
DZIEŁA ZEBRANE JANA PAWŁA II 

DZIEŁA ZEBRANE JANA PAWŁA II - są 

pierwszym na świecie wydawnictwem 

obejmującym wszystkie ważne dokumenty, 

przemówienia i homilie, które wygłosił Ojciec 

Święty. Edycję rozpoczyna tom zawierający 14 encyklik. W kolejnych znalazły się adhortacje, listy i 

konstytucje apostolskie, orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe, katechezy wygłaszane 

w ramach audiencji generalnych, a także 104 papieskie pielgrzymki oraz modlitwy i rozważania 

(Anioł Pański, Droga krzyżowa, Różaniec i inne). 

Dokumenty i wypowiedzi w każdym tomie ułożone są chronologicznie i zostały poprzedzone 

wstępami napisanymi przez specjalistów z danej dziedziny nauczania papieskiego. Na końcu 

każdego tomu znajdują się indeksy umożliwiające łatwy dostęp do poszukiwanego zagadnienia.  

DZIEŁA ZEBRANE JANA PAWŁA II  

 umożliwiają i ułatwiają dostęp do nauczania i bogactwa myśli Papieża  

 mają charakter wzorcowy; łączą w sobie zalety profesjonalnie i naukowo opracowanego dzieła 

z przyjaznym dla czytelnika wydaniem przewodnikowym  

 każdy z tomów oraz ważniejsze dokumenty są opatrzone wstępami o charakterze 

wprowadzającym i systematyzującym ogrom nauczania Ojca Świętego, autorstwa specjalistów 

z Polski i zagranicy, ukazującymi okoliczności ich powstania i główne wątki  

 każdy z tomów zawiera obszerne indeksy (obejmujące między innymi: teksty patrystyczne, 

pisma świętych i doktorów Kościoła, dokumenty soborów, papieży, m.in. Katechizm Kościoła 

Katolickiego, Kodeks Prawa Kanonicznego oraz inne wypowiedzi Stolicy Apostolskiej): indeks 

pojęć, nazw i postaci; indeks biblijny; indeks autorów i dzieł cytowanych  

 sposób wydania tej edycji nawiązuje do jej wyjątkowego charakteru: twarda skóropodobna 

oprawa, ozdobny grzbiet, wstążka, pozłacane stronice, format A4, objętość każdego z tomów 

od 670 do 1200 stron, waga do 3,5 kg  

DZIEŁA ZEBRANE JANA PAWŁA II TO KOLEKCJA SKŁADAJĄCA SIĘ Z 16 TOMÓW. 

Tom I 

Tom II 

Tom III 

Tom IV 

Tom V  

Tom VI 

Tom VII  

Tom VIII 

Tom IX 

Tom X  

Tom XI  

Tom XII 

Tom XIII 

Tom XIV 

Tom XV  

Tom XVI 

Adhortacje 

Listy 

Konstytucje apostolskie, listy motu proprio i bulle, orędzia na światowe dni 

Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe 

Katechezy część 1 

Katechezy część 2 

Katechezy część 3 

Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Polska 

Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa 

Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa 

Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Ameryka Północna i Południowa 

Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Azja, Afryka, Australia 

Homilie i przemówienia okolicznościowe, deklaracje ekumeniczne 

Modlitwy i rozważania część 1 

Modlitwy i rozważania część 2 

Encykliki 

 

http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomI/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomII/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomIII/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomIV/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomV/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomVI/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomVII/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomVIII/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomIX/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomX/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomXI/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomXII/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomXIII/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomXIV/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomXV/
http://beta.dzielazebrane.pl/o-kolekcji/tomXVI/

