
Post Niniwity polega na dobrowolnym zobowiązaniu się do niepalenia papierosów, niepicia 
alkoholu, niezażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, a ponadto na 
niekupowaniu innym ludziom tego co uzależnia (papierosów, narkotyków, alkoholu itp.) przez jeden
rok. Możesz również podjąć post w innej sferze, która jest dla Ciebie uzależniająca. Zrezygnuj z 
czegoś, zrób przestrzeń dla Boga. 

Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres email
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chcę zapisać się do Postu Niniwity a co za tym idzie, podając imię i nazwisko wyrażam zgodę na ich 
upublicznienie na stronie www.niniwa.org oraz otrzymanie na mój adres e-mail potwierdzenia, że 
zapis się powiódł. Wyrażam zgodę na stosowaną na stronie politykę prywatności 
(https://niniwa.org/polityka-prywatnosci/).
Twoje dane będą przechowywane przez okres 10 lat. W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, 
pisząc na adres info@niniwa.org, co poskutkuje trwałym usunięciem Cię z listy. Administratorem 
Twoich danych osobowych będzie Oblackie Centrum Młodzieży, ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec. 
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdują się w polityce 
prywatności na stronie https://niniwa.org/polityka-prywatnosci/.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis)

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do 
najmniejszego.  Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł 
się w wór i siadł na popiele.  Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co
następuje: «Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie 
piją. Niech obloką się w wory – <ludzie i zwierzęta> – niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy 
odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami.  Kto 
wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie 
zginiemy?»  Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się 
Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 
Księga Jonasza 3, 5-10 


