
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie

rawie 25 lat temu Konferencja Episkopatu Polski powołała Fundację „ ”
Niemal od początku długim 

imponującą liczbę oficjalnych 
ntów kościelnych tekstów pomagających prowadzić głębsze życie 

chrześcijańskie

Ostatnio na „Opoce” pojawiły się również encykliki św. Jana Pawła II
źwiękowej Papieża jest szczególnie ważne w 

tak wielu próbuje zniszczyć jego dziedzictwo. 
można odnaleźć interesujące uły z zakresu życia duchowego 
poruszające tematykę społeczną. Jedną z najważniejszych propozycji portalu jest 

do codziennej Liturgii Słowa, ułatwiający 
zrozumienie Słowa, które kieruje do nas Bóg.

ąco zachęcam 
„Opoka”

Z pasterskim błogosławieństwem, 

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
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