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NP I – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, I (1978), Poznań-Warszawa 1987, ss. 220
NP II, 1 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, II (1979) t. 1, Poznań 1990, ss. 793
NP II, 2 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, II (1979) t. 2, Poznań 1992, ss. 753
NP III, 1 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, III (1980) t. 1, Poznań–Warszawa 1985,
ss. 875
NP III, 2 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, III (1980) t. 2, Poznań–Warszawa 1986,
ss. 924
NP IV, 1 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, IV (1981) t. 1, Poznań 1989, ss. 611
NP IV, 2 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, IV (1981) t. 2, Poznań 1989, ss. 572
NP V, 1 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, V (1982) t. 1, Poznań 1993, ss. 877
NP V, 2 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, V (1982) t. 2, Poznań 1996, ss. 1004
NP VI, 1 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, VI (1983) t. 1, Poznań 1998, ss. 852
NP VI, 2 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, VI (1983) t. 2, Poznań 1999, ss. 686
NP VII, 1 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, VII (1984) t. 1, Poznań 2001, ss. 924
NP VII, 2 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, VII (1984) t. 2, Poznań 2002, ss. 827
NP VIII, 1 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, VIII (1985) t. 1, Poznań 2003,
ss. 1076
NP VIII, 2 – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, VIII (1985) t. 2, Poznań 2004, ss. 856
NP IX – J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie, IX (1986) t. 1, Poznań 2005, ss. 999
AP 2 – Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II, Città del Vaticano 1986, ss. 479
AP 3 – Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II, Città del Vaticano 1989, ss. 395
IB – Insegnamenti di Benedetto XVI [Città del Vaticano]
I (2005), ss. 1326
V (2009), t. 1, ss. 1439
II (2006), t. 1, ss. 1008
V (2009), t. 2, ss. 980
II (2006), t. 2, ss. 1065
VI (2010), t. 1, ss. 1166
III (2007), t. 1, ss. 1405
VI (2010), t. 2, ss. 1390
III (2007), t. 2, ss. 1065
VII (2011), t. 1, ss. 1072
IV (2008), t. 1, ss. 1280
IV (2008), t. 2, ss. 1099
ORpol. – „L’Osservatore Romano” wydanie polskie 1980 –

JAN PAWEŁ II

1978
1. Inteligencja i poszukiwanie naukowe w służbie dla Boga i dla człowieka (Przemówienie do pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca
w Rzymie, 8 XII), NP I, s. 135-139; toż: L’intelligenza e la ricerca al servizio di Dio
e dell’uomo, IGP I, s. 297-306.
1979
2. Encyklika [...] Redemptor hominis (15 III), NP II, 1, s. 231-267 [zwł. p. 15]; toż:
La prima Enciclica di Giovanni Paulo II „Redemptor hominis”, IGP II, 1, s. 550-609.
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3. Problemy nauki są problemami człowieka (Przemówienie do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, 31 III), NP II, 1, s. 309-313; toż: Scienza e problemi dell’uomo,
IGP II, 1, s. 745-753.
4. Badanie świata dla poznania człowieka (Przemówienie do grupy naukowców,
28 IX), NP II, 2, s. 199-201; toż: Studiare il mondo per conoscere l’uomo, IGP II, 2,
s. 400-403.
5. Głęboka harmonia łączy prawdy naukowe z prawdami wiary (Wspomnienie Alberta Einsteina w setną rocznicę urodzin, 10 XI), NP II, 2, s. 529-533; toż: L’armonia
profonda che lega le verità della scienza e le veritá della fede, IGP II, 2, s. 1107-1120.
1980
6. Wymiar moralny studiów i poszukiwań naukowych (Do uczestników kongresu
„Univ’80”, 1 IV), NP III, 1, s. 321-324; toż: La dimensione morale dello studio e della
ricerca, IGP III, 1, s. 780-786.
