
 

 „KTO WE MNIE UWIERZY, BĘDZIE SPOŻYWAŁ CHLEB ŻYCIA WIECZNEGO” (por 6,35-36) 

W niedzielę 26 kwietnia pod tym hasłem rozpoczął się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz IV 

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. 

Do wspólnej lektury wybrano Ewangelię wg. św. Mateusza. Niech ten tydzień będzie początkiem 

codziennej lektury czytania i rozważania Słowa Bożego jako dziękczynienie za Słowo Panu Bogu z 

upamiętnieniem setnej rocznicy urodzin naszego Patrona Karola Wojtyły- św. Jana Pawła II. 

Nasz Patron św. Jan Paweł II żył Biblią, z niej czerpał moc, mądrość i wiarę. Umierając prosił, by 

czytano mu Ewangelię wg. św. Jana.  

Zachęcał wszystkich;   oto kilka ogromnego bogactwa wypowiedzi Jana Pawła II 

 „Uczmy się korzystać z Pisma Świętego” 

 „Słowo Boże niech kształtuje nasze życie i postępowanie” 

 „Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek 

wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do  jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze 

Słowem Bożym, do otwarcia się na Jego działanie, na Jego uzdrawiającą i stwórczą moc”. 

 „Przyjmując Chrystusa, otwieracie się na ostateczne Słowo Boga, na tego, w którym Bóg da 

się w pełni poznać i który nam wskazał drogę wiodącą do Niego”. 

 „Cały Nowy Testament jest hymnem na cześć nowego życia dla tego, kto wierzy w Chrystusa 

i żyje w Jego słowach”. 

 … „Podstawą naszego życia niech będzie codzienna i autentyczna więź z Boskim Mistrzem, 

to znaczy: modlitwa, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, Msza św., adoracja 

eucharystyczna i sakrament spowiedzi”. 

 … „Módlmy się, aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się 

pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb słowa życia…”. 

 „…Maryja-Matka Słowa niech w nas wzbudzi poczucie czytania i słuchania Słowa Bożego”. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Podczas uroczystości pogrzebowej było coś niezwykłego: Ewangeliarz na trumnie św. Jana Pawła II, 

którym wiatr przewracał kartki zamkną się w czasie proklamacji perykopy z Ewangelii… 

 

                                                       
 


