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8.  Jak nazywa się specjalne błogosławieństwo, udzielane przez papieża przy okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego?
Odpowiedź: 
Specjalne błogosławieństwo papieskie, udzielane przez papieża przy okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego nazywa się: 
„URBI  ET ORBI” – miastu (tj. Rzymowi) i światu.
INFORMACJE DODATKOWE

Błogosławieństwo takie udzielane jest obecnie z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. 
Zwyczaj udzielania tego błogosławieństwa zaprzestany został po 1870 r., po zaborze Państwa 
Kościelnego; wznowiony w roku 1922 przez Piusa XI, po jego wyborze na tron papieski. 

Pierwsze błogosławieństwo „URBI ET ORBI” Jan Paweł II udzielił w poniedziałek 
16.X.1978 r.
9.  Gdzie i kiedy Jan Paweł II, podczas Mszy świętej w czasie pierwszej pielgrzymki do 
Polski, powiedział: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, sercem”?
Odpowiedź:  
Przytoczone w pytaniu słowa Jan Paweł II powiedział w Warszawie, przed kościołem 
akademickim św. Anny na placu Zamkowym dnia 3 czerwca 1979 r., w niedzielę Zesłania 
Ducha Świętego, w przemówieniu do młodzieży, głównie akademickiej.

10.  Wymień daty opublikowania trzech encyklik papieskich, a mianowicie:
„REDEMPTOR HOMINIS”, „DIVES IN MISERICORDIA”,   „DOMINUM ET 
VIVIFICANTEM”  i dodaj, w której z encyklik o treści społecznej została wymieniona 
nazwa Polski?  

Odpowiedź:
Tytuły encyklik:                 Daty pierwszego opublikowania1:
REDEMPTOR  HOMINIS                           4 marca 1979 r. 
DIVES IN MISERICORDIA                   30 listopada 1980 r.             
DOMINUM ET VIVIFICANTEM                18  maja 1986 r.  

Nazwa Polski została wymieniona w trzeciej encyklice społecznej  Ojca Świętego Jana Pawła 
II „CENTESIMUS ANNUS” (w setną rocznicę encykliki „Rerum novarum”), w rozdziale III 
zatytułowanym „ROK 1989”, w następującym zdaniu: „Nie można zapominać, że zasadniczy 
kryzys ustrojów, które chcą uchodzić za formę rządów czy wręcz za dyktaturę robotników, 
rozpoczął się wielką akcją protestu, podjętą w Polsce w imię solidarności.”
UZUPEŁNIENIE
1. Według L'Osservatore Romano Archivio-Biblioteca za datę opublikowania Encykliki 
uważa się zawsze datę widniejącą na końcu tejże, przed podpisem: „Jan  Paweł  II,  papież.”

Andrzej Witkowski


