
Pytania o Jana Pawła II

Cz. 26,27,28,29   (nr 41 GB)

26. Powiedz, czym zajmuje się papieski list apostolski „Tertio millennio adveniente” 
i kiedy został opublikowany?

ODPOWIEDŹ: 

List  apostolski  Jana  Pawła  II  „Tertio  millennio  adveniente”  zajmuje  się 
przygotowaniami  do obchodów dwutysięcznej  rocznicy narodzenia na ziemi Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa i został opublikowany 10 listopada 1994 roku.

Ojciec  Święty  ukazuje  w  nim  głęboką  problematykę  teologiczną  i  historyczną  
Wielkiego Jubileuszu. Kreśli bogaty program jego obchodów w Kościele, kładzie nacisk na  
konkretne  zadania duszpasterskie,  mające  na celu pogłębienie  wiary,  umocnienie  nadziei,  
ożywienie  miłości  w  całym  Ludzie  Bożym.  Jubileusz  powinien  stać  się  wielkim  aktem  
uwielbienia  Trójcy  Świętej,  a  zarazem  wezwaniem  do  nawrócenia  i  odnowy  życia  
indywidualnego  i  społecznego.  Jan  Paweł  II  pisze:  „Trzeba,  ażeby  przygotowanie  do  
Wielkiego Jubileuszu przeszło poniekąd przez każdą ludzką rodzinę. Czyż Bóg nie zechciał  
wejść w dzieje człowieka właśnie przez rodzinę – Rodzinę Nazaretańską?”

27. Gdzie, podczas Mszy Świętej z udziałem Jana Pawła II, w czasie Światowego Dnia 
Młodzieży, uczestniczyła rekordowa liczba wiernych?

ODPOWIEDŹ: 

W Manili (stolicy Republiki Filipin) podczas Mszy Św. (15 I 1995 r.), w czasie X 
Światowego  Dnia  Młodzieży  (Por  z  rozdziałem  „SPOTKANIA  MŁODZIEŻY  Z  OJCEM  
ŚWIĘTYM  JANEM  PAWŁEM  II”)  uczestniczyła  rekordowa  liczba  wiernych,  ponad  4 
miliony. Byli to głównie ludzie młodzi, którzy w odpowiedzi na zaproszenie Papieża przybyli 
ze  105  krajów  świata  i  wszystkich  kontynentów.Temat  X  Światowego  Dnia  Młodzieży 
brzmiał: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). 

Dodatkowym symbolem tego Dnia,  oprócz „Pielgrzymujacgo Krzyża”,  był  barwny 
obraz płynącej  po morzu łodzi,  której  masztem jest  krzyż.  Ten Dzień miał  również swój 
hymn, którego tytuł brzmi: „Głośmy miłość na cały świat.” Uroczystą Eucharystię z Ojcem 
Świętym koncelebrowało 500 arcybiskupów i biskupów oraz setki kapłanów. Spotkanie w 
Manilii  na  Filipinach  było  dziesiątym wśród spotkań  dorocznych  i  szóstym z  kolei,  jeśli 
chodzi o spotkania światowe. 

28. Podaj nazwę encykliki papieskiej o ekumenizmie.

ODPOWIEDŹ: 



Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej nosi nazwę „UT 
UNUM  SINT”  (łac.  Aby  byli  jedno).  Została  opublikowana  25  maja  1995  roku,  w 
uroczystość  Wniebowstąpienia  Pańskiego.  Encyklika  ta  jest  pierwszym  dokumentem 
papieskim, wydanym po Soborze Watykańskim II, który podejmuje w sposób systematyczny 
problematykę  jedności  wśród  wyznawców,  ukazuje  przebytą  drogę,  a  także  dzisiejszą 
sytuację  ekumenizmu  oraz  potrzebę  jego  dalszego  rozwoju  w  perspektywie  głoszenia 
Ewangelii wszystkim narodom.

29.  Tematem  jakiego  orędzia  papieskiego  na  1996  rok  były  słowa:  „Zapewnijmy 
dzieciom przyszłość w pokoju”?

ODPOWIEDŹ:  

Słowa te są tematem orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na XXIX Światowy Dzień 
Pokoju,  który  obchodzony  był  1  stycznia  1996  roku.  Wezwanie  to  Papież  skierował  „z 
ufnością  do ludzi  dobrej  woli,  zachęcając wszystkich,  aby pomagali  dzieciom wzrastać w 
klimacie prawdziwego pokoju. To jest ich prawem, to jest naszym obowiązkiem”. 

