
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 roku 
 

 

Eminencjo/Ekscelencjo, 
Najdostojniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie, 
 

 

W III niedzielę zwykłą, dnia 24 stycznia 2021 roku, wraz z 

Kościołem powszechnym będziemy przeżywać już po raz drugi Niedzielę 

Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek wzywa nas w liście apostolskim 

Aperuit illis, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii dokonać 

uroczystego wniesienia Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie Słowa 

Bożego oraz tak przygotować homilie, aby podkreślić cześć, jaką Kościół 

oddaje Słowu Pana.  

Nade wszystko jednak Ojciec Święty wskazuje na ścisłe 

powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami. Idzie to w parze 

z hasłem roku duszpasterskiego, który niedawno rozpoczęliśmy.   

W odpowiedzi na decyzję Papieża Franciszka, zespół Dzieła 

Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce, pod kierownictwem ks. prof. dr 

hab. Henryka Witczyka, przygotował także na tę Niedzielę Słowa Bożego 

materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, 

modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii wg św. Marka (1,14-20), 

która będzie odczytywana w kościołach. Może ona być wykorzystana 

jako materiał pomocniczy do adoracji Najświętszego Sakramentu bądź 

cenne źródło wiedzy do katechez o słowie Bożym i osobach powołanych 

do jego głoszenia. 

 Uprzejmie proszę o łaskawe przyjęcie tych materiałów w 

załączonym pliku i przesłanie ich do parafii archidiecezji/diecezji. 

Zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Dzieła 

Biblijnego (www.biblista.pl). 

Poza powyższym, w odpowiedzi na pragnienie Ojca Świętego 

Franciszka, aby każdy dzień człowieka wierzącego przeniknięty był 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Słowem Bożym oraz w odpowiedzi na apel nadzwyczajnego synodu 

biskupów z 2008 roku, Dzieło Biblijne w Polsce – już od kilkunastu lat – 

przygotowuje dwie inne inicjatywy, a mianowicie Tydzień Biblijny i 

Narodowe Czytanie Pisma Świętego.  

W tym roku XIII Tydzień Biblijny będziemy przeżywać w dniach 

od 18 do 24 kwietnia, natomiast V Narodowe Czytanie Pisma Świętego 

dnia 18 kwietnia 2021 roku 

Polecam uwadze Księdza Kardynała/Arcybiskupa/Biskupa te 

wydarzenia, prosząc o skierowanie do księży swojej archidiecezji/ 

diecezji gorącej zachęty do duszpasterskiego wykorzystania tych 

inicjatyw w swoich parafiach. Materiały pomocnicze na te dni zostaną 

wysłane do kurii i zamieszczone na stronie biblista.pl. 

Ponadto, w związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, 

Dzieło Biblijne przygotowało propozycje kolejnych wydarzeń, o których 

Waszą Eminencję/Ekscelencję poinformuje bezpośrednio w 

późniejszym czasie przewodniczący Dzieła Biblijnego w Polsce. 

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w 

Chrystusie,  

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
______________________________________________ 
Otrzymują wszyscy biskupi w Polsce 

✠ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów 

Europy (CCEE) 


