
Św. Jan Paweł II do młodzieży



Gdy w 1978 r. mało 
znany światu kardy-

nał Karol Wojtyła został 
papieżem Janem Paw-
łem II, szybko dał siebie 
poznać jako bardzo ak-
tywna głowa Kościoła. 
Podczas 26 lat pontyfi-
katu odbył rekordową 
liczbę zagranicznych 
podróży, angażował się 
w sprawy międzynaro-
dowe i jest uważany za 
jedną z najważniejszych 
postaci XX w. 

16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski 
kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża 
i przybrał imię Jan Paweł II. 



Papież nauczał m.in. 
o miłości bliźnie-

go, wolności i ochronie 
słabszych. Troszczył się 
o wiernych, wprowadza-
jąc Kościół w III tysiącle-
cie. Jednak szczególnie 
zależało mu na dotarciu 
do ludzi młodych.

Papież na Światowych Dnia Młodzieży 
w Częstochowie w 1991 roku



Nie lękajcie się waszej 
młodości i waszych  
głębokich pragnień 
szczęścia, prawdy, piękna  
i trwałej miłości!

 Nie cofajcie się nigdy 
przed przeszkodami,  

które piętrzą się 
 na ścieżkach  

waszego życia.



Jan Paweł II został 
papieżem w dość 

młodym wieku 58 lat. 
W dodatku do końca ży-
cia był młody duchem. 
Uwielbiał ludzi i roz-
mowy z nimi. Intereso-
wał się sportem, kochał 
górskie wędrówki oraz 
jazdę na nartach. Był 
intelektualistą i myśli-
cielem, a z drugiej stro-
ny osobą bezpośrednią, 
z którą można poroz-
mawiać i pośmiać się 
bez poczucia dystansu.



W Was jest nadzieja,  
ponieważ Wy należycie  

do przyszłości,  
a zarazem przyszłość  

do Was należy.



Drodzy młodzi,  
niech was nie zadowala  

nic, co jest poniżej 
najwyższych ideałów! 

Nie dajcie się zniechęcić tym, 
którzy rozczarowani życiem 

nie słyszą głębszych i bardziej 
autentycznych pragnień  

ich serca.



Papież często zwra-
cał się do młodzie-

ży, wyrażając swoje 
duże nadzieje. Spoty-
kał się z dziećmi i cier-
pliwie odpowiadał na 
ich pytania. Słynne sta-
ły się jego nieformalne 
wieczorne spotkania na 
ulicy Franciszkańskiej 
w Krakowie, gdy rozma-
wiał przez okno z tłu-
mem młodych ludzi. 
Papież cenił młodość 
i zauważał jej dużą rolę 
w świecie.



Młodość to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić 
prawdą i miłością. Młodość, prawda i miłość: to się musi spotkać.



Jestem 
radosny,  
wy też  

bądźcie!


