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ORpol. - „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 1(1980) 1995

1.
Lettera al Cardinale Franjo Kuharić per la nomina a Inviato i p ł ctate alle
celebrazione del 400° anniversario deliunione di BreSt-bitó^sk e del 350° anniveiśh~
rio deliunione di Ulhorod [List do kard. Franjo Kuharicia z okazji mianowania go
specjalnym wysłannikiem na obchody 400-lecia unii brzeskiej i 350-lecia unii użhorodzkiej] (15 V), IGP XVIII, 1, s. 1020-1021.
10
Udienza ad una Delegazione ufficiale della Repubblica di Bułgaria [Audiencja
dla delegacji Republiki Bułgarii] (23 V), IGP XVIII, 1, s. 1412-1413.
3.
Błogosławiony dar Boży (Przemówienie powitalne podczas wizyty Patriarchy
Ekumenicznego Konstantynopola w Rzymie, 27 VI), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 8-9;
* Bibliografia mm^&ajijeśrik^tynuacją bibliografii opublikowanej w kwartalniku „Etnos”
8(1995) nr 2-3(30-31).
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toż: Ci incamminiamo insieme verso il Grandę Giubileo dellanno Duemila, IGP
XVIII, 1, s. 1845-1846.
4. Nie możemy trwać w rozłączeniu (Homilia podczas Mszy św. w Bazylice św.
Piotra, 29 VI), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 12-13; toż: Non possiamo rimanere separati!
Dobbiamo camminare insieme perche ąuesta e la volonta del Nostro Signore, IGP
XVIII, 1, s. 1859-1864.
5. Andrzej i Szymon szli razem drogą Chrystusa (Rozważanie przed modlitwą
„Anioł Pański”, 29 VI), ORpol. 16(1995) nr 8-9, s. 13-14; toż: Insieme vogliamo
confessare che Cristo soltanto e la sahezza del mondo!> IGP XVIII, 1, s. 1865-1866.
6. List apostolski na 400-lecie unii brzeskiej (12 XI), ORpol. 17(19%) nr 2, s. 4-8; toż: Sifa vicino il giorno nel ąuale la Chiesa Greco-Cattolica di Ucraina celebrera il
IV centenario deWUnione tra i Vescovi della Metropolia della Rus*di Kiev e la Sede
Apostołka, IGP XVIII, 2, s. 1077-1100.
7. Nowa ewangelizacja i ekumenizm (Przemówienie na zakończenie Synodu
Biskupów ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, 24 XI), ORpol. 17(1996) nr
2, s. 34-36; toż: La vostra adesione allinsegnamento del Concilio non manchera di
recare frutti positive alla comunita ucraina e aWintero popolo che e in Europa, IGP
XVIII, 2, s. 1223-1232.
1996

8. List apostolski na 350-lecie unii użhorodzkiej (18 IV), ORpol. 17(1996) nr 6,
s. 4-6; toż: Anzitutto rendo grazie al Mio Dio, per mezzo di Gesii Christo, riguardo
a tutti voi, IGP XIX, 1, s. 1014-1028.
9. Matka jedności (Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 29 VI), ORpol.
17(1996) nr 9, s. 40; toż: In preparazione al Giubileo si acuisce il desiderio deWunita di
tutti i cristiani, IGP XIX, 1, s. 1648-1650.
10. Duchowa pielgrzymka katolików i prawosławnych ku Jubileuszowi (Prze
mówienie do delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola, 29 VI),
ORpol. 17(1996) nr 9, s. 41; toż: II Grandę Giubileo del 2000 possa essere una
celebrazione comune di Gesu Cristo1 nostro Signore, IGP XIX, 1, s. 1645-1647.
11. Jedność Wschodu i Zachodu sprawą całego Kościoła (Homilia podczas na
bożeństwa, 6 VII), ORpol. 17(1996) nr 9, s. 34-35; toż: Non dobbiamo darci pace
finche le divisioni tra noi non babiano ceduto il posto allunita di tutti i battezzati, IGP
XIX, 2, s. 47-51.