7. Wolność, prawda, służba człowiekowi (Przemówienie do świata uniwersyteckiego,
Kinshasa, 4 V), NP III, 1, s. 473-477; toż: L’amore ardente della veritá ispiri la gioia
della ricerca, IGP III, 1, s. 1119-1126.
8. Osoba, nie wiedza, jest miarą i kryterium wszelkiego działania ludzkiego (Przemówienie do uczestników dwóch Kongresów Medycyny i Chirurgii, 27 X), NP III, 2,
s. 534-537; toż: La persona, non la scienza, é misura e criterio di ogni manifestazione
umana, IGP III, 2, s. 1005-1010.
9. Nauka – teologia – magisterium (Przemówienie do naukowców i studentów, Kolonia, 15 XI), NP III, 2, s. 617-623; toż: Rinnovato collegamento tra pensiero scientifico
e forza di fede dell’uomo che cerca la verità, IGP III, 2, s. 1200-1211.
10. Dobroczynny dialog między nauką a teologią (Przemówienie do laureatów Nagrody Nobla uczestniczących w kolokwium zorganizowanym przez Stowarzyszenie
„Nova Spes”, 22 XII), NP III, 2, s. 887-890; toż: Nella ricerca della veritá per l’uomo
é benefico il dialogo tra scienza e teologia, IGP III, 2, s. 1780-1785.
1981
11. Nauka – sumienie (Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami
Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, Hiroszima, 25 II), NP IV, 1, s. 264-269; toż:
Responsabilità della scienza e della tecnologia, IGP IV, 1, s. 540-549.
12. Mądrość ludzkości niech zawsze towarzyszy badaniu naukowemu (Przemówienie
do Papieskiej Akademii Nauk, 3 X), NP IV, 2, s. 134-136; toż: La saggezza dell’umanitá
accompagni sempre la ricerca scientifica, IGP IV, 2, s. 330-338.
1982
13. Niech nadzieja ożywia waszą aktywność naukową i dydaktyczną (Przemówienie
podczas wizyty w Papieskiej Akademii „Antonianum”, 16 I), NP V, 1, s. 65-69; toż:
La vostra operosità scientifica e didattica ravvivi e custodisca la speranza, IGP V, 1,
s. 135-142.
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14. W pracy naukowej, w badaniach służycie człowiekowi (Homilia podczas Mszy
św. dla studentów i intelektualistów, Ibadan, Nigeria, 15 II), NP V, 1, s. 199-202; toż:
Siete al servizio dell’uomo attraverso la scienza e la ricerca, IGP V, 1, s. 439-448.
15. Humanizujcie medycynę, miłując chorych (Przemówienie do uczestników zjazdu lekarzy, 25 II), NP V, 1, s. 287-288; toż: Umanizzate la medicina amando i malati,
IGP V, 1, s. 696-699.
16. Kościół jest solidarny z uniwersytetem (Przemówienie w Bibliotece Konwentu
św. Dominika, 18 IV), NP V, 1, s. 543-548; toż: La Chiesa è solidale con l’università
nella ricerca della piena verità sull’uomo, IGP V, 1, s. 1223-1231.
17. List do uczonych przybyłych na zebranie w Erice (20 VIII), NP V, 2, s. 287-289;
toż: Lettera a scienziati riuniti a convegno a Erice, IGP V, 3, s. 260-262.
18. Nauka powinna przyczyniać się do prawdziwego postępu człowieka (Przemówienie do uczestników zjazdu zorganizowanego przez Krajową Akademię Nauk, Castel
Gandolfo, 21 IX), NP V, 2, s. 403-405; toż: La scienza deve contribuire al vero progresso
dell’uomo, IGP V, 3, 511-515.
19. Medycyna na służbie człowieka (Przemówienie do uczestników Światowego
Kongresu Lekarzy Katolickich, 3 X), NP V, 2, s. 491-496; toż: La qualifica di medico
cattolico impegna a una testimonianza superiore, IGP V, 3, s. 669-677.
