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Kluczem do zrozumieli dzisiejszej Ewangelii jest tłumaczenie greckiego słowa
makarioi - błogosławieni, szczęśliwi. Makarioi opisywał Homer greckich bogów.
Makarioi to słowo trochę nie z tego świata. Ale i Królestwo Boże jest nie z tego
świata. I szczęście, które obiecuje nam
Pan Jezus jest nie z tego świata. Błogosławieni ubodzy, głodujący, smutni, znienawidzeni, porzuceni, mobbingowani…
Nie tak funkcjonuje ten świat. Ten świat
oczekuje od nas sukcesu, bogactwa, zdrowia, młodości, pięknego ciała. Czy jest
w tym coś złego? Nie, ale tylko wtedy, kiedy mamy świadomość swojego ubóstwa,
swoich pustych rąk. Wszystko co mamy,
otrzymaliśmy jakby w zastaw. Biada tym, którzy
swoje bezpieczeństwo opierają na tym co materialne, którzