
Nie lękajcie się - Homilia dla dzieci 

 

Dobrze byłoby, gdyby głoszący homilię miał ze sobą duży portret św. Jana Pawła II. Można 

również wykorzystać ewentualny obraz lub rzeźbę papieża, jaka znajduje się w kościele. 

 

Drogie Dzieci! 

Przeżywamy dziś Dzień Papieski, dzień którego bohaterem jest św. Jan Paweł II. 

 

Kapłan pokazuje portret. Można zapytać dzieci, co wiedzą o Janie Pawle II. Może któreś 

było w Wadowicach, Krakowie, a nawet w Rzymie. 

 

Dzień Papieski to dzień, w którym chcemy przypominać największego z Polaków. On jako 

papież spotykał się z wieloma ludźmi. Z prezydentami wielu krajów, szefami rządów, 

aktorami, pisarzami, malarzami, sportowcami oczywiście z kardynałami i biskupami. 

Ale spotykał się również z dziećmi. Gdy w 1991 roku, a więc 30 lat temu, Jan Paweł II był w 

Polsce, w Warszawie spotkał się z grupą dzieci, które brały udział w programie Ziarno. Dzieci 

witały go radośnie, mówiąc: „Dzień dobry! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Jako 

że papież to pierwszy pasterz w Kościele, dostał wtedy od dzieci dwie owce, białą i czarną.  

Potem papież usiadł na ławce na dworze, a dzieci siadły obok  

Zanim zaczęły zadawać pytania, ks. Wojciech Drozdowicz, który wtedy prowadził Ziarno, 

wyraził radość, że spełniło się marzenie dzieci, spotkanie z papieżem. 

I dzieci zaczęły zadawać pytania: 

- Czy papież ogląda Ziarno? – Jak dotąd nie, bo mi nie pokazali – odpowiedział Jana Paweł II. 

- Gdzie papież chciałby przenieść Watykan? – Któż by go przenosił, taki ciężki – odparł 

papież. 

- Ojcze Święty, ja chodzę do szkoły baletowej. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić 

Boga? – pytała, dziewczynka. – Można! Jak najbardziej o jeszcze jak! – usłyszała w 

odpowiedzi. 

- Jak najlepiej się modlić? – pytał chłopiec. – Tak jak Pan Jezus powiedział – zabrzmiała 

odpowiedź. 

- Czy Ojciec Święty lubi być papieżem? – zapytał inny z chłopców. – Co mam robić – 

uśmiechnął się Jan Paweł II.  

Tych pytań było znacznie więcej. 

Całe to spotaknie można obejrzeć w Internecie: 

https://www.youtube.com/watch?v=3lOgy4cWCEY 

 

A gdyby tak, Jan Paweł II stanął dzisiaj tutaj, o co byście go zapytały: 

 

Dzieci odpowiadają. Kapłan głoszący homilię dopowiada: 

 

Być może zapytalibyśmy go o to, czy był odważny. Myślę, że odpowiedziałby, iż odwaga 

polegała na tym, że ufał Panu Bogu. 

Gdy Jan Paweł II rozpoczynał bycie papieżem na początek odprawił Mszę św. na Placu św. 

Piotra w Rzymie. Tę Mszę transmitowały telewizje i radia całego świata. Nie było jej wtedy 

w Internecie. A to dlatego, że wtedy jeszcze nie było Internetu. Ale dziś można w Internecie 

obejrzeć kazanie z tamtej Mszy św. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Tsja96EIbs 

 

Mówił wtedy papież, a ludzie przyjmowali tamte słowa z wielkim entuzjazmem, żeby nie 

zamykać drzwi przed Panem Jezusem. I nie chodziło mu nie tylko o drzwi naszych domów i 

https://www.youtube.com/watch?v=3lOgy4cWCEY
https://www.youtube.com/watch?v=1Tsja96EIbs


drzwi naszych serc, ale również drzwi instytucji, urzędów, rządów, organizacji. I zachęcał 

wtedy papież, żeby mu w tym pomóc. Powiedział wtedy: : „Bracia i Siostry, nie bójcie się 

przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy 

pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie bójcie się, otwórzcie, 

otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. 

Papieża nie ma wśród nas. Odszedł do Domu Ojca 16 lat temu. Ale wciąż jest z nami, a od 

kiedy został ogłoszony błogosławionym i świętym, możemy się do niego modlić, prosić, by 

wstawiał się za nami do Pana Boga. Warto i trzeba opowiadać o nim innym. Możecie to robić 

także Wy, wiedząc więcej o nim niż inni. Na pewno trzeba do tego odwagi, ale przecież do 

niej zachęcał nas Jan Paweł II. 

Moi Drodzy! 

Dzień Papieski to także taki dzień, w którym myślimy więcej o takiej specjalnej organizacji. 

Powstała, aby być żywym pomnikiem Jana Pawła II. Nazywa się Fundacja Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. Należą do niej młodzi z całej Polski. To bardzo dobrzy uczniowie i studenci, 

którzy są jak utalentowani sportowcy. Mogą kiedyś robić wspaniałe rzeczy, które będą 

służyły nam wszystkim. Ale jest jeden kłopot. Są biedniejsi, mieszkają w mniejszych 

miejscowościach i jest im trudniej rozwinąć swe talenty. W Dniu Papieskim zbieramy dla 

nich na stypendia, które pomagają się im rozwinąć. Wy nie macie swoich pieniążków, ale 

macie odważne serca i możecie się pomodlić za Fundację i Stypendystów. 

Odmówmy razem modlitwę do św. Jana Pawła II. Powtarzajcie za mną: 

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II 

Janie Pawle II nasz święty orędowniku, 

Wspomożycielu w trudnych sprawach 

Ty, który swoim życiem świadczyłeś 

wielką miłość do Boga i ludzi 

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi 

w umiłowaniu obojga, 

pragnąc pomagać innym. 

Przez miłość i wielkie cierpienie 

ofiarowane za bliźnich, 

co dzień zbliżałeś się do świętości. 

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo 

w mojej sprawie... 

Wierząc, że przez Twoją wiarę, 

modlitwę i miłość pomożesz zanieść 

ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże 

i moc Twej papieskiej modlitwy. 

Pragnę przez Jezusa i Maryje 

Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. 

(za: adonai.pl) 

 

A jeśli rodzice, dziadkowie czy opiekunowie dali wam dziś pieniążek na tacę, to wiedzcie, że 

pomoże on tym młodym ludziom. 