12. Chrystus pragnie, aby wszyscy stanowili jedno (Homilia podczas Mszy św.,
7 VII), ORpol. 17(1996) nr 9, s. 35-36; toż: Celebrare il IV Centenario deWUnione di
Brest e come varcare una storica soglia, IGP XIX, 2, s. 55-59.
13. Bogactwo Kościoła Wschodu i Zachodu (Rozważanie przed modlitwą
„Anioł Pański”, 7 VII), ORpol. 17(1996) nr 9, s. 37; toż: Nicea, Constantinopoli,
Efeso e Calcedonia: Grandi Concili, momenti di Grazia, IGP XIX, 2, s. 60-62.
14. Messaggio recato dalia Delegazione Pontificia ai funeralni di Sua Beatitudine
ParthenioSy Papa e Patriarca Greco-Ortodosso di Alessandria e di tutta lfAfrica [Prze
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słanie na uroczystości pogrzebowe Jego Eminencji Parteniusza, greckoprawosławnego patriarchy Aleksandrii i całej Afryki] (30 VII), IGP XIX, 2, s. 130-131.
15. Usiłujcie zachować jedność (Przesłanie do uczestników II Konferencji Mię
dzywyznaniowej w Mińsku, 26IX), ORpol. 17(1996) nr 11-12, s. 6; toż: Messaggio ai
partecipanti alla II Conferenza interconfessionale di Mińsk, IGP XIX, 2, s. 469-470.
16. Ważny krok na drodze ku jedności (Homilia podczas Mszy św. z okazji 350-lecia unii użhorodzkiej, 27 X), ORpol. 18(1997) nr 1, s. 40-41; toż: Sono commosso
per la vostra presenza qui eon il Vescovo di Roma, in comunione di spirito eon i vostri
martiriy IGP XIX, 2, s. 594-597.
17. Aby wspólnie realizować zadanie ewangelizacji (Przemówienie do delegacji
ormiańskiego apostolskiego Kościoła prawosławnego, 13 XII), ORpol. 18(1997) nr 2,
s. 40-41; toż: La visita di Sua Santita Karekin I Sarkissian, IGP XIX, 2, s. 1012-1019.
1997

18. W kierunku pojednania (Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 191),
ORpol. 18(1997) nr 3, s. 11; toż: La missione della riconciliazione diventa piu pressante nel cammino verso la Porta Santa, IGP XX, 1, s. 124-126.
19. Wspólna odpowiedzialność za budowanie jedności (Audiencja generalna,
221), ORpol. 18(1997) nr 3, s. 12-13; toż: Ecumenismo spirituale e dialogo teologico
nel cammino verso il Grandę Giubileo, IGP XX, 1, s. 130-136.
20. Kościół musi być zjednoczony (Przemówienie do delegacji ormiańskiego
Katolikatu Cylicji, 25 I), ORpol. 18(1997) nr 3, s. 13-14; toż: La visita di Sua Santita
Aram I Keshishian, IGP XX, 1, s. 150-156.
21. Nawrócić się ku jedności (Homilia na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jed
ność Chrześcijan, 25 I), ORpol. 18(1997) nr 3, s. 18-19; toż: La tensione verso la
riconciliazione secondo la verita e nella carita deve accompagnarci ogni giorno,
IGP XX, 1, s. 170-175.
22. Kościół, który wyszedł z katakumb (Audiencja dla członków Konferencji
Episkopatu Białorusi, 7 IV), ORpol. 18(1997) nr 6, s. 38-40; toż: La Chiesa cattolica
in Belarus \ segno di speranza per ąuanti spendono le loro energie in vista di un
awenire migliore di pace e di riconciliazione, IGP XX, 1, s. 603-614.
