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XV Dzieñ Papieski 
Jan Pawe³ II – Patron Rodziny

Znamienne s³owa wypowiedzia³ Ojciec 
Œwiêty Franciszek w homilii kanonizacyjnej 
papie¿y Jana XXIII i Jana Paw³a II, 27 kwietnia 
2014 r.: „Jan Pawe³ II by³ papie¿em rodziny. 
Kiedyœ sam tak powiedzia³, ¿e chcia³by 
zostaæ zapamiêtany jako papie¿ rodziny. 
Chêtnie to podkreœlam w czasie, gdy 
prze¿ywamy proces synodalny o rodzinie 
i z rodzinami, proces, któremu na pewno On 
z nieba towarzyszy i go wspiera”. Id¹c za myœl¹ Ojca Œwiêtego Konferencja Episkopatu 
Polski podjê³a decyzjê, ¿e tegoroczny, XV Dzieñ Papieski bêdziemy obchodzili 
11 paŸdziernika pod has³em Jan Pawe³ II – Patron Rodziny. Rodzina to niezwykle 
istotne, by nie u¿yæ s³owa pal¹ce zagadnienie, zarówno w ewangelizacji œwiata, jak i 
w duszpasterstwie Koœcio³a. Wo³anie o siln¹ rodzinê, w której realizuje siê najpe³niej 
mi³oœæ mê¿czyzny i kobiety oraz przychodz¹ na œwiat szczêœliwe dzieci rozlega siê 
coraz mocniej. Wiele œrodowisk podziela pogl¹d œw. Jana Paw³a II o rodzinie, jako 
niezastêpowalnym do koñca i optymalnym œrodowisku dla cz³owieka, który mo¿e 
dojrzewaæ w klimacie mi³oœci ofiarowanej mu bezinteresownie przez kochaj¹cych 
rodziców, a wiêc ojca i matkê. Podkreœla siê, ¿e dziecko ma tak¿e prawo do 
rodzeñstwa, dziêki któremu proces jego uspo³ecznienia jest owocniejszy i bardziej 
skuteczny ni¿ w wypadku jedynaka, co ma ogromne znaczenie nie tylko dla konkretnej 
jednostki, ale tak¿e dla ¿ycia spo³ecznego we wszelkich jego przejawach. 

Niestety, tak pojêta rodzina, która swe Ÿród³o ma w zamyœle Bo¿ym, zbudowana 
na mocy IV przykazania i wy³¹cznej, wiernej oraz dozgonnej mi³oœci wynikaj¹cej 
z sakramentalnego zwi¹zku ma³¿eñskiego mê¿czyzny i kobiety nie jest dziœ 
rzeczywistoœci¹ ani oczywist¹, ani powszechn¹. Obserwujemy z bólem kryzys rodziny, 
rozpad wiêzi ma³¿eñskich na niespotykan¹ dot¹d skalê, rzeszê osób ¿yj¹cych 
w kolejnych zwi¹zkach, oraz niechêæ m³odzie¿y nie tylko do zawierania sakramentu 
ma³¿eñstwa, ale równie¿ do legalizowania wspólnego ¿ycia choæby na prawie 
œwieckim. Ofiarami takiego podejœcia do ma³¿eñstwa i rodziny s¹ doœwiadczaj¹ce 
samotnoœci i niepewnoœci dzieci nie znaj¹ce swych biologicznych rodziców oraz 
cierpi¹cy zdradzeni wspó³ma³¿onkowie borykaj¹cy siê z przeró¿nymi trudnoœciami. 
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 10,17-30).

