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JAN PAWEŁ II O RODZINIE
Rodzina dla Jana Pawła II była bardzo ważna
i droga. Poświęcił jej wiele miejsca
w swoim nauczaniu między innymi w adhortacji
apostolskiej „ Familiaris consortio”- o zadaniach
rodziny w świecie współczesnym z 1981 roku.
W jej tekście zaznaczył, że rodzina pozostaje na
wszystkich kontynentach „drogą Kościoła”,
w szczególny sposób, kiedy doznaje wewnętrznych
kryzysów, gdy narażona jest na wiele niebezpieczeństw, które utrudniają jej właściwe funkcjonowanie.

praw rodziców jest spoczywająca na nich poważna
powinność głębokiego zaangażowania się w nawiązanie serdecznego i czynnego kontaktu z nauczycielami i kierownictwem szkoły”.

W dokumencie tym ukazuje prawdziwy wizerunek rodziny w świetle Bożego zamysły; broni
godności każdego z jej członków, apeluje
o poszanowanie dla życia poczętego, porusza problemy współczesnej rodziny, daje wskazówki rodzinom w różnych trudnych sytuacjach, przedstawia drogi, którymi powinna podążać rodzina, by
mo g ła
stać
się
„ko munią
Boga
z ludźmi”.

Papież pisze w liście tym o cywilizacji miłości opartej na czwartym przykazaniu Bożym,
przymierzu małżeńskim, dobru wspólnym małżeństwa i rodziny, bezinteresownym darze z samego
siebie, odpowiedzialnym rodzicielstwie, miłości
wymagającej. „Miłość jest wymagająca”- te słowa
potwierdza nauką św. Pawła . Pisze tak:
”rozmyślając nad rozdziałem 13 Pierwszego Listu
św. Pawła do Koryntian, wchodzimy równocześnie
drogą najprostszą w to, co trzeba nazwać cywilizacją miłości. Nie ma innego tekstu biblijnego, który
wyrażałby tę prawdę w sposób prostszy i pełniejszy
zarazem: hymn o miłości”.

Jan Paweł II naucza w adhortacji:
”Wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z rodziny „szkołę bogatszego człowieczeństwa”. Dokonuje się to poprzez łaskę i miłość wobec dzieci, wobec chorych i starszych: poprzez
wzajemną codzienną służbę wszystkich: poprzez
dzielenie się dobrami, radościami, cierpieniami”.
Poruszając problem wychowania w rodzinie
Ojciec św. pisze że,” Misja wychowania wymaga,
ażeby rodzice chrześcijańscy ukazali dzieciom
wszystkie te treści, które są konieczne do stopniow e g o do jr z e w a n ia
ic h o so bo wo śc i
z punktu widzenia chrześcijańskiego(…). Rodzicom Bóg powierza ”troskę o wzrost dziecka Bożego, brata Chrystusa, świątyni Ducha Świętego,
członka Kościoła”.
Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II
jest istotną wartością życia ludzkiego, prawem
i obowiązkiem rodziców, przedmiotem współpracy
rodziny z innymi czynnikami wychowania:
„badanie wychowawcze rodziny chrześcijańskiej
(…) zakłada nową formę współpracy rodziców ze
wspólnotami chrześcijańskimi oraz grup wychowawczych z duszpasterzami (…) dopełnieniem
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Do rodzin na całym świecie Ojciec św. napisał też list apostolski z okazji ogłoszenia 1994 roku Rokiem Rodziny. Rok ten skierował wszystkie
myśli i serca ludzi w stronę Nazaretu, gdzie żyła
Święta Rodzina, do której należał Jezus, Maryja i
św. Józef.

Z głębokiej troski o rodzinę wypływa apel
Ojca św. o modlitwę za wszystkie rodziny na świecie. Apel ten wyraża się w słowach listu:” Trzeba,
ażeby modlitwa stała się dominantą Roku Rodziny
w Kościele: modlitwa rodziny, modlitwa za rodziny, modlitwa z rodzinami”. Dzięki niej” rodzina
staje się silna Bogiem”. Siła rodziny chrześcijańskiej tkwi w bliskości obcowania z Bogiem poprzez modlitwę i udział w sakramentach, które daje
Kościół. Modlitwa bowiem łączy niebo z ziemią
najpiękniej. Ta bliskość rodziny z Bogiem- jej
Stwórcą- wypływa z miłości, którą Stwórca nasz
wyraził już na samym początku, kiedy stworzył
świat.
Słowa Jana Pawła II o rodzinie i do rodzin
można znaleźć również w Jego homiliach głoszonych w czasie pielgrzymek do Ojczyzny. Mówiąc o
swojej ziemskiej rodzinie uczy nas wszystkich szacunku i miłości do własnych rodzin. Naszą odpowiedzią niech będzie studiowanie Jego nauczania i
realizacja w codziennym życiu, a On będzie błogosławił naszym poczynaniom z okna domu swego
Ojca.
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ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Jana Pawła II