23. Chrystus pragnie jedności swoich uczniów (Spotkanie z przedstawicielami
serbskiego Kościoła prawosławnego, Sarajewo, 13 IV), ORpol. 18(1997) nr 6, s. 10-11; toż: Dopo la tristissima guerra sentiamo tutti lurgenza di una reale riconciliazio
ne, IGP XX, 1, s. 669-671.
24. I Santi Cirilo e Metodio: modelli di unita ecclesiale in Oriente e in Occidente
[Święci Cyryl i Metody: wzór jedności eklezjalnej na Wschodzie i na Zachodzie]
(Przemówienie do delegacji bułgarskiej, przybyłej na obchody święta św. Cyryla
i Metodego, 24 V), IGP XX, 1, s. 1248-1250.
25. Sono profondi i legami tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli
[Kościół rzymski i Kościół konstantynopolitański łączy głęboka więź] (Przesłanie do
Patriarchy Konstantynopola, 25 XI), IGP XX, 2, s. 856-857.
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26. Uesempio dei Sand Cirillo e Metodio pud aiutare VEuropa nellazione di
unificazione che sta intraprendendo [Przykład świętych Cyryla i Metodego może
pomóc Europie w działaniach zjednoczeniowych] (Przemówienie do delegacji naro
dowej z Bułgarii, przybyłej na obchody święta św. Cyryla i Metodego, 25 V), IGP
XXI, 1, s. 1043-1044.
27. La vostra presenza e un chiaro segno del comune desiderio di intraprendere
un cammino di carita fraterna e di amore per la verita [Wasza obecność jest wyraźnym
znakiem wspólnego pragnienia podjęcia drogi braterskiej miłości i umiłowania praw
dy] (Spotkanie z delegacją Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola, 28 VI),
IGP XXI, 1, s. 1519-1520.
28. Wolność trzeba stale zdobywać i tworzyć (Przemówienie do pielgrzymów
z Białorusi, 17 X), ORpol. 19(1998) nr 12, s. 24-25; toż: Nel ricordo dellepersecuzioni
subite la consegna di edificare su Cristo ilfuturo delle famiglie e dello Stato, IGP XXI,
2, s. 756-758.
29. Messaggio a Sua Santita Bartholomaios /, Patriarca Ecumenico, per la festa di
SantAndrea [Przesłanie do Jego Świątobliwości Bartłomieja I, Patriarchy Ekume
nicznego, z okazji święta św. Andrzeja] (25 XI), IGP XXI, 2, s. 1083-1084.
1999

30. Poszukujcie wytrwale dróg dialogu (Przemówienie do biskupów z Ukrainy,
25 III), ORpol. 20(1999) nr 7, s. 38-40; toż: Attraverso una coraggiosa tensione
missionaria siano abbattute le barriere create dalia desolante oppressione di settant*anni di ateismo militante, IGP XXII, 1, s. 619-625.
31. II Signore risortofaccia regnare la pace neWamata terra di Jugoslavia che soffre
da troppo tempo [Niech zmartwychwstały Pan przyniesie pokój umiłowanej ziemi
jugosłowiańskiej, która cierpi zbyt długo] (List do patriarchy moskiewskiego Alekse
go II w związku z jego misją pokojową w Belgradzie, 18IV), IGP XXII, 1, s. 773-774.
32. Przywróćmy widzialną jedność Kościołowi (Przemówienie podczas spotka
nia z patriarchą Teoktystem i członkami Świętego Synodu, Bukareszt, 8 V), ORpol.
20(1999) nr 7, s. 19-22; toż: Varcheremo la soglia del terzo millennio eon i nostri
Martiri e eon tutti coloro che Hanno dato la propria vita per la fede, IGP XXII, 1,
s. 935-942.
