
Czy dobrze znasz cytaty Świętego 

Jana Pawła II? 

 

Zapraszam was do zabawy językowej w uzupełnianie 

najbardziej znanych wypowiedzi Jana Pawła II.  

Dla ułatwienia dodam, że zagubione słowa znajdziecie na 

końcu tekstu. Odpowiedzi podam Wam w czwartek. 

Ciekawa jestem, czy udało się Wam uzupełnić wszystkie 

cytaty poprawnie. Napiszcie do mnie na adres: 

beatajaszczur@gmail.com 

 

 

 Musicie od siebie……………….., nawet gdyby inni od was nie wymagali.  

 Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się…………………. 

 Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej …………….. nie 

brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, 

pozostawiony bez opieki. 

 Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub 

zakamuflowany………………... 

 Szukałem was, teraz ……. mnie znaleźliście. 

 Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba ……. w głąb. 

 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie 

przez to, co ma, lecz przez to, czym ………….. z innymi. 
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 Nie bój się, nie lękaj! …………na 

głębię! 

 Nie lękajcie się! Otwórzcie, 

otwórzcie na oścież ……….. Chrystusowi! 

 Nie ma wolności bez……………..! 

Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma 

solidarności bez miłości  więcej!  nie ma 

przyszłości człowieka i narodu. 

 Każdy z was młodzi przyjaciele 

znajduje też w życiu jakieś 

swoje……………….. Jakiś wymiar zadań, 

które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 

sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od 

której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś 

porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić! 

 Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie…………. 

 Niech zstąpi …………Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 

ziemi. Tej ziemi! 

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, 

musisz iść do góry,………….. 

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, 

wiesz, że ono musi tu gdzieś być - 

Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło?!” 
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Westerplatte, Wypłyń, na próbę, dzieli się 


