
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ROKU WIARY 2012/2013 

Rozpoczęcie Roku Wiary zbiegło się z pełnym wdzięczności upamiętnieniem 
w całym Kościele powszechnym dwóch wielkich wydarzeń, które 
ukształtowały oblicze Kościoła naszych dni: 

-  pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II, który zwołał 
błogosławiony Jan XXIII (11 października 1962 r.),  

- i dwudziestą rocznicą ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, 
ofiarowanego Kościołowi przez błogosławionego Jana Pawła II (11 
października 1992 r.). 

 

 

 

W każdym polskim kościele parafialnym, przez rok, na jednym z bocznych ołtarzy wyłożony będzie zdobny 
egzemplarz dokumentów Soboru Watykańskiego oraz Katechizm Kościoła.  

 

Kalendarium obchodów Roku Wiary 

 
11 października w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 19.00 została odprawiona uroczysta Msza św. z 

udziałem wychowawców i alumnów naszego Seminarium Duchownego, której przewodniczył bp Tadeusz Pikus. 

Również w każdej polskiej katedrze i w wielu parafiach odprawiona została uroczysta Msza Święta 

wraz z nieszporami na otwarcie Roku Wiary. Podczas liturgii został procesjonalnie wniesiony ozdobny 

egzemplarz dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Księgi te, 

których specjalne wydanie przygotowało "Pallotinum" zostały złożone na jednych z bocznych ołtarzy. 

 Przez cały okres Roku Wiary przypominać będą wiernym o znaczeniu tych dokumentów, 

stanowiących swego rodzaju busole dla współczesnego chrześcijaństwa i zachęcać do ich lektury. 

Celem Roku Wiary w świetle założeń papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji jest także uczynienie 

wyznania wiary codzienną modlitwą. Rada Papieska ds. nowej Ewangelizacji proponuje nawet druk 

obrazka dla każdego z wizerunkiem Jezusa i tekstem modlitwy Credo, który będzie mógł nosić przy 

sobie. 

http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=6087


"Wyznanie wiary" (Professio fidei) młodzieży polskiej złożone zostanie przez tych jej 

przedstawicieli, którzy udadzą się do Rzymu na Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane 

przez Wspólnotę z Taize od 28 grudnia do 1 stycznia 2013 r. W jego ramach zostanie 

zorganizowana specjalna liturgia nieszporów dla Polaków połączona z wyznaniem wiary. 

Niezależnie od tego, wszystkie pielgrzymki młodzieży udające się podczas Roku Wiary na Jasną Górę 

będą składać wyznanie wiary w tym sanktuarium. 

25 stycznia 2013 r. we wszystkich katedrach w Polsce zostaną odprawione w łączności z Ojcem 

Świętym Benedyktem XVI nabożeństwa ekumeniczne wraz z przedstawicielami innych wyznań 

chrześcijańskich. 

2 lutego nastąpi "professio fidei" przedstawicieli życia konsekrowanego w ramach światowego dnia im 

poświęconego. 

20 lutego w święto Katedry Świętego Piotra zorganizowany zostanie dzień pracowników nauki, w 

ramach którego pracownicy uczelni: państwowych i prywatnych wezmą udział w różnego rodzaju 

spotkaniach na temat relacji między wiarą a nauką. 

24 marca w Niedzielę Palmową w ramach przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży zbierze się 

na modlitwie młodzież we wszystkich diecezjach. 

Od 15 do 17 kwietnia odbędą się dni seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych. 

2 czerwca przy okazji uroczystości Bożego Ciała nastąpią odbędą się we wszystkich świątyniach 

specjalne adoracje eucharystyczne z okazji Roku Wiary. 

Od 23 do 28 lipca przedstawiciele młodzieży udadzą się na Światowe Dni Młodzieży do Rio de 

Janeiro. 

29 września odbędzie się Dzień Katechetów w 20 rocznicę publikacji Katechizmu Kościoła 

Katolickiego. Wszystkie polskie wydziały teologiczne zorganizują w tym czasie sympozja dotyczące 

katechizmu. 

Zakończenie Roku Wiary przewidziane jest w uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r. 

będzie celebrowana w każdej parafii i każdej katedrze. 

Kierowana przez abp. Gądeckiego Rada Episkopatu ds. Duszpasterstwa przygotowała też 

szczegółowe materiały nt. Roku Wiary dla każdej diecezji i każdej parafii w Polsce. Zostaną one 

przekazane niebawem za pośrednictwem biskupów diecezjalnych.  

"Chcemy dać impuls do każdej parafii, aby zostały poważnie potraktowane dokumenty Soboru 

Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego" - zapowiedział abp Gądecki. 

Źródło: http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=6087 

 

 

http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=6087

