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Papieskie Cytaty - Sentencje Ojca Świętego Jana Pawła II o górach 

 
 
 

„W górach chodź zawsze tak ,aby nie gubić znaków”.  
                                                       Wujek - Karol Wojtyła  

  

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”. 

  

„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia 

kształtują charakter, kontakt z przyrodą daje pogodę ducha”. 

  

„Wobec piękna gór czuję, że On jest. 

I wtedy zaczynam się modlić”. 

  

„W górach niknie bezładny zgiełk miasta, panuje cisza bezimiennych 

przestrzeni, która pozwala człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne 

echo głosu Boga”. 

  

„Dar ten jest dla mnie szczególnie cenny gdyż przybliża mi tę część 

polskiej ziemi, której czułem się zawsze ogromnie bliski. Polskim 

Wierchom zawdzięczam wiele dobrych chwil w moim życiu, 

w kształtowaniu mojego stosunku do przyrody, do ludzi, do Boga”. 

  

„Mogłem w dniu dzisiejszym spojrzeć z bliska na Tatry i odetchnąć 

powietrzem mojej młodości”. 

  

„Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść w góry, pod prąd, 

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, 

Wiesz, że ono musi tu gdzieś być… (-) 

Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego 

początku”. 

 
„Pilnujcie mi tych szlaków, ja tu jeszcze przyjadę 

w spokojniejszym czasie”. 

 
„Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie 

krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego 

świata. Dziękuję Mu za Jego własne piękno, którego 

wszechświat jest jakby odblaskiem, zdolnym zachwycić 

wrażliwe umysły i pobudzić je do uwielbienia Bożej wielkości. 

W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które można 

podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić 

trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych 

chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość 

obliczu majestatu i dostojeństwa gór”. 

 
„Góry są wyrazistym symbolem wędrówki ducha, powołanego, 

aby wznosić się z ziemi ku niebu, ku spotkaniu z Bogiem”. 

 
„Góry od zawsze fascynują ludzkiego ducha, tak dalece, że 

Biblia uważa je za uprzywilejowane miejsce spotkania z 

Bogiem”. 
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„Góry dają człowiekowi, poprzez zdobywanie wzniesień nieograniczony kontakt z przyrodą – poczucie 

wewnętrznego wyzwolenia, oczyszczenia, niezależności”. 

 

  

„Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się obcowania z przyrodą, bo oczarowanie jej pięknem 

wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji”. 

  

„Tu w górach przyjeżdża się, by stanąć przed pewną rzeczywistością geograficzną, która nas przewyższa i pobudza 

do zaakceptowania tej postawy, do pokonania samych siebie. I widać tych piechurów, turystów, alpinistów, tych 

wspinających się nierzadko, jak bohaterowie, którzy podążając za milczącym słowem, słowem majestatycznym, 

odwieczną wymową gór idą, wspinają się i pokonują samych siebie, aby dotrzeć na szczyty”.  

  

„W ciszy tych gór Bóg objawia się i z wyżyn ukazuje błądzącym światło swej prawdy, aby mogli powrócić na drogę 

sprawiedliwości”. 

  

„W górach – bliżej Boga”. 

  

„Góry są wyzwaniem, góry prowokują człowieka, istotę ludzką, młodych i nie tylko młodych do dokonania wysiłku 

w celu zwyciężenia samego siebie”. 

  

„Inteligentna turystyka pozwala dowartościować piękno świata stworzonego. Dzięki niej człowiek podchodzi do niego 

z szacunkiem, cieszy się nim i nie narusza jego równowagi. /…/ Trzeba nauczyć się patrzeć na świat stworzony 

oczyma czystymi pełnymi zdumienia”. 

  

„Na łonie natury, z dala od codziennych trosk, duch łatwiej otworzył się na rzeczywistość nadprzyrodzoną, która 

nadaje sens i wartość ziemskim przedsięwzięciom i planom”. 

  

„Kie pójdziemy z tela, to nos będzie skoda, po górach, dolinach płakać będzie woda”. 

  

„Byt człowieka jest przemijający i zmienny. Góry istnieją w sposób pewny i trwały, są wymownym obrazem 

niezmiennej Wieczności Boga”. 

  

„Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu i dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie z różnych stron 

Polski. Cisną latem i zimą. Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać 

siły w zdrowym wysiłku, fizycznym, mocnym podejściu, we wspinaczce, w zjeździe narciarskim”. 

  

„Groń Jana Pawła II Błogosławi swym Krzyżem wszystkim wędrowcom szukającym w górach ciszy serca i 

wewnętrznego ładu”. 
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