Gdy Jezus wybiera³ siê w drogê, przybieg³ pewien cz³owiek i upad³szy przed Nim na kolana, 
pyta³ Go: Nauczycielu dobry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne? Jezus mu rzek³: 
Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: 
Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie zeznawaj fa³szywie, nie oszukuj, czcij swego ojca 
i matkê. On Mu rzek³: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzega³em od mojej m³odoœci. Wtedy 
Jezus spojrza³ z mi³oœci¹ na niego i rzek³ mu: Jednego ci brakuje. IdŸ, sprzedaj wszystko, 
co masz, i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹. Lecz on 
spochmurnia³ na te s³owa i odszed³ zasmucony, mia³ bowiem wiele posiad³oœci. Wówczas Jezus 
spojrza³ woko³o i rzek³ do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejœæ do królestwa Bo¿ego. 
Uczniowie zdumieli siê na Jego s³owa, lecz Jezus powtórnie rzek³ im: Dzieci, jak¿e trudno wejœæ 
do królestwa Bo¿ego . £atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne, ni¿ bogatemu wejœæ 
do królestwa Bo¿ego. A oni tym bardziej siê dziwili i mówili miêdzy sob¹: Któ¿ wiêc mo¿e siê 
zbawiæ? Jezus spojrza³ na nich i rzek³: U ludzi to niemo¿liwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko 
jest mo¿liwe. Wtedy Piotr zacz¹³ mówiæ do Niego: Oto my opuœciliœmy wszystko i poszliœmy 
za Tob¹. Jezus odpowiedzia³: Zaprawdê, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, ¿eby nie otrzyma³ stokroæ wiêcej 
teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wœród przeœladowañ, a ¿ycia 
wiecznego w czasie przysz³ym.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
BYÆ M¥DRYM TO OBOWI¥ZEK

Pismo œw. poprzez ksiêgi m¹droœciowe poucza nas, ¿e cz³owiekowi 
zadane jest poszukiwanie m¹droœci. Na przyk³ad w Ksiêdze Przys³ów 
spotykamy s³owa: „Za wszystko, co masz, m¹droœci nabywaj!” (Prz 4,7). Do 
zdobywania m¹droœci zachêca nas tak¿e w encyklice Fides et ratio œw. Jan 
Pawe³ II (por. FeR 6, 7-15, 16-23, 44, 69, 81, 85, 105, 106, 108), a koñcz¹c, wo³a, 
abyœmy w jej cieniu budowali dom swój i w nim zamieszkali (por. FeR 107). 
Dzisiejsza Liturgia S³owa wyraŸnie ukazuje, ¿e m¹droœæ to znajomoœæ prawdy 
objawionej nam przez Boga oraz zgodne z ni¹ postêpowanie. To poznanie 
i pe³nienie woli Bo¿ej. Prawda Bo¿a nas wyzwala, jak naucza œw. Jan Pawe³ II 
w adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia. Ona dokonuje 

w cz³owieku wewnêtrznej przemiany, pomaga porzuciæ z³o i wybraæ dobro, czyli wejœæ na Bo¿¹ 
drogê ¿ycia (por. ReP 4, 7-8, 10-12, 25-26). W drugim czytaniu autor Listu do Hebrajczyków mówi, 
¿e s³owo Bo¿e ukazuje, co jest, a co nie jest godne dziecka Bo¿ego, co nale¿y uczyniæ, aby pozbyæ siê 
wad i przyoblec siê w pancerz cnót. M¹droœæ, której oczekuje od nas Bóg, gwarantuje nam 
osi¹gniêcie ostatecznego celu ¿ycia, nieba. Pytanie o to, co czyniæ, aby uzyskaæ ¿ycie wieczne, które 
zosta³o postawione Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii, w istocie odnosi siê do tego, jak postêpowaæ, 
aby wed³ug Boga byæ m¹drym.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Dziœ prze¿ywamy paradoks zglobalizowanego œwiata, w którym widzimy tak wiele luksusowych 

domów i wie¿owców, ale coraz mniej ciep³a domu i rodziny; wiele ambitnych projektów, ale ma³o 
czasu, aby ¿yæ tym, co zosta³o osi¹gniête; wiele wyrafinowanych œrodków rozrywki, ale coraz 
g³êbsz¹ pustkê w sercu; wiele przyjemnoœci, ale ma³o mi³oœci; tak du¿o swobody, ale ma³o 
autonomii ... Coraz bardziej przybywa ludzi, którzy czuj¹ siê sami, ale równie¿ tych, którzy zamykaj¹ 
siê w egoizmie, w melancholii, w destrukcyjnej przemocy i niewoli przyjemnoœci oraz bo¿ka 
pieni¹dza”.                                                                  papie¿ Franciszek
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XV Dzieñ Papieski  Jan Pawe³ II – Patron Rodziny (dokoñczenie ze str. 1)

