć 
i kontynuować, i nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary.
…Świat potrzebuje Europy odkupionej”

„Wraz z wszystkimi, 
powtarzam ostatni passus, 
wraz z wszystkimi, którzy 
przeszli tę nadwiślańską 
ziemię, wraz z Księdzem 
Jerzym, zginam moje kolana 
przed Ojcem – proszę o 
wzmocnienie siły człowieka 
wewnętrznego, błagam o 
wzmocnienie siły człowieka 
wewnętrznego  dla 
wszystkich synów          i 
córek tej ziemi, mojej 
Ojczyzny, teraz, u progu 
czasów, które nadeszły       i 
które idą!”

Jan Paweł II – Włocławek  
7 czerwca 1991 



„Niech Pan błogosławi Polskę, 
napełnia kapłanów duchem ewangelicznym księdza Popiełuszki.”

Kardynał Joseph Ratzinger - u grobu Księdza Jerzego 
25 maja 2002