33. La continue atrocita nei Balcani sono alimentate da interessi particolari e dalia
sete di potere [Nieprzerwane okrucieństwa na Bałkanach są podtrzymywane przez
partykularne interesy i żądzę władzy] (Przemówienie do nowego ambasadora Ukrai
ny, 20 V), IGP XXII, 1, s. 1022-1024.
34. Solo impegnandosi nella ricerca della pace e della riconciliazione si pud
contribuire aliedifieazione delVEuropa delle Nazioni [Tylko angażując się w poszu
kiwanie pokoju i pojednania, można przyczynić się do zbudowania Europy narodów]
(Przemówienie do delegacji Bułgarii, przybyłej na święto św. Cyryla i Metodego,
24 V), IGP XXII, 1, s. 1079-1080.
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35. Su proposta di Sua Santita Bartholomaios I ho chiesto che si introduca nel
calendario delle celebrazioni romane deWAnno 2000 la proclamazione di un giorno di
preghiera e di digiuno giubilare alla vigilia della Festa della Transfigurazione [Na
wniosek Jego Świątobliwości Bartłomieja I poprosiłem o ogłoszenie w kalendarzu
rzymskich obchodów roku 2000 wigilii święta Przemienienia Pańskiego dniem jubi
leuszowej modlitwy i postu] (Przemówienie do delegacji Prawosławnego Patriarcha
tu Konstantynopola, 28 VI), IGP XXII, 1, s. 1476-1478.
36. Na drodze ku pojednaniu w duchu posłuszeństwa Chrystusowi (Przemówie
nie podczas spotkania z katolikosem-patriarchą Eliaszem II, Tibilisi, Gruzja, 8 XI),
ORpol. 21(2000) nr 1, s. 22; toż: Per intercessione dei martiri, le nostre Chiese procedano insieme lugno il cammino di ąuella pace che solo il Signore pud dare, IGP XXII,
2, s. 845-849.
37. Messaggio a Sua Santita Bartholomaios /, Patriarca Ecumenco| per la festa
di Sant’Andrea [Przesłanie do Jego Świątobliwości Bartłomieja I, Patriar
chy Ekumenicznego, z okazji święta św. Andrzeja] (24 XI), IGP XXII, 2, s. 1014-1016.
2000

38. Wędrówka z Chrystusem ku jedności (Przemówienie podczas spotkania eku
menicznego, Jerozolima, 25 III), ORpol. 21(2000) nr 5, s. 33-34; toż: Con cuore pieno
di speranza facciamo del terzo millennio Vera della gioia dei cristiani ritrovata
neWunita, IGP XXIII, 1, s. 459-462.
39. Łaska spotkania (Przemówienie do ormiańskiego patriarchy prawosławne
go Takoma II Manoogina, Jerozolima, 26 III), ORpol. 21(2000) nr 5, s. 35; toż: La
nostra amicizia sia preghiera che sale affinche ci sia contesso il dono dęliunita, IGP
XXIII, 1, s. 464-465.
40. Trwajcie mocno przy wierze (Audiencja dla jubileuszowej pielgrzymki wier
nych z archidiecezji lwowskiej, 31 V), ORpol. 21(2000) nr 7-8, s. 26-27.
41. II cuore deWAnno Giubilare e Vuniwersale chiamata alla riconciliazione e alla
pace [Istotą Roku Jubileuszowego jest powszechne wezwanie do pojednania i poko
ju] (Przemówienie podczas audiencji dla delegacji Ekumenicznego Patriarchatu
Konstantynopola, 29 VI), IGP XXIII, 1, s. 1184-1186.
42. Pragniemy wspólnie sprawować Eucharystię (Homilia podczas Liturgii Sło
wa, 10 XI), ORpol. 22(2001) nr 3, s. 25-26; toż: La reliąuia di san Gregorio
Vllluminatore e simbolo di speranza e della missione della Chiesa in Armenia dopo
tanti anni di oppressione, IGP XXIII, 2, s. 830-833.
