
AKTUALNOŚĆ PRZESŁANIA ŚW. JANA PAWŁA II NA PODSTAWIE HOMILII WYGŁOSZONEJ W ŁOWICZU 

„Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani”- tak pisze święty Paweł do Efezjan. 
Papież poruszył właśnie ten temat podczas Mszy świętej w Łowiczu w 1999 roku. 

Słowa Jana Pawła II są nadal aktualne, ponieważ opowiadał o tym, co codzienne, z czym każdy z 
nas ma kontakt. Chodzi o rodzinę, która jest powołana do opieki i wychowania nowych pokoleń. 
Rodzice odgrywają tu odpowiedzialną oraz wymagającą wielu rzeczy rolę. Mają oni być stróżami 
dzieci, ich pierwszymi nauczycielami oraz przewodnikami życia.  

Papież również mówił: „życie ludzkie jest święte”. Poprzez te słowa chciał przekazać, że każdy z 
nas ma prawo do życia i szczęścia. Rodzina ma obowiązek opiekować się życiem nie narodzonym, 

ale już poczętym. To właśnie jest łaską Boga dla 
rodziców oraz ich błogosławieństwem. Życie jest 
darem, o który trzeba dbać, co bliscy mają za 
zadanie.  

Rodzice to nasi nauczyciele, wychowują nas i uczą, co jest dobre, a co złe. Dzięki nim wiemy, że 
każdy potrzebuje miłości. Wskazują nam drogę do Boga, opowiadają nam o Nim i Jego miłosierdziu. 

Zadaniem rodziny jest wychowanie dzieci w miłości 
Boga i innych, dbanie o poznawanie Go poprzez 

uczestniczenie we Mszy świętej oraz codzienną 
modlitwę. 

Jednak wychowanie w tradycjach chrześcijańskich nie 
należy do najprostszych zadań. Czasem mogą pojawić się różne przeszkody, z czym mają nam pomóc 
kapłani i osoby odpowiedzialne za katechizację. Oczywiście nie mogą zastąpić rodziny przy 
poznawaniu przez młode osoby Boga, chodzi o to, żeby Kościół był otwartym miejscem dla 
wszystkich ludzi. Szkoły prowadzą lekcje religii, co także pomaga zrozumieć drogę Chrystusa, 

dodatkowo uzupełniając wiedzę dzieci i młodzieży.  

Papież zwrócił się również do nauczycieli, by pomagali uczniom przejść przez najtrudniejsze chwile. 
Mają być naszymi przyjaciółmi, wspierać nas i prowadzić w życiu, być naszymi autorytetami. Pomóc im może życie Jezusa i Jego nauczanie. 

Każdy z nas został powołany do czegoś innego, niektórzy jednak nie podejmują się tego, może to wynikać ze strachu lub z ignorancji. W takich 

sytuacjach należy posłuchać głosu Boga, ponieważ jest najlepszym doradcą, który wesprze nas i da odwagę do dalszego działania.  


