A potom jeho svedectvo v utrpení:
Pán ho postupne zbavil všetkého, ale on vždy
zostal „skalou“, akou ho Kristus chcel mať.
Jeho hlboká pokora, zakorenená v dôvernom
spojení s Kristom, mu umožnila viesť Cirkev
a dať svetu ešte výrečnejšie svedectvo v čase,
keď strácal svoje fyzické sily.
Tak mimoriadnym spôsobom uskutočnil
povolanie každého kňaza a biskupa:
stať sa jedným s tým Ježišom, ktorého denne
prijíma a rozdáva v Eucharistii.“
Z príhovoru Svätého Otca Benedikta XVI.
počas blahorečenia Jána Pavla II. – 1. 5. 2011
kresťanské kníhkupectvo
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„Príklad jeho modlitby ma vždy dojímal
a povzbudzoval: on sa priam ponáral
do stretnutia s Bohom, a to aj uprostred
rozmanitých úloh jeho služby.
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Nie vy ste si vyvolili mňa,
ale ja som si vyvolil vás
a ustanovil som vás,
aby ste išli a prinášali ovocie
a aby vaše ovocie zostalo.
Jn 15,16
Dobrý pastier
položí svoj život za ovce.
Jn 10,11
Ako mňa miluje Otec,
tak ja milujem vás.
Ostaňte v mojej láske!
Jn 15,9

V týchto troch vetách vidíme celú dušu
nášho Svätého Otca.

Z homílie kardinála Jozefa Ratzingera
pri pohrebe Jána Pavla II.

ÚVOD
Pán mi riekol: Pôjdeš všade, kde ťa pošlem,
a povieš všetko, čo ti prikážem…
Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst!
Jer 1, 7.9

„Svet potrebuje lásku. Nadišiel čas, aby Kristovo
posolstvo prišlo ku každému človeku. Nadišiel
čas, aby sa radostná zvesť o Božom milosrdenstve vliala do ľudských sŕdc a stala sa ohniskom
novej civilizácie – civilizácie lásky. Cirkev sa snaží
toto posolstvo o milosrdnej láske neúnavne ohlasovať nielen slovom, ale aj horlivým preukazovaním milosrdenstva. Preto aj stále poukazuje na
nádherné vzory tých, ktorí v mene lásky k Bohu
a človeku išli a prinášali ovocie. Doby, v ktorých
žili, boli rôzne a rôzne sú aj ich osobné príbehy.
Napriek tomu ich zjednocuje spoločná črta svätosti, a tou je oddanosť Božiemu milosrdenstvu.“
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