20. Eksperyment w biologii (Przemówienie podczas audiencji dla uczestników
Tygodnia Studiów zorganizowanego przez Papieską Akademię Nauk, 23 X), NP V, 2,
s. 585-588; toż: La sperimentazione in biologia deve contribuire al bene integrale dell’uomo, IGP V, 3, s. 889-898.
1983
21. Nie stawiać żadnej granicy naszemu wspólnemu poszukiwaniu wiedzy (Przemówienie do grupy naukowców, 9 V), NP VI, 1, s. 560-565; toż: Nessun limite sia posto
alla nostra comune ricerca del sapere, IGP VI, 1, s. 1192-1199.
22. Podstawy deontologii lekarskiej (Przemówienie do uczestników Zjazdu Światowego Towarzystwa Lekarskiego, 29 X), NP VI, 2, s. 418-422; toż: Arbitraria e ingiusta la manipolazione genetica che riduce la vita dell’uomo ad un oggetto, IGP VI, 2,
s. 917-923.
1984
23. Badania medyczne domagają się uwzględnienia wartości moralnych (Przemówienie do międzynarodowej grupy uczonych, 27 IV), NP VII, 1, s. 525-527; toż: „La
ricerca medica esige la guida dei valori morali”, IGP VII, 1, s. 1133-1135.
24. Gaudium de veritate (Przemówienie do przedstawicieli świata nauki i kultury,
13 VI), ORpol. 5(1984) nr 7, s. 17-18; toż: La scienza é veramente libera soltanto quando
si lascia determinare dalla verità, IGP VII, 1, s. 1704-1710.
25. By chronić etos zawodu lekarskiego (Przemówienie do profesorów i studentów
Wydziału Medycznego Polikliniki Gemelli, 28 VI), ORpol. 5(1984) nr 7, s. 13; toż:
Aborto, eutanasia e manipolazioni genetiche gravi pericoli di deviazione per il medico,
IGP VII, 1, s. 1980-1985.
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1985
26. Służyć człowiekowi (Przemówienie podczas wizyty na Uniwersytecie Ca’Foscari,
Wenecja, 17 VI), NP VIII, 1, s. 981-984; toż: Cultura e ricerca scientifica non devono
essere complici nella corsa alle armi, IGP VIII, 1, s. 1892-1897.
27. Eutanazja jest zbrodnią, z którą nie wolno ani współpracować, ani się zgadzać
(Przemówienie do grup roboczych z Papieskiej Akademii Nauk, 21 X), NP VIII, 2,
s. 558-561; toż: L’eutanasia è un crimine al quale non si può cooperare nè consentire,
IGP VIII, 2, s. 1080-1084.
1986
28. Postęp medyczny powinien być zintegrowany z całkowitą prawdą o osobie (Przemówienie do uczestników Kongresu Neuropsychiartycznego, 12 IV), NP IX, 1, s. 501-503; toż: Il progresso della medicina va integrato nella più ampia verità della persona,
IGP IX, 1, s. 994-997.
29. Poznanie tajemnic Bożych jest nie tyle zdobyczą ludzkiego rozumu, ile darem,
którego Bóg udziela pokornym i wierzącym (Przemówienie podczas wizyty w Papieskiej
Akademii św. Anzelma, Rzym, 1 VI), NP IX, 1, s. 858-861; toż: La conoscenza dei
misteri divini non è tanto conquista del genio umano quanto un dono che Dio elargisce
agli umili ed ai credenti, IGP IX, 1, s. 1738-1743.
30. Postęp nie może być przywilejem garstki wybranych (Przemówienie do uczestników sesji zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk, 20 VI), NP IX, 1, s. 931-932;
toż: L’uso pacifico dello spazio favorisce l’unificazione della famiglia umana, IGP IX, 1,
s. 1876-1878.
31. Nauka i perspektywy człowieka (Przemówienie do uczestników kolokwium „Nauka, filozofia i teologia”, Rzym, 5 IX), ORpol. 7(1986) nr 9, s. 17; toż: „Vivete le indicazioni della «Gaudium et Spes» alla luce del progresso scientifico”, IGP IX, 2, s. 534-537.
