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Jego Świątobliwość  
Benedykt XVI 

Watykan 
 

Wasza Świątobliwość – Umiłowany Ojcze Święty. 
 
 W imieniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II rozsianych po naszej Ojczyźnie i poza jej 
granicami pragniemy przesłać Piotrowi naszych czasów najpokorniejsze wyrazy czci              
i szacunku. Chcemy też podziękować za radujące nasze serca zaproszenie do autentycznego   
i nowego nawrócenia do Chrystusa zawarte w Liście Apostolskim Waszej Świątobliwości 
ogłoszonym 11 października 2011 roku. 
 Wiara jest darem i wyzwaniem dla nas – uczniów Chrystusa. Dlatego też cieszy nas 
fakt, że w dniu spotkania przed obliczem naszej Królowej rozpoczyna się w całym Kościele 
katolickim Rok Wiary. Dzień ten przypada w 50-tą rocznicę otwarcia Soboru  
Watykańskiego II i 20-tą rocznicę opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II           
– naszego umiłowanego Patrona – Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
 W sytuacji przeżywania w wielu krajach głębokiego kryzysu wiary konieczne jest 
ponowne odkrycie smaku  karmienia się Słowem Bożym i Eucharystią. Wiemy o tym 
doskonale. Mamy świadomość, że o wiarę należy dbać na co dzień, a nie tylko przy 
szczególnych okazjach. Wzorem dla nas pozostaje nasz umiłowany, błogosławiony             
Jan  Paweł II, który był nie tylko nauczycielem wiary, ale także przewodnikiem i świadkiem. 
To właśnie głęboka wiara przenikała i kształtowała wszystkie wymiary jego osobowości         
i życia. 
 Pamiętając o tym, tu – przed obliczem Jasnogórskiej Pani – my: nauczyciele, rodzice   
i uczniowie szkół noszących imię Tego Wielkiego Polaka – zobowiązujemy się, że będziemy 
stać na straży wiary naszych przodków i przekazywać te wartości kolejnym pokoleniom. 
 Tegoroczna XII pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę odbywa 
się tuż przed Dniem Papieskim obchodzonym pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. 
Błogosławiony Jan Paweł II pragnął, aby nasze rodziny były silne Bogiem, pisał: „Rodzina 
Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.  
 W szczerej modlitwie przed tronem Królowej Polski dziękować będziemy Bogu za 
troskę i nauki naszego Patrona kierowane do rodzin, prosząc jednocześnie o potrzebne łaski. 
 Upraszając apostolskie błogosławieństwo dla Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, 
pozostajemy z sercem przepełnionym synowskim oddaniem.  
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