Ideę Światowego Dnia Pokoju dał w 1967 roku Papież Paweł VI, w przekonaniu, że 
pokój jest sprawą wszystkich ludzi bez wyjątku i że każdy winien podjąć tę inicjatywę jak 

swoją własną.
Pierwszym Światowym Dniem Pokoju był dzień 1 stycznia 1968 roku.  

INFORMACJE     DODATKOWE:  

TEMATY ŚWIATOWYCH DNI POKOJU OGŁOSZONE PRZEZ PAPIEŻA PAWŁA VI

I Dzień Pokoju, 1968 r. 
–  Dzień Pokoju.

II Dzień Pokoju, 1969 r. 
–  Obrona praw człowieka drogą ku pokojowi.

III Dzień Pokoju, 1970 r. 
– Pojednanie wychowuje do pokoju.

IV Dzień Pokoju, 1971 r. 
– Każdy człowiek jest moim bratem.

V Dzień Pokoju, 1972 r. 
– Jeżeli pragniesz pokoju, pracuj dla sprawiedliwości.

VI Dzień Pokoju, 1973 r. 
– Pokój jest możliwy.

VII Dzień Pokoju, 1974 r. 
– Pokój zależy także od ciebie.

VIII Dzień Pokoju, 1975 r. 
– Pojednanie drogą do pokoju.

IX Dzień Pokoju, 1976 r. 
– Prawda broni pokoju.

X Dzień Pokoju, 1977 r.
 – Jeśli pragniesz pokoju, broń życia;.

XI Dzień Pokoju, 1978 r. 
– Nie - przemocy, tak - pokojowi.

ORĘDZIA PAPIEŻA JANA PAWŁA II   NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA:  



XII Dzień Pokoju, 1979 r. 
– Osiągniemy pokój wychowując do pokoju.

XIII Dzień Pokoju, 1980 r. 
– Prawda siłą pokoju.

XIV Dzień Pokoju, 1981 r. 
– Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność.

XV Dzień Pokoju, 1982 r. 
– Pokój - dar Boga powierzony ludziom.                         

XVI Dzień Pokoju, 1983 r. 
– Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem naszych czasów.

XVII Dzień Pokoju, 1984 r. 
– Pokój rodzi się z serca nowego.

XVIII Dzień Pokoju, 1985 r. 
– Pokój i młodzi idą razem.

XIX Dzień Pokoju, 1986 r. 
– Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ - Południe,  

        Wschód - Zachód, jest tylko jeden pokój.
XX Dzień Pokoju, 1987 r. 

– Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju.
XXI Dzień Pokoju, 1988 r. 

– Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia.
XXII Dzień Pokoju, 1989 r. 
 – Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju.
XXIII Dzień Pokoju, 1990 r. 

– Pokój z Bogiem Stwórcą, Pokój z całym stworzeniem.
XXIV Dzień Pokoju, 1991 r. 

– Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju. 
XXV Dzień Pokoju, 1992 r. 

– Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju. 
XXVI Dzień Pokoju, 1993 r. 

– Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim.
XXVII Dzień Pokoju, 1994 r. 

– Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości.
XXVIII Dzień Pokoju, 1995 r. 

– Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju.
XXIX Dzień Pokoju, 1996 r. 

– Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju.
XXX Dzień Pokoju, 1997 r. 

– Przebacz, a zaznasz pokoju.
XXXI Dzień Pokoju, 1998 r. 

– Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich. 
XXXII Dzień Pokoju, 1999 r. 

– Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju.
XXXIII Dzień Pokoju, 2000 r. 

– Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje (por. Łk 2,14).
XXXIV Dzień Pokoju, 2001 r. 

– Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju.
XXXV Dzień Pokoju, 2002 r. 

– Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez    



        przebaczenia.
XXXVI Dzień Pokoju, 2003 r. 

– Encyklika „Pacem in teris“ - nieustanne zobowiązanie.
XXXVII Dzień Pokoju, 2004 r. 

– Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju.
XXXVIII Dzień Pokoju, 2005 r. 

– Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie orędzia na Światowy Dzień Pokoju Ojciec Święty 
Jan Paweł II  podpisywał  (publikował) 8 grudnia poprzedniego roku, w liturgiczne Święto 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
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