32. Mądrość i etyka – granice nauki (Przemówienie na uroczystej sesji z okazji 50-lecia
Papieskiej Akademii Nauk, 28 X), ORpol. 8(1987) nr 2, s. 10, 30; toż: Nucleare, ecologia,
genetica: le frontiere della scienza interpellano sempre più la responsabilità dell’uomo,
IGP IX, 2, s. 1274-1285.
33. Wasze losy złączone są z prawdą (Wizyta w Uniwersytecie, Sydney, 26 XI),
ORpol. 8(1987) nr 2, s. 23-24; toż: Per sua natura la scienza è in ultima teocentrica,
IGP IX, 2, s. 1667-1674.
1987
34. I principi etici e morali guidino la ricerca scientifica [Zasady etyczno-moralne
niech kierują badaniami naukowymi] (Przemówienie do uczestników Kongresu Chirurgów, 19 II), IGP X, 1, s. 373-377.
35. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Donum vitae o szacunku dla rodzącego się
życia ludzkiego i o godności jego przekazywania (22 II), ORpol. 8(1987) nr 3, s. 19-24.
36. L’insegnamento della Chiesa in campo biomedico difende la dignità e i diritti
fondamentali della persona [Nauczanie Kościoła w dziedzinie nauk biomedycznych stoi
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na straży godności i fundamentalnych praw osoby] (Przemówienie do organizacji służby
zdrowia „Convention Centre”, Phoenix, 14 IX), IGP X, 3, s. 500-507.
37. Czy Kościół i świat nauki są gotowe do podjęcia ścisłej współpracy? (Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium
Astronomiczne, 26 IX), ORpol. 8(1987) nr 9-10, s. 8.
38. Umanizzare la medicina é difendere e promuovere la vita e la sua dignità [Humanizowanie medycyny oznacza ochronę i promowanie życia oraz jego godności]
(Przemówienie do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Komisję
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 12 XI), IGP X, 3, s. 1084-1089.
39. Scienza medica e diritto in difesa dell’integrità della persona [Wiedza medyczna
i prawo w obronie integralności osoby] (Przemówienie do Związku Katolickich Prawników Włoskich, 5 XII), IGP X, 3, s. 1294-1296.
1988
40. „Il Papa vi domanda oggi ancora una volta di’operare la verità’per il bene dell’uomo” [Papież prosi was dzisiaj jeszcze raz o „czynienie prawdy” dla dobra człowieka]
(Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii
Nauk, 31 X), IGP XI, 3, s. 1397-1402.
1989
41. Misja uniwersytetu wobec osoby ludzkiej (Przemówienie podczas spotkania ze
środowiskiem uniwersyteckim, Uppsala, Szwecja, 9 VI), ORpol. 10(1989) nr 9, s. 26-27;
toż: La dignità umana può essere salvaguardata soltanto se la persona è considerata
inviolabile dal concepimento fino alla morte naturale, IGP XII, 1, s. 1608-1615.
42. La difesa della vita e della dignità umana deve ispirare tutte le ricerche scientifiche [Obrona życia i godności ludzkiej powinna inspirować wszelkie badania naukowe]
(Przemówienie do Światowego Kongresu Gemeliologii, 28 VIII), IGP XII, 2, s. 406-408.
43. Gli enormi progressi della tecnica rendono oggi necessario un rapporto corretto
tra scienza e fede [Ogromny postęp techniki wymaga dzisiaj właściwej relacji między
nauką a wiarą] (Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami Konferencji Przewodniczących Uniwersytetów Holenderskich, 6 XI), IGP XII, 2, s. 1180-1181.
44. La ricerca scientifica e la riflessione morale devono procedere insieme in spirito
di cooperazione [Badania naukowe i refleksja moralna powinny być prowadzone w duchu współpracy] (Przemówienie podczas spotkania z grupą uczonych zaproszonych
przez Papieską Akademię Nauk, 14 XII), IGP XII, 2, s. 1523-1529.