43. La divisone dei cristiani intacca l*opera stessa di Cristo [Podział wśród chrześ
cijan podważa dzieło Chrystusa] (Przesłanie do patriarchy Konstantynopola Bartło
mieja I, 30 XI), IGP XXIII, 2, s. 990-993.
44. Prowadźcie wasz lud ścieżkami Chrystusa (Przemówienie do biskupów ka
tolickiego Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, 1 XII), ORpol. 22(2001)
nr 3, s. 16-17; toż: Dopo le sojferenze, la croce e la soppressione decretata dal crudele
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regime ateo ora si deve guardare avanti: il popolo ha fretta di essere condotto sulla via
di Cristo, IGP XXIII, 2, s. 998-1004.
2001
►

45. List do J.E. Włodzimierza, Metropolity Kijowa i całej Ukrainy (26 III),
ORpol. 22(2001) nr 6, s. 9; toż: Lettera a Sua Beatitudine Volodymyr, Metropolita
di Kyiv e di tutta l*Ucraina, IGP XXIV, 1, s. 605-608.
46. Gorliwiej szukajmy jedności, której pragnie Chrystus (Przemówienie pod
czas spotkania z arcybiskupem Aten i całej Grecji Christodoulosem, Ateny, 4 V),
ORpol. 22(2001) nr 7-8, s. 12-13; toż: In spirito di carita reciproca le incomprensioni
possono e devono essere superate perchó il Signore ce lo chiede, IGP XXIV, 1, s. 855-858.
47. Jedność trzeba budować na fundamencie pokory, nawrócenia i przebaczenia
(Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w grecko-prawosławnej katedrze
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Damaszek, 5 V), ORpol. 22(2001) nr 7-8, s. 21-23; toż: 11riawicinamento ecumenico a livello delle famiglie, dei bambini, dei giovani
e promettente per il futuro deWannuncio del Vangelo, IGP XXIV, 1, s. 880-884.
48. Jesteśmy powołani, aby świadczyć o Chrystusie razem (Przemówienie pod
czas ceremonii powitania na lotnisku, Kijów, 23 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 15-16;
toż: Ucraina, testimone tenace di adesione ai valori della fede, grandezza di una Patria,
storia di una singolare vocazione di confine, porta tra VOriente e rOccidente, IGP
XXIV, 1, s. 1255-1263.
49. Trzeba obalić mury i przezwyciężyć nieufność (Przemówienie podczas spot
kania z intelektualistami i przedstawicielami ukraińskich elit, Kijów, 23 VI), ORpol
22(2001) nr 9, s. 17-18; toż: Sono venuto per rendere omaggio ai sacrari della vostra
storia e per unirmi eon voi nelVinvocare la protezione dmna sulfuturo, IGP XXIV, 1,
s. 1266-1274.
50. Na pierwszym miejscu stawiajcie wartości duchowe (Homilia podczas Mszy
św. na lotnisku Czajka, Kijów, 24 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 18-20; toż: „Luce
deWUcraina” sii tu, citta di Kyiv. Da te sono partiti gli evangelizzatori che sono stati
i „Giovanni Battista” dei popoli di ąueste terre, IGP XXIV, 1, s. 1275-1283.
51. Lud ukraiński otacza Maryję głęboką czcią (Rozważanie przed modlitwą
„Anioł Pański”, Kijów, 24 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 20; toż: Chiedo a Maria di
affrettare i passi di tutti i cristiani verso la piena comunione, IGP XXIV, 1, s. 1284-1289.
52. Budujcie jedność w różnorodności (Przemówienie podczas spotkania z bis
kupami katolickimi Ukrainy, Kijów, 24 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 21-22; toż: Si
apre davanti a voi un periodo importante dal ąuale dipendera la „ąualita” della
presenza della Chiesa in terra ucraina nel prossimo Millennio, IGP XXIV, 1,
s. 1289-1299.
