
Słowa, miejsca
i ekumenizm
Papież Jan Paweł II był nie tylko duchownym, ale też 
poetą, dramatopisarzem, nauczycielem akademickim 
i poliglotą – prawdziwym mistrzem słowa. Jego 
ponad 26-letni pontyfikat, drugi co do długości w 
dziejach Kościoła, obfitował w niezapomniane słowa, 
które świadczą o szacunku wobec ludzkiego życia i 
bohaterstwa.

Charakterystycznym elementem jego pontyfikatu 
były liczne podróże apostolskie. Ojciec Święty 
odbył ponad sto pielgrzymek, odwiedzając 
wszystkie zamieszkałe kontynenty. W Warszawie 
obecność Papieża w poszczególnych miejscach 
była niejednokrotnie hołdem składanym ludziom i 
trudnej historii stolicy.

Papież słynął też ze swego głębokiego szacunku dla 
wszystkich ludzi, bez względu na ich przynależność 
religijną. Spotykał się z wiernymi różnych wyznań 
i tradycji, podkreślając konieczność dialogu. Był 
pierwszym papieżem, który ucałował Koran, dokonał 
wyznania win Kościoła, zdecydowanie potępiał 
antysemityzm.

Wiele czasu poświęcił też budowaniu jedności 
kościołów chrześcijańskich. Tę ekumeniczną postawę 
wielokrotnie prezentował także w Warszawie.
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– niezwykłego Polaka, kanonizowanego 27 kwietnia 2014 roku, 
pierwszego w historii następcy św. Piotra pochodzącego z Polski 
i pierwszego po ponad 450 latach biskupa Rzymu niebędącego 
Włochem. Papieża, który swoją silną osobowością wpłynął nie tylko 
na obraz Kościoła, lecz także na dzieje współczesnego świata.

Ojciec Święty kilkakrotnie pielgrzymował do Polski, przechodzącej 
od początku lat 80-tych radykalne przemiany. W trakcie siedmiu 
pielgrzymek do Ojczyzny Jan Paweł II niemal zawsze odwiedzał 
stolicę, w Warszawie wiele jest więc miejsc związanych w szczególny 
sposób z Papieżem. Stały się one areną wielu pamiętnych słów, gestów 
i spotkań.
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Słowa, miejsca i ekumenizm Cytat:
I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, 
wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta 
Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi!
Amen.

– Homilia w czasie mszy św. w wigilię święta Zesłania Ducha Świętego, 
2 czerwca 1979.

Cytat:
Świat stworzony przez Boga z miłości — nosi w sobie wezwanie 
do miłości Boga. 
[…] Tak. Cały świat — wszechświat: widzialny i niewidzialny. 
W świecie widzialnym znajduje się jeden podmiot, jeden 
punkt newralgiczny, w którym to wezwanie do miłości staje 
się wymogiem sumienia: umysłu, woli i serca. Tym punktem 
newralgicznym jest człowiek. Będziesz miłował w imieniu 
wszystkich stworzeń. Będziesz odpowiadał miłością na Miłość.

– Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej biskupa Michała Kozala, 14 czerwca 
1987.

Cytat:
Nie mogłem przybyć do Warszawy na jego pogrzeb w dniu 31 
maja 1981 roku z powodu zamachu na moje życie w dniu 13 
maja, co spowodowało kilkumiesięczny pobyt w szpitalu. Kiedy 
dzisiaj dane mi jest przybyć do Ojczyzny, pierwsze  moje kroki 
skierowuję do jego grobu.

– Homilia w czasie mszy świętej, 16 czerwca 1983.

Cytat:
Proste tolerowanie siebie nie może wystarczać chrześcijanom 
i Kościołom Chrystusa. Toleruje się przecież czasem nawet 
zło - w imię większego dobra. Nie chciałbym, żebyście mnie 
tylko tolerowali. I nie chcę was, drodzy bracia i siostry, jedynie 
tolerować. […] Cóż to za bracia i siostry w Chrystusie, którzy się 
jedynie tolerują?!

– Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa ekumenicznego, 9 czerwca 
1991.

Cytat:
Solidarność bowiem przekroczyła już granice Polski. Stała 
się elementem myślowym i wymogiem moralnym dla 
współczesnego świata, nie tylko dla Europy.

– Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych, 8 czerwca 1991.

Cytat:
Pierwszy raz, jako Papież, byłem tutaj w roku 1987, ale w innych 
czasach, i odwiedziny nie mogły być wcześniej zapowiedziane. 
Moją obecnością chciałem wówczas dać wyraz wielkiego uznania 
(…) dla całego, zmuszonego wówczas do milczenia Kościoła 
greckokatolickiego.

– Przemówienie do grekokatolików, 11 czerwca 1999.

Cytat:
Módlmy się do Boga Ojca, aby ofiara tego kapłana przynosiła 
nieustannie owoce w naszej Ojczyźnie. Aby nie zabrakło ludzi, 
którzy w tym męczeństwie będą odnajdywać natchnienie do 
własnego uświęcenia oraz zachętę i siłę do autentycznej służby 
człowiekowi.

– List do kard. Józefa Glempa, 19 października 1994.

Cytat:
My, ludzie, jako Kościół i jako wszystkie bytujące w tym jednym 
Kościele Kościoły, musimy wciąż odnajdywać tę Drogę jedyną, 
jaką jest Chrystus. Wciąż poniekąd musimy sprawdzać, czy 
On jest właśnie tą drogą, którą idziemy: którą idziemy we 
wspólnocie.

– Homilia w czasie mszy św. na rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego.

Cytat:
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w 
jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

– Przemówienie przed połączonymi izbami Parlamentu RP, 11 czerwca 1999.

Cytat:
Zaproszenie papieża do poświęcenia tego wspaniałego gmachu 
[…] jest to szczególny znak rosnącej świadomości, że środowiska 
naukowe i Kościół są w naturalny sposób sprzymierzone w 
służbie człowiekowi.

– Przemówienie podczas poświęcenia Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 11 
czerwca 1999.

Cytat:
Troszcząc się o rozwój techniczny, nie zapominajcie o człowieku. 
Życzę wam, abyście w duchu wzajemnego zrozumienia i dobrego 
współdziałania służyli wielkiemu dziełu zbliżania ludzi do siebie.

– Przemówienie podczas spotkania z pracownikami Polskich Linii Lotniczych LOT z 
okazji 70-lecia linii, 13 czerwca 1999.

Cytat:
Nie przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa 
społeczna — według zasad wypracowanych w takim trudzie 
w przełomowych dniach sierpnia 1980 roku i zawarta w 
porozumieniach — dojdzie stopniowo do skutku.

– Przemówienie do przedstawicieli komunistycznych władz państwowych, 
17 czerwca 1983.

Cytat:
Boże Abrahama (…) Wysłuchaj naszych modlitw, jakie 
zanosimy za naród żydowski, który – ze względu na swoich 
przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi.

– Modlitwa w intencji narodu żydowskiego na Umschlagplatz, 11 czerwca 1999.

Cytat:
Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy 
Krzyż! Niech on wszędzie świadczy o Tym, który do końca nas 
umiłował.
(…) Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Zjednocz się przy 
Chrystusowej Eucharystii, w której krwawa ofiara Chrystusa 
ponawia się wciąż i na nowo urzeczywistnia pod postacią 
Najświętszego Sakramentu wiary!

– Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na rozpoczęcie II Krajowego Kongresu 
Eucharystycznego, 8 czerwca 1987.

Cytat:
Człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”. Sercem! Serce w 
języku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wnętrze, oznacza w 
szczególności sumienie... Człowieka więc trzeba mierzyć miarą 
sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu.

– Przemówienie do młodzieży akademickiej, Warszawa, 3 czerwca 1979.
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Wybudowany w 1955 roku Pałac Kultury i Nauki jest jednym z symboli 
realnego socjalizmu w Polsce, a sam plac służył niegdyś zgromadzeniom 
ludowym. W centralnej jego części wzniesiono istniejącą do dzisiaj trybunę, z 
której przedstawiciele władz PRL przyjmowali defilady i marsze.
W 1987 roku na pl. Defilad Papież odprawił mszę świętą kończącą II Krajowy 
Kongres Eucharystyczny. Podczas Mszy beatyfikował męczennika Dachau – 
biskupa Michała Kozala.
W czasie całego pontyfikatu Jan Paweł II kanonizował ponad 1300 osób, 
znacznie więcej niż którykolwiek z jego poprzedników. W czasie żałoby po 
śmierci Ojca Świętego, na Pałacu Kultury umieszczono ogromne oświetlone 
zdjęcie przyszłego świętego.

W jednej z najważniejszych polskich świątyń miały miejsce śluby i koronacje 
władców, w jej podziemiach spoczywa wielu zasłużonych Polaków. Do dziś 
w surowych gotyckich wnętrzach katedry odbywają się ważne uroczystości 
państwowe. Jan Paweł II wielokrotnie odwiedzał Archikatedrę. W 1983 roku 
modlił się przy grobie swojego przyjaciela i mentora – prymasa Polski kard. 
Stefana Wyszyńskiego. W czerwcu 1987 roku spotkał się tu z błogosławioną 
Matką Teresą z Kalkuty.

Położony w bliskim sąsiedztwie m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, stał 
się głównym ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego w stolicy. To przed 
tym kościołem podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 
1979 roku Jan Paweł II spotkał się z wielotysięcznym gronem młodzieży. 
Pierwszy raz w historii pielgrzymek do Polski Ojciec Święty odszedł od 
przygotowanego wcześniej tekstu. Robił to później wielokrotnie, podejmując 
ze swymi słuchaczami niezapomniane rozmowy. Wieczorem, w dniu śmierci 
Papieża 2 kwietnia 2005 roku, wokół kościoła św. Anny liczni warszawiacy ze 
wszystkich pokoleń zebrali się na modlitwie za Jana Pawła II.

Największa świątynia stolicy, mieści 3,5 tys. osób. Podczas okupacji była 
jednym z 3 kościołów chrześcijańskich, które znalazły się na terenie getta, służąc 
przetrzymywanym na jego terenie chrześcijanom pochodzenia żydowskiego. 
W 1987 roku Jan Paweł II otworzył w kościele II Krajowy Kongres 
Eucharystyczny z udziałem m.in. Matki Teresy z Kalkuty. Przed kościołem stoi 
pomnik Ojca Świętego upamiętniający ten dzień.

Potężna bryła bazyliki p.w. Najświętszego Serca Jezusa jest jedną z 
najokazalszych budowli sakralnych stolicy. W 1923 roku papież Pius 
XI nadał świątyni tytuł bazyliki mniejszej, która następnie została 
konsekrowana w obecności licznych gości, w tym prezydenta kraju i 
sekretarza Nuncjatury Apostolskiej – późniejszego papieża Pawła VI. 
Architektura budowli jest wzorowana na rzymskiej bazylice św. Pawła. 
W czerwcu 1991 roku Ojciec Święty otworzył w bazylice obrady II Synodu 
Plenarnego Kościoła w Polsce. Synod miał nakreślić kierunki ewangelizacji 
w kraju po odzyskaniu suwerenności i zająć się rolą świeckich w Kościele.

Ten nieistniejący już plac był dla wielu Żydów początkiem drogi na pewną 
śmierć. W latach 1942–1943 hitlerowcy wykorzystywali Umschlagplatz 
jako miejsce koncentracji mieszkańców warszawskiego getta przed 
wywiezieniem ich do obozów zagłady. W 1988 roku wzniesiono tu pomnik 
ku czci pomordowanych. W czerwcu 1999 roku Ojciec Święty odmówił przy 
pomniku ekumeniczną modlitwę, po której rozmawiał z przedstawicielami 
społeczności żydowskiej w Polsce.

Pomnik został wzniesiony w pobliżu miejsca pierwszych walk z hitlerowcami 
w czasie powstania w warszawskim getcie w kwietniu 1943. Bezpośrednią 
przyczyną zrywu była likwidacja getta i stopniowe mordowanie tysięcy jego 
mieszkańców przez niemieckich okupantów. W czerwcu 1983, w czasie 
swojej drugiej podróży do Polski, pod pomnikiem Bohaterów Getta hołd 
ofiarom Zagłady oddał Papież Jan Paweł II.