1990
45. La ricerca scientifica conduce ad un più profondo apprezzamento della saggezza
del Creatore [Badania naukowe prowadzą do głębszego podziwu dla mądrości Stwórcy]
(Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami seminarium na temat astrofizyki zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, 14 IX), IGP XIII, 2,
s. 612-614.
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46. Nauka w kontekście kultury (Przemówienie do uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Akademii Nauk, 29 X), ORpol. 11(1990) nr 10-11, s. 15; toż: Dobbiamo
congiungere le forze vive della scienza e della religione per preparare i contemporanei
alla sfida dello sviluppo integrale, IGP XIII, 2, s. 961-967.
1991
47. Potrzeba współpracy między nauką, kulturą i wiarą (Audiencja dla uczestników seminarium „Nauka w kontekście ludzkiej kultury”, 4 X), ORpol. 12(1991) nr 12,
s. 32-33; toż: Promuovere la dimensione etica del progresso tecnologico per edificare
una società che sia a misura dell’uomo, IGP XIV, 2, s. 734-740.
1992
48. Człowiek wobec tajemnicy śmierci (Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami sympozjum zorganizowanego przez Ośrodek Bioetyki Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore, 17 III), ORpol. 13(1992) nr 7, s. 38-39; toż: Di fronte al mistero
della morte la fede cristiana si propone come sorgente di serenità e di pace, IGP XV, 1,
s. 621-624.
49. „Silmy się dobrze myśleć” (Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury, Triest, 2 V), ORpol. 13(1992) nr 6, s. 14-16; toż: Superare
condizionamenti e pregiudizi per cogliere l’incontro tra fede e scienza, IGP XV, 1,
s. 1282-1287.
1993
50. Fondare la ricerca medica su scelte di valore etico e morale per mettersi al
servizio della vita [Badania medyczne, aby służyły życiu, powinny zostać oparte na
wyborze wartości etycznych i moralnych] (Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami IV Międzynarodowego Kongresu Nefrologii Dziecięcej, zorganizowanego
przez Klinikę Pediatryczną Katolickiego Uniwesytetu Sacro Cuore, 7 V), IGP XVI, 1,
s. 1085-1088.
51. Dialog między nauką a wiarą (Przemówienie podczas wizyty w Międzynarodowym Centrum Naukowym im. Ettore Majorany, Erice, Sycylia, 8 V), ORpol. 14(1993)
nr 7, s. 12-15; toż: Scienza e fede sono entrambe dono di Dio e in lui trovano il loro
principio di unità, IGP XVI, 1, s. 1107-1114.
52. „Contribuite con la vostra scienza a seminare germi di umanità” [Niech wasza
nauka służy rozsiewaniu ziaren człowieczeństwa] (Przemówienie podczas spotkania
z delegacją Królewskiej Akademii Nauk z Hiszpanii, 23 X), IGP XVI, 2, s. 1095-1097.
53. Etyczne problemy genetyki (Przemówienie do uczestników sympozjum zorganizowanego przez Papieską Akademię Nauk, 20 XI), ORpol. 15(1994) nr 2, s. 37-38;
toż: Utilizzare l’embrione come puro oggetto di sperimentazione significa attentare alla
dignità della persona e del genere umano, IGP XVI, 2, s. 1298-1303.
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1994

54. Badania naukowe i etyka (Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 28 X), ORpol. 16(1995) nr 2, s. 43-45;
toż: È necessario determinare le condizioni etiche della ricerca. Quando è in causa
l’uomo si va oltre la sola scienza, IGP XVII, 2, s. 562-569.
1995
55. La ricerca scientifica è di grande beneficio per l’umanità quando sintetizza e consolida le conoscenze derivanti da altre fonti quali la letteratura, la filosofia e la teologia
[Badania naukowe przynoszą wielką korzyść ludzkości, kiedy syntetyzują i uzasadniają
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