Nie s¹ to wszystkie niepokoj¹ce zjawiska, które nale¿a³oby poruszyæ w temacie rodziny. 
Te s¹ najbardziej widoczne i czêste. Jan Pawe³ II widzia³ w trosce Koœcio³a o rodzinê troskê 
o ca³ego cz³owieka. Kryzys rodziny jest ostatecznie kryzysem cz³owieka i chwilê potem 
kryzysem Koœcio³a. Œw. Jan Pawe³ II przekonywa³, ¿e ma³¿eñstwo i rodzina pojmowane w duchu 
Ewangelii s¹ drogami do szczêœcia i realizacj¹ wznios³ego powo³ania do mi³oœci. S¹ to mo¿e 
rzeczywistoœci kruche i niewystarczaj¹ce, ale nie ma innych, które mog³yby je zast¹piæ.

XV Dzieñ Papieski przypada na czas szczególny. W zesz³ym roku zakoñczy³y siê obrady III 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat wyzwañ 
duszpasterskich wobec rodziny w kontekœcie nowej ewangelizacji. Tegoroczny Dzieñ Papieski 
prze¿ywamy w kontekœcie trwaj¹cego Synodu Biskupów na temat „Powo³anie i misja rodziny w 
Koœciele i œwiecie wspó³czesnym”. Dzieñ Papieski jest szczególnie dobr¹ okazj¹ do modlitwy za 
rodziny przez wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II – „patrona rodziny” oraz powrotu do jego 
nauczania.

O randze rodziny niech œwiadcz¹ jego s³owa z Listu do rodzin, z 1994 roku. Papie¿ napisa³ 
wtedy:  

Poœród tych wielu dróg rodzina jest drog¹ pierwsz¹ i z wielu wzglêdów najwa¿niejsz¹. Jest 
drog¹ powszechn¹, pozostaj¹c za ka¿dym razem drog¹ szczególn¹, jedyn¹ i niepowtarzaln¹, tak 
jak niepowtarzalny jest ka¿dy cz³owiek. Rodzina jest t¹ drog¹, od której nie mo¿e on siê 
od³¹czyæ. Wszak normalnie ka¿dy z nas w rodzinie przychodzi na œwiat, mo¿na wiêc 
powiedzieæ, ¿e rodzinie zawdziêcza sam fakt bycia cz³owiekiem. (List do rodzin, nr 2).

W Kaliszu, na polskiej ziemi powiedzia³.: „Drodzy bracia i siostry, ani na chwilê nie 
zapominajcie o tym, jak wielk¹ wartoœci¹ jest rodzina. Dziêki sakramentalnej obecnoœci 
Chrystusa, dziêki dobrowolnie z³o¿onej przysiêdze, w której ma³¿onkowie oddaj¹ siê sobie 
wzajemnie, rodzina jest wspólnot¹ œwiêt¹. Jest komuni¹ osób zjednoczonych mi³oœci¹. (…) 
Rodzina chrzeœcijañska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje siê autentycznym 
znakiem bezinteresownej i powszechnej mi³oœci Boga do ludzi. Ta mi³oœæ Boga stanowi 
duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez tak¹ mi³oœæ rodzina powstaje, rozwija siê, 
dojrzewa i staje siê Ÿród³em pokoju i szczêœcia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym 
œrodowiskiem ¿ycia i mi³oœci”. (Kalisz 1997 r.)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Modlitwa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w intencji rodzin 
Bo¿e, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteœ Mi³oœci¹ 

i ¯yciem, spraw, aby ka¿da ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, 
narodzonego z Niewiasty przez Ducha Œwiêtego, stawa³a siê prawdziwym przybytkiem ¿ycia 
i mi³oœci dla coraz to nowych pokoleñ. Spraw,' aby Twoja ³aska kierowa³a myœli i uczynki ma³¿onków 
ku dobru ich w³asnych rodzin i wszystkich rodzin na œwiecie.