ENCYKLIKI JANA PAWŁA II
Encyklika to pismo okólne, napisane w formie listu
papieża do biskupów i wiernych całego świata .
1. REDEMPTOR HOMINIS- o Jezusie Chrystusie
Odkupicielu człowieka 1979 r.
2. DIVES IN MISERICORDIA- o Bożym miłosierdziu 1980 r.
3. LABOREM EXERCENS – o pracy ludzkiej 1981 r.
4. SLAVORUM APOSTOLI – w rocznicę dzieła
ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego 1985 r.
5. DOMINUM ET VIVIFIKANTEM- o Duchu
Świętym w życiu Kościoła i świata 1986 r.
6. REDEMPTORIS MATER- o bł. Maryi Dziewicy
w życiu pielgrzymującego Kościoła 1987 r.
7. SOLLICITUDO REI SOCIALIS- z okazji rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio” 1987
8. REDEMPTORIS MISSIO- o stałej aktualności
posłania misyjnego 1990 r.
9. CENTESIMUS ANNUS- w rocznicę encykliki
„Rerum novarum” 1991 r.
10. VERITATIS SPLENDOR- o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła 1993 r.
JAN PAWEŁ II O WYCHOWAWCACH
„Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich , którzy pracują w szkole, ażeby stworzyć w
niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu, wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego
pokolenia w duch miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem
służyć dobrze narodowi nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury.Polska potrzebuje ludzi
otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny
kraj.
NAJBLIŻSZA SERCU JANA PAWŁA II PIEŚŃ
Ulubioną pieśnią Jana Paweł II była „Barka”. Miał ją
w sercu i w myślach, kiedy został powołany na stolicę Piotrową:
„Bardzo lubię słuchać tej piosenki o barce, czy o
łodzi ponieważ to mi przypomina moment, kiedy
sam zostałem wezwany z łodzi. Zostałem wezwany,
ażeby być biskupem w czasie, kiedy...kiedy byłem,
można powiedzieć, na łodziach. Można by powiedzieć na kajakach...”
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11. EVANGELIUM VITAE- o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego 1995 r.
12. UT UNUM SINT- działalności ekumenicznej
1995 r.
13. FIDES ET RATIO – o relacjach między wiarą a
rozumem 1998 r.
14. ECCLESIA DE EUCHARYSTIA- o Eucharystii w życiu Kościoła 2003 r.
We wszystkich tych dokumentach poszerzał wiedzę
o katolicyzmie i chrześcijaństwie, otwierając ją na
całą ludzkość. We wszystkich tych dokumentach
wzywał jednocześnie ludzkość do otwarcia się na
Chrystusa.
NIECH NAUCZANIE PAPIESKIE POZOSTANIE
ŻYWE W SERCACH I UMYSŁACH NAS WSZYSTKICH.
TWÓRCZOŚĆ KAROLA WOJTYŁY JAKO PAPIEŻA
Jan Paweł II był człowiekiem słowa. Literatura i
teatr były zawsze Jego pasją Pozostawił po sobie
ogromny dorobek twórczy. Oto wykaz książek napisanych w czasie pontyfikatu:
 „PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI”
 „DAR I TAJEMNICA”
 „TRYPTYK RZYMSKI”
 „WSTAŃCIE, CHODŹMY”
 „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ”
Oto jej tekst:
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
szukał ludzi gotowych iść za nim
By łowić serca słów Bożych prawdą
R. O Panie to Ty na mnie spojrzałeś
Twoje usta dziś wyrzekły me imię
Swoją barkę pozostawiam na brzegu
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów
2. Jestem ubogim człowiekiem
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce R.
3. Ty potrzebujesz mych dłoni
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności R.
4. Dziś wyjedziemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia R.
Szukajmy w jej słowach także wezwania dla nas, by
z odwagą i miłością głosić słowem i czynem Słowo
Boże, ludziom , których Bóg postawi na naszej drodze życia.
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Dzieci dla Ojca świętego
PO PROSTU TY

