
UCHWAŁA NR XLV/419/2014
RADY GMINY LIPIE

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie upamiętnienia kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, zm. poz. 645.)

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dnia 27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II zostanie ogłoszony Świętym Kościoła Katolickiego. To 
wiekopomne wydarzenie przypomniało światu, że w osobie Błogosławionego Papieża Polaka, wielka rodzina 
ludzka otrzymała dar niezłomnego autorytetu moralnego. Ojciec Święty Jan Paweł II przeprowadził świat przez 
granicę tysiącleci, kierując słowo nadziei i miłości do każdego człowieka, do wspólnot i narodów oraz podejmując 
dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. 

 Błogosławiony Jan Paweł II był umiłowanym synem Tej, która obrana przez Króla Jana Kazimierza na 
Królową Korony Polskiej, już od kilkuset lat czuwa nad naszą społecznością w cudownym wizerunku Matki 
Bożej Dankowskiej. Nie bez znaczenia jest fakt, iż obraz Najświętszej Maryi Panny, będący drogocennym 
skarbem kolejnych pokoleń zamieszkujących tę ziemię, jest w części wierną kopią wizerunku Jasnogórskiego. 
Nasza lokalna społeczność przez ten fakt czci Oblicze Matki Bożej Częstochowskiej, do której tronu po wielokroć 
pielgrzymował nasz Błogosławiony, wpierw, jako Karol Wojtyła, a później - z woli Bożej - jako Jan Paweł II. 
Historycznie udokumentowany związek Dankowa z Sanktuarium Narodu Polskiego na Jasnej Górze, stawia naszą 
Gminę w perspektywie duchowych więzi z Janem Pawłem II. Kardynał Karol Wojtyła obejmując Stolicę 
Świętego Piotra powierzył się w macierzyńską niewolę miłości Najświętszej Maryi Pannie. Papież Polak u progu 
swego niezwykłego pontyfikatu odkrył całemu światu kierunek swej pasterskiej posługi i ukazał, że zwycięstwo 
nad cywilizacją śmierci, dokona się przez tryumf Niepokalanego Serca Maryi. 

 Błogosławiony Papież przede wszystkim dał światu przykład modlitwy. Jego łagodny głos przeszywał 
Niebiosa i dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej, sprowadzał potoki łask na zagubioną ludzkość. 
Nauczył wszystkich, że pokój dla bardzo zagrożonej ludzkości, można uzyskać przy pomocy wytrwałej modlitwy 
Różańca Świętego. Jan Paweł II dał światu również przykład wierności. Był wierny powołaniu otrzymanemu 
w chwili objęcia katedry Piotrowej. Był wierny Jezusowi Chrystusowi, którego głosił słowem i świadectwem 
życia. Papież Polak dał także przykład mocy. Jako niestrudzony Pielgrzym szedł wszędzie, bez lęku, z mocą swej 
wielkiej miłości Pasterza powszechnego i Wikariusza Jezusa Chrystusa. Nie bał się ani słów krytyki, ani 
przeszkód. Nie zatrzymał się nawet w obliczu gróźb i zamachów. Był prowadzony i broniony przez Najświętszą 
Maryję Pannę, która zawsze niosła go w swoich ramionach. 

 Dziś dziękujemy Trójjedynemu Bogu i Najświętszej Maryi Pannie, za niezwykły dar osoby największego 
z rodu Polaków – Błogosławionego Jana Pawła II. Wyrażamy naszą wdzięczność wobec Papieża Polaka, który 
otoczony chwałą zbawionych, nieustannie oręduje za Kościołem, naszą Ojczyzną i całym światem. Dziedzictwo 
pontyfikatu Błogosławionego Papieża, jest drogocennym światłem, którym kroczą pokolenia kolejnego Milenium 
ludzkości. 

 Niniejszą uchwałą Rada Gminy Lipie  pragnie upamiętnić wydarzenie kanonizacji Jana Pawła II.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Lipie

Henryka Siejka
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