
Wierzę w Kościół, który wyznaje i głosi Miłosierdzie 

Nowy rok katechetyczny rozpoczynamy  w niespokojnym czasie światowego kryzysu. 

Widoczny jest on na wielu płaszczyznach. Rosnące ceny pokazują nam skalę inflacji, relacje 

medialne z wojny w Ukrainie przypominają nam jak straszna jest wojna i odbiera nam pokój. Jakby 

tego było mało nie odstępuje od nas pandemia zmierzająca w naszą stronę kolejną falą. Zatroskani o 

życie ważnych dla nas osób i nasze  zanosimy w kościołach modlitwę do Pana Boga słowami 

Suplikacji: 

 

  Od powietrza, głodu, ognia i wojny - Wybaw nas Panie! 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci - Zachowaj nas Panie!                                                         

My grzeszni Ciebie Boga prosimy - Wysłuchaj nas Panie!                                                  

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny - Zmiłuj się nad nami! 

Ta wyjątkowa modlitwa jest błaganiem Pana Boga o wybawienie i zachowanie na od 

nieszczęść, wysłuchanie i zlitowanie się nad nami grzesznymi. Zwraca nas ona do przypomnienia 

sobie o największej tajemnicy Boga, jaką jest Jego Miłosierdzie. Kilka dni temu przeżywaliśmy 20. 

rocznicę zawierzenia świata przez św. Jana Pawła II Bożemu Miłosierdziu w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

Pamiętając słowa Pana Jezusa przekazane nam za pośrednictwem św. Siostry Faustyny: Nie 

znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Mojego, ten rok 

pracy katechetycznej chcemy przeżywać w duchu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. Jego hasło 

brzmi: Wierzę w Kościół, który wyznaje i głosi Miłosierdzie. Chcemy mocno zaakcentować fakt, że 

głoszenie Bożego Miłosierdzia jest podstawową misją Kościoła, jego wszystkich działań 

ewangelizacyjnych również tych które nazywamy  katechezą szkolną i parafialną. Odczytany w 

kluczu Miłosierdzia Bożego temat zbliżającego się roku duszpasterskiego Wierzę w Kościół 

Chrystusowy  zwraca naszą uwagę na to, że w Kościele każdy wierzący w Chrystusa doświadcza 

cudu Miłosierdzia przyjmując sakrament pokuty i pojednania.  

W tym roku wśród pomocy do nauki religii, obok zeszytu i podręcznika ucznia,  pojawi się 

“Indeks uczestnika lekcji religii”. Został on wprowadzony decyzją Ks. Biskupa Piotra Sawczuka z 

dniem 1 września 2022 r. na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Będzie  on obowiązywał uczniów w 

szkołach podstawowych w klasach VII i VIII oraz we wszystkich  klasach szkół ponadpodstawowych 

od pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023.      Indeks należy on do ucznia i dokumentuje 

jego udział w szkolnej lekcji religii. Zawiera pisemne potwierdzenie obecności na zajęciach, a także 

ocenę z religii katolickiej na koniec każdego semestru nauki. Na prośbę władz kościelnych uczeń 

legitymuje się indeksem podczas wizyty duszpasterskiej, przygotowania do przyjęcia sakramentów 

w parafii, czy ubiegania się o zgodę na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego i świadka bierzmowania. 

Indeks jest świadectwem troski ucznia o własną formację religijną. 

Nowy rok katechetyczny rozpoczęliśmy w ostatnia sobotę sierpnia uroczystą Mszą Świętą, 

której przewodniczył pasterz Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Bp Piotr Sawczuk. Kolejnym ważnym 

punktem spotkania były Szkolenia Prymasowskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Civitas 

Christiana. Prowadzący: Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego, Dawid Kostecki z Katedry 

Teorii i Filozofii Prawa KUL i Kamil Sulej  z Instytutu Katolickiej Nauki Społecznej,  w bardzo 

ciekawy sposób przedstawili postać bł. Stefana Wyszyńskiego w trzech tematach: Godność 



człowieka. Pole zmagań Prymasa Tysiąclecia, Prawa i wolność człowieka w ujęciu Prymasa 

Tysiąclecia, Prymas Tysiąclecia obrońcą kultury narodowej.  

Mówiąc o formacji katechetów, należy powiedzieć, że pośród różnych wydarzeń w ciągu 

całego roku katechetycznego bardzo istotne są zamknięte rekolekcje adresowane właśnie do nich. 

Myślą przewodnią tegorocznych jest: Katecheta - świadek miłosierdzia. Poprowadzi je wykładowca 

teologii dogmatycznej w seminarium duchownym, a jednocześnie kapelan zakładu karnego i 

Mieszkań Wspieranych dla bezdomnych  ks. dr Mateusz Czubak z Siedlec. 

W kalendarzu katechety są również wydarzenia, o których dzięki jego zaangażowaniu mogą 

dowiedzieć się katechizowani. Są to liczne konkursy organizowane w ciągu całego roku dla uczniów 

ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Wspomnę o dwóch najbliższych których rozstrzygnięcie 

planujemy w październiku Jan Paweł II w Oczach dziecka. Blask Prawdy - o św. Janie Pawle II i w 

listopadzie Wartościowe opowieści. Niepełnosprawny nie znaczy nieszczęśliwy. 

Jak co roku we wrześniu będziemy przeżywali XII Tydzień Wychowania Katolickiego, w 

październik XXII Dzień Papieski, a w listopadzie XIV Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanych. Niemalże każdego miesiąca uczniowie na katechezie usłyszą poza realizowanym 

programem nauczania, o tym czym żyje Kościół w Polsce i w świecie, ponieważ na każde ze 

wspomnianych wydarzeń przygotowywane są katechezy okolicznościowe oraz materiały do 

wykorzystania w pracy duszpasterskiej w parafii.  

Rozpoczynając kolejny rok pracy katechetycznej, zachęcam do zawierzenia losów naszego 

najmłodszego pokolenia, dzieci i młodzieży, a także ich rodziców, wychowawców, nauczycieli, 

katechetów i duszpasterzy Bożemu Miłosierdziu. Niech nasze osobiste doświadczenie spotkania z 

Jezusem Miłosiernym żyjącym w Kościele uleczy naszą słabość i przezwycięży wszelkie zło, dając 

nam prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość. 

Ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki 