53. Razem dawajcie świadectwo o prymacie Boga (Przemówienie do przedsta
wicieli Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, Kijów, 24 VI),
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ORpol. 22(2001) nr 9, s. 23-24; toż: £ dinanzi a voi, orat /||rgente sfida della ricostruzione sociale e morale della Nazione> IGP XXIV, 1, s. 1300-1308.
54. Chrystus pragnie jedności wszystkich chrześcijan (Homilia podczas Eucha
rystii sprawowanej w obrządku ukraińsko-bizantyjskim na lotnisku Czajka, Kijów,
25 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 25-26; toż: Questa vostra coesistenza nella carita e
chiamata a farsi modello di una unita che vive in seno ad un legittimo pluralismo ed e
garantita dal Vescovo di Roma, il Successore di Piętro, IGP XXIV, 1, s. 1309-1319.
55. Przyjmijcie duchowe przesłanie naszych błogosławionych (Homilia podczas
Mszy św. beatyfikacyjnej, Lwów, 26 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 26-29; toż: Due figli
di ąuesta terra che dalia devozione alla Vergine Santissima trassero stimolo per un
cammino di perfezione, IGP XXIV, 1, s. 1320-1332.
56. Wybierajcie wąską drogę Bożych przykazań (Przemówienie podczas spot
kania z młodzieżą, Lwów, 26 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 30-32; toż: La liberta e
esigente e costa piii della schiavituy IGP XXIV, 1, s. 1333-1345.
57. Niech świętość będzie celem waszych dążeń (Homilia podczas Mszy św. bea
tyfikacyjnej, Lwów, 27 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 33-34; toż: I veri eroi del ventesimo secohy il „secolo del martirio ”, IGP XXIV, 1, s. 1346-1356.
58. W jedności i zgodzie (Przemówienie podczas ceremonii pożegnania, Lwów,
27 VI), ORpol. 22(2001) nr 9, s. 39-40; toż: Arrivederci, Ucraina! Arrivedercif popolo
amico, chestringo in un abbraccio di simpatia e di affetto/, IGP XXIV, 1, s. 1357-1363.
59. I rapporti fraterni fra le Chiese particolari cattoliche e ortodosse e il dialogo
teologico devono essere intensificati [Należy zintensyfikować dialog teologiczny oraz
braterskie stosunki między katolickimi i prawosławnymi Kościołami partykularny
mi] (Przemówienie podczas spotkania z delegacją patriarchy Konstantynopola,
29 VI), IGP XXIV, 1, s. 1375-1377.
60. Dom przyszłych kapłanów (Przesłanie z okazji otwarcia Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku, 25 VII), ORpol. 22(2001) nr 11-12, s. 4-5; toż: La rinnovata struttura porta offrire un servizio alla promozione di una
efficace pastorale vocazionaley IGP XXIV, 2, s. 103-104.
61. Wielbimy Boga za światło Ewangelii (Przemówienie podczas wizyty w kated
rze ormiańskiego Kościoła apostolskiego, Eczmiadzyn, Armenia, 25 IX), ORpol.
22(2001) nr 11-12, s. 30; toż: Signore, rendici degni della grazia di ąuesti giorni
Ispiraci parole e gesti che dimostrino lamore del fratello per il fratello, IGP XXIV,
2, s. 449454.
62. Nigdy więcej chrześcijanie przeciw chrześcijanom (Przemówienie podczas
spotkania ekumenicznego, Erewań, 26 IX), ORpol. 22(2001) nr 11-12, s. 31-33;
toż: Mai piii cristiani contro cristiani! Mai piii Chiesa contro Chiesa!y IGP XXIV, 2,
s. 458-467.
63. Ukazujcie oblicze Chrystusa waszym rodakom (Audiencja dla pielgrzymów
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possibilita di conoscere Cristof Con la vostra vita mostrate aWUcraina il volto dmno
di Cristo, IGP XXIV, 2, s. 760-767.