Karolina Oleś 6c
JESTEŚ WIELKI
Strzegłeś i miłowałeś nas przez te wszystkie lata
i zrobiłeś tyle dla świata !
Jesteś jedyny w swoim rodzaju ,
z Tobą czuliśmy się jak w raju !
Marianna Gawron 6c
NA ZAWSZE W PAMIĘCI
Niektórzy ludzie Cię kochali
Niektórzy nawet uwielbiali
Myśleli o Tobie noce i dnie
Widzieli Twą twarz nawet we mgle.
Dla Ciebie próg nadziei
Bardzo mocno przekroczyć chcieli
Czekali na Twe słowa nawet w oddali
Bo bardzo mocno Cię kochali.
Teraz po Twej śmierci jeszcze mocniej Cię kochamy
I zawsze o Tobie pamiętamy.
Dominika Leks 6c

Twa wędrówka w Wadowicach się rozpoczęła.
Tam matka przyszłego Papieża poczęła.
Kochany i dobry Ty dla nas byłeś.
Własne cierpienie w Swej duszy kryłeś.
Maryję jak swą matkę pokochałeś.
Swój naród tak mocno umiłowałeś.
Wracając do Polski, do kraju ojczystego.
Paroma słowami zmieniłeś przyszłość jego.
Przeważnie podróż dobiega końca.
Jednak nie było zachodu słońca.
Pan Bóg do nieba Ciebie zaprosił.
I o to anioła Swego poprosił.
Ty ,,Amen”- powiedziałeś – niech tak się stanie...
Twa nauka w mym sercu na zawsze zostanie...
Karolina Oleś 6c
BEZ CIEBIE
Papieżu kochany bądź przekonany dopóki żyć będę wspominać Cię będę.
Choć już nigdy nie usłyszę Twych słów – żałuję!
Zawsze Twą obecność obok czuję
I z tęsknoty za Tobą nie umiem powstrzymać się od łez
Bo bez Ciebie na świecie źle jest !

O jciec święty (...) po prostu był. I gdy umierał, tak naprawdę zrozumiałem jaki ważny był dla mnie... Kuba 6b
J an Paweł II był wielką osobistością w moim i mojej rodziny życiu (...), był nie tylko papieżem, ale i Polakiem, z którego byłem, jestem i będę bardzo dumny. Karol 4b
J an Paweł II był dla mnie Wielkim człowiekiem. Gdy widziałam papieża i słyszałam jego głos, rozpalał miłość w moim sercu. Na zawsze pozostanie dla mnie wyjątkowym, dobrym i niezapomnianym Papieżem. Paulina 4b
P apież był dla mnie głową kościoła oraz bardzo wspaniałym człowiekiem, który umiał wybaczać i kochać wszystkich
ludzi świata nawet tych, którzy go nie lubili. Dominika 6c
D la mnie Ojciec święty był kimś bardzo ważnym. Dzięki niemu wiele ludzi się nawróciło i są teraz dobrzy. Ojciec
święty był także przykładem dobroci i miłości. Marysia 6c
(...) B ył to dobry, wspaniały i kochany człowiek, który zawsze w bólu i cierpieniu wierzył w to, że Bóg mu pomoże.
Co prawda wiele osób zaszokowała śmierć Jana Pawła II, ale ona zawsze w sercach wiernych pozostanie. Ksymena 6c
D la mnie Ojciec święty jest, był i będzie bardzo ważną osobą w moim życiu. Uczył o Bogu, nie zwracał uwagi na kolor skóry, kochał każdego. Za to go ceniłam. Klaudia 6c
O jciec święty był dla mnie przykładem, wyjątkowym człowiekiem, który chociaż w czasie „konfliktów pokoleniowych” potrafił sobie zjednać młodych. Był jak tata mówiący dobre słowo, dając wsparcie. Dominika 6b
DZIECKO W OCZACH JANA PAWŁA II
Jest coś takiego w dziecku, co winno się odnaleźć we wszystkich ludziach, jeżeli mają wejść
do królestwa Bożego. Niebo jest dla tych, którzy są tak prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko
tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca . / z
Listu do dzieci, 1994 r. /
JAN PAWEŁ II DO DZIECI
Drodzy chłopcy i dziewczęta! Papież bardzo
miłuje młodych i bardzo zależy mu na waszej
przyszłości./ Łowicz 1999 r./
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