Spraw, aby m³ode pokolenie znajdowa³o w rodzinach mocne oparcie dla swego 
cz³owieczeñstwa i jego rozwoju w prawdzie i mi³oœci. Spraw, aby 
mi³oœæ umacniana ³ask¹ Sakramentu Ma³¿eñstwa okazywa³a siê. 
mocniejsza od wszelkich s³aboœci i kryzysów, przez jakie nieraz 
przechodz¹ nasze rodziny. Spraw wreszcie - b³agamy Ciê o to 
za poœrednictwem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej - a¿eby Koœció³ wœród 
wszystkich narodów ziemi móg³ owocnie spe³niaæ swe pos³annictwo 
w rodzinach i poprzez rodziny. Ty, który jesteœ ¯yciem, Prawd¹ 
i Mi³oœci¹ w jednoœci Syna i Ducha Œwiêtego. Amen. 
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(w koœciele na cmentarzu)

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ – dwudziesta ósma niedziela w ci¹gu roku, a zarazem XV Dzieñ Papieski. Celem 
dni papieskich obchodzonych od 2001 roku w niedzielê przypadaj¹c¹ 16 paŸdziernika 
lub wczeœniej, jest propagowanie nauczania œw. Jana Paw³a II i niesienie pomocy 
zdolnej, a ubogiej m³odzie¿y polskiej przez Fundacjê Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. 
Dziêkujemy wszystkim, którzy z³o¿yli ju¿ lub z³o¿¹ ofiary do puszek na stypendia dla tej 
m³odzie¿y.

2. We wtorek dzieñ fatimski. Procesja fatimska przed Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 18 .

3. W œrodê przypada Dzieñ Edukacji Narodowej. Zapraszamy parafian na modlitwê 
w intencji naszych nauczycieli i wychowawców w ramach nabo¿eñstwa ró¿añcowego 
i nowenny do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy 

4. Za tydzieñ – dwudziesta dziewi¹ta niedziela w ci¹gu roku a zarazem Œwiatowy Dzieñ 
Misyjny rozpoczynaj¹cy Tydzieñ Misyjny w Polsce. Sk³adka na tacê przeznaczona jest 
na cele misyjne Koœcio³a. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy te¿ prze¿ywaæ dzieñ modlitw 
za pracowników s³u¿by zdrowia z racji przypadaj¹cego w dniu 18 paŸdziernika œwiêta 
ich patrona – œw. £ukasza, lekarza i ewangelisty. 

5. Ponawiamy nasz¹ zachêtê do uczestnictwa w nabo¿eñstwach ró¿añcowych 
i  zg³aszania  siê  do  ró¿  ̄ ywego  Ró¿añca.

 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek 13.10 - b³. Honorat KoŸmiñski, prezbiter, kapucyn, ceniony kaznodzieja, poszukiwany 
spowiednik i kierownik dusz, pisarz religijny i za³o¿yciel wielu zgromadzeñ zakonnych, przede 
wszystkim bezhabitowych. Zmar³ 16 XII 1916 roku;
• w czwartek 15.10 - œw. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Koœcio³a, karmelitanka pochodz¹ca z 
Avila i reformatorka swojego zakonu oraz mistyczka. ̄ y³a w XVI wieku;

00

• w pi¹tek 16.10 - œw. Jadwiga Œl¹ska, ksiê¿na, wzorowa ¿ona i matka siedmiorga dzieci, troskliwa 
opiekunka ubogich i chorych, fundatorka szpitali. Po œmierci mê¿a zamieszka³a w klasztorze 
trzebnickim i w nim zmar³a 15 X 1243 roku;
• w sobotê 17.10 - œw. Ignacy Antiocheñski, biskup i mêczennik, nastêpca œw. Piotra na stolicy 
biskupiej w Antiochii. Poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ oko³o 107 roku w Rzymie.
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