64. Messaggio a Sua Santita Bartholomaios I, Arcivescovo di Costantinopoli, per
la solennita di SanfAndrea, Patrono del Patriarcato ecumenico [Przesłanie do Jego
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Świątobliwości Bartłomieja I, arcybiskupa Konstantynopola, z okazji uroczystości
św. Andrzeja, patrona patriarchatu ekumenicznego] (30 XI), IGP XXIV, 2, s. 926-928.
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65. Dobbiamo approfondire la nostra collaborazione e lavorare insieme per far
risuonare eon forza la voce del Vangelo in ąuesta nostra Europa [Powinniśmy po
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XXV, 1, s. 340-342.
66. Potrzeba wspólnego działania katolików i prawosławnych (Przemówienie
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cambiamenti [Niestabilność pokoju, zwłaszcza w Ziemi Świętej i w innych regio
nach świata, sprawia, że zjednoczenie naszych sił, wspólne bycie i działanie staje się
konieczne, aby nasze świadectwo pomogło światu dokonać zmiany] (Przemówienie
do delegacji patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, 29 VI), IGP XXV, 1,
s. 1084-1086.
69. L ’Universita cattolica ucraina sviluppi eon metodo scientifico la ricerca della
verita, vero approdo della liberta [Niech ukraiński uniwersytet katolicki, posługując
się metodą naukową rozwija poszukiwanie prawdy, prawdziwej przystani wolności]
(Przesłanie do uczestników zgromadzenia „Chrystus - źródłem odrodzenia narodu
ukraińskiego”, 3 VII), IGP XXV, 2, s. 22-26.
70. Idźmy wspólną drogą dialogu, prawdy i miłości (Audiencja prywatna dla
patriarchy rumuńskiego Kościoła prawosławnego Teoktysta, 12 X), ORpol.
24(2003) nr 1, s. 8-10; toż: La visita di Sua Beatitudine Teoctist, Patriarca della Chiesa
Ortodossa Romena - II discorso del Santo Padre, IGP XXV, 2, s. 447-450.
71. Ekumenizm wymaga nawrócenia i odnowy myślenia (Homilia podczas Mszy
św. w obecności patriarchy Teoktysta, 13 X), ORpol. 24(2003) nr 1, s. 13-14; toż:
Santa Messa, presieduta da Giovanni Paolo II, in presenza di Sua Beatitudine Teoc
tist, Patriarca della Chiesa Ortodossa di Romania - L 'omelia di Giovanni Paolo //,
IGP XXV, 2, s. 462-465.
72. Dążmy do zjednoczenia naszych Kościołów w wierze (Przesłanie do patriar
chy Bartłomieja 1,25 XI), ORpol. 24(2003) nr 2, s. 11-12; toż: Messaggio a Sua Santita
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Bartholomaios I, Arcivescovo di Costantinopoli, Patriarca Ecumenico, IGP XXV, 2,
s. 773-775.

2003

73. L ’Ucraina porta scritta nella sua storia e nel sangue dei martiri la chiamata ad
operare a servizio della causa deWunita dei cristiani [Ukraina niesie w swojej historii
i we krwi męczenników wezwanie do służby sprawie jedności chrześcijan] (Audien
cja dla członków Synodu Stałego ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, 3 II),
IGP XXVI, 1, s. 153-154.
74. Oczyszczenie pamięci, przebaczenie, współpraca (Przemówienie do delega
cji Prawosławnego Patriarchatu Serbii, 6 II), ORpol. 24(2003) nr 4, s. 49-50; toż:
Ricercare e promuovere ogniforma di collaborazione che permetta agli ortodossi ed ai
cattolici di dare insieme una vivida e convincente testimonianza della loro comune
tradizione, IGP XXVI, 1, s. 163-165.
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IGP XXVI, 1, s. 176-177.