Idea wybudowania Świątyni Opatrzności Bożej sięga ponad 200 lat wstecz, 
jednak ze względu na rozbiory, wojny i czasy komunizmu, powrót do jej realizacji 
był możliwy dopiero w latach 90-tych XX wieku. W 1999 roku kamień węgielny 
pod budowę świątyni poświęcił Papież Jan Paweł II. Obecnie dla zwiedzających 
dostępny jest Panteon Wielkich Polaków, w którym pochowano między 
innymi słynnego polskiego księdza i poetę Jana Twardowskiego, ostatniego 
prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i pierwszego ministra 
spraw zagranicznych odrodzonej Rzeczypospolitej Krzysztofa Skubiszewskiego. 
W Panteonie znajdują się także relikwie św. Jana Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszki, 
św. Andrzeja Boboli. W pierścieniu okalającym kopułę świątyni powstaje 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które stanie się hołdem dla 
dwóch wielkich Polaków za ich wkład w zachowanie tożsamości kulturowej w 
dobie panowania w Polsce totalitaryzmów – nazistowskiego i komunistycznego.

W czerwcu 1991 roku Jan Paweł II spotkał się w nim z przedstawicielami 
Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej i uczestniczył w 
nabożeństwie. Papież zauważył, że w relacjach między wyznaniami 
niezbędna jest miłość, która wyraża się w podejmowaniu prób wzajemnego 
zrozumienia i wybaczenia, pragnieniu przebywania razem, współpracy i 
wzajemnej pomocy.

W latach 80-tych ksiądz Jerzy Popiełuszko był jednym z najbardziej znanych 
warszawskich duszpasterzy, a także jednym z najzagorzalszych krytyków 
komunistycznych władz Polski i opiekunem duchowym warszawskich struktur 
Solidarności - legendarnego związku zawodowego, który stał się głównym 
ośrodkiem walki opozycyjnej. W 1984 roku duchowny został uprowadzony 
i brutalnie zamordowany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Od 
dekad jego grób jest odwiedzany przez miliony osób. W 1987 roku długo 
modlił się przy nim Papież Jan Paweł II.

Jedyna cerkiew grekokatolicka w Warszawie, została wybudowana w 2 
poł. XVIII wieku. Całkowicie zniszczona podczas Powstania Warszawskiego, 
odbudowana tuż po wojnie. Papież Jan Paweł II oficjalnie odwiedził ją 
podczas pielgrzymki w 1999 roku. Wspominał wówczas m.in. o swojej 
krótkiej i niespodziewanej wizycie w 1987 roku, jeszcze za czasów PRL, kiedy 
to wszedł do cerkwi i ucałował znajdującą się wewnątrz ikonę.

Dawną rezydencję królów Papież Jan Paweł II odwiedził dwukrotnie, 
spotykając się z przedstawicielami polskich władz. W 1987 roku rozmawiał 
z ówczesnym przewodniczącym komunistycznej Rady Państwa Wojciechem 
Jaruzelskim, a w 1991 roku z Lechem Wałęsą – laureatem Pokojowej Nagrody 
Nobla i pierwszym prezydentem Polski wybranym w demokratycznych 
wyborach. W Zamku znajdują się dary ofiarowane przez Ojca Świętego: 
portret kard. Stanisława Hozjusza oraz zabytkowy kielich z XVIII wieku.

Jeden z najokazalszych gmachów przy Krakowskim Przedmieściu i 
jednocześnie największy z warszawskich pałaców. Od 1994 roku oficjalna 
siedziba prezydenta RP i jego kancelarii. Jako pierwszy zamieszkał w nim 
Lech Wałęsa, przenosząc się z dotychczasowej siedziby prezydenckiej 
w Belwederze. W czerwcu 1999 roku Jan Paweł II złożył w pałacu wizytę 
ówczesnemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandrowi 
Kwaśniewskiemu.

Jan Paweł II spotkał się z polskimi parlamentarzystami w 1999 roku. 
Była to pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła katolickiego i Państwa 
Watykańskiego w parlamencie narodowym. Marszałek Sejmu podkreślił, że 
papież jest „osobą, która wezwała nas do życia w prawdzie i wolności”. Jan 
Paweł II w przemówieniu przed parlamentarzystami mówił o właściwym 
korzystaniu z wolności i demokracji w kontekście dobra wspólnego. Życzył 
im także, aby w centrum ich wysiłków ustawodawczych zawsze znajdował 
się człowiek.