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byłych z wizytą „ad limina Apostolorum”, 10 II), ORpol. 24(2003) nr 4, s. 51-52; toż:
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77. Idźcie śladami świętego Franciszka (Przemówienie do bernardynów z Polski
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attendono di essere pervasi dalio spirito di san Francesco: nellefamiglie e tra le nazioni
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78. Idźmy śladami świętych Cyryla i Metodego (Audiencja dla delegacji bułgar
skiego Kościoła prawosławnego, 26 V), ORpol. 24(2003) nr 10, s. 37-38; toż: Nella
crescita della conoscenza e della fiducia reciproca tra fratelli si concretizzi ąuanto
prima la piena unita dei cristiani cattolici e ortodossi, IGP XXVI, 1, s. 834-840.
79. Morze Bałtyckie - wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialność (Prze
słanie do patriarchy Bartłomieja I, 27 V), ORpol. 24(2003) nr 10, s. 4-5; toż: Mes
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80. Rozwijajmy dialog prawdy i miłości (Przemówienie do delegacji Ekumenicz
nego Patriarchy Konstantynopola, 28 VI), ORpol. 24(2003) nr 10, s. 42-43; toż: II
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81. Przesłanie w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu (7 VII), ORpol.
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82. Umacniajmy ewangeliczne więzi (Przemówienie do grupy kapłanów z grec
kiego Kościoła prawosławnego, 19 IX), ORpol. 24(2003) nr 11-12, s. 27; toż: Costruiamo il futuro sui legami fraterni ed evangelici che abbiamo sperimentato durante
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86. Zjednoczeni w dziele ewangelizacji (Przemówienie do członków Stałego Sy
nodu ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, 3 VI), ORpol. 25(2004) ly* 9, s. 51;
toż: Uaffetto, la preghiera, lammirazione per la vitalita e per la fedelta della Chiesa
Greco-Cattolica Ucraina, IGP XXVII, 1, s. 739-741.
87. Od 40 lat w drodze do jedności (Przemówienie podczas spotkania z pa
triarchą Konstantynopola Bartłomiejem 1,29 VI), ORpol. 25(2004) nr 10, s. 48-49;
toż: Un balzo in avanti nel dialogo e nelle relazioni frateme, IGP XXVII, 1, s. 861-863.
88. Nowy etap dialogu miłości (Przemówienie do wykładowców i studentów
z prawosławnego instytutu w Chambesy, 29 VI), ORpol. 25(2004) nr 10, s. 51; toż:
A l gruppo di professori e di docenti deWInstitut de Theologie Ortodoxe d’Etudes
Superieures di Chambesy, IGP XXVII, 1, s. 866-867.
89. Razem dziękujmy Bogu (Przemówienie na zakończenie wizyty patriarchy
Bartłomieja I, 1 VII), ORpol. 25(2004) nr 10, s. 56; toż: Progredire eon decisione
yerso la piena unita tra Cattolici e Ortodossi, IGP XXVII, 2, s. 1-2.
90. Symbol jedności w wierze uczniów Chrystusa (List do patriarchy Moskwy
i Wszechrusi Aleksego II, 25 VIII), ORpol. 25(2004) nr 11-12, s. 16; toż: Questa
Icona sacra e un simbolo delVunita dei discepoli del Figlio unigenito di Dio, IGP
XXVII, 2, s. 161-164.
91. Ku pełnej jedności uczniów Chrystusa (List do Bartłomieja I z okazji prze
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Bibliografia

271

2005

92.
II vostro Sinodo contribuisca a favorire un rinnovato annuncio dell'Evangelo
e un vigoroso slancio ecumenico in ogni vostra comunita [Niech wasz synod przyczyni
się do odnowy głoszenia Ewangelii i do ożywienia działań ekumenicznych w każdej
waszej wspólnocie] (Przemówienie do uczestników synodu dwóch włosko-albańskich eparchii obrządku bizantyjskiego, 111), IGP XXVIII, s. 34-35.