XVII-wieczny pałac o bardzo burzliwej historii, początkowo działała tam 
manufaktura fajansu. Później budynek stał się rezydencją m.in. namiestnika 
cara w Polsce, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku - domem 
marszałka Józefa Piłsudskiego, w okresie okupacji hitlerowskiej - rezydencją 
niemieckiego gubernatora dystryktu warszawskiego, a po wojnie – 
przewodniczącego komunistycznej Rady Państwa. Obecnie jest miejscem 
oficjalnych wydarzeń, mieszkało w nim także dwóch prezydentów wolnej 
Polski. Ojciec Święty w 1991 roku poświęcił kaplicę zbudowaną z inicjatywy 
prezydenta Lecha Wałęsy, a wcześniej spotykał się tu z władzami PRL podczas 
pielgrzymek w 1979 i 1983 roku.

Budynek biblioteki należy do najciekawszych obiektów w Warszawie. 
Nowoczesna forma architektoniczna została dodatkowo uatrakcyjniona przez 
znajdujący się na jej dachu ogólnodostępny ogród botaniczny. Jan Paweł II 
poświęcił nowy gmach BUW w czerwcu 1999 roku. Odwiedziny te stały się 
dla Ojca Świętego okazją do zwrócenia uwagi na znaczenie twórczości w 
życiu człowieka oraz poszukiwania prawdy poprzez pogłębianie wiedzy.

W tym miejscu rozpoczynała się większość wizyt Jana Pawła II w Warszawie. 
2 czerwca 1979 roku, podczas pierwszej wizyty, Papież po wyjściu z samolotu 
ucałował ojczystą ziemię. Gest ten – rozpoznawany na całym świecie – 
rozpoczynał każdą pielgrzymkę Ojca Świętego.

To dla warszawiaków wyjątkowe miejsce. Znajduje się tu Grób Nieznanego 
Żołnierza – symboliczna mogiła ku czci bezimiennych bohaterów poległych 
w walce o wolność Polski. W asyście warty honorowej, przy płonącym tam 
wiecznym zniczu, odbywają się ważne uroczystości państwowe i defilady 
wojskowe. Stojący tam krzyż upamiętnia mszę, odprawioną przez Papieża 
Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. W 
nabożeństwie wzięło udział aż pół miliona wiernych. To spotkanie i słynne 
papieskie słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 
dały Polakom impuls do zmian społecznych i zaowocowały polskim Sierpniem 
1980 i powstaniem dziesięciomilionowego pokojowego ruchu społecznego 
– związku zawodowego „Solidarność”. Od 2005 roku plac jest tradycyjnym 
miejscem wieczornych modlitewnych spotkań licznych warszawiaków w 
kolejne rocznice śmierci Jana Pawła II – 2 kwietnia.

Cytat:
Na polach wilanowskich pobłogosławiłem teren pod budowę Świątyni 
Opatrzności Bożej. Za chwilę poświęcę tutaj kamień węgielny. Niech 
ta świątynia stanie się miejscem szczególnego dziękczynienia za 
wolność Ojczyzny. Modlę się, by żadne bolesne doświadczenie już nie 
zakłóciło tego dziękczynienia, z którym czekamy prawie dwieście lat.

– Przemówienie wygłoszone podczas modlitwy Anioł Pański, 13 czerwca 1999 
(Plac Piłsudskiego).

Pawiak to nieistniejące już więzienie śledcze, które nabrało szczególnego 
znaczenia w czasie II wojny światowej. Umieszczano tam osoby zatrzymane 
w łapankach, członków ruchu oporu i więźniów politycznych. Obecnie jest 
siedzibą muzeum.
W czerwcu 1983 roku Jan Paweł II zatrzymał się na terenie Pawiaka, gdzie oddał 
hołd pomordowanym przez hitlerowców. W krótkich słowach przywołał wtedy 
postać św. Maksymiliana – więźnia Pawiaka zamordowanego w Oświęcimiu. 
Zacytował też werset z Pisma Świętego: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj”, który stały się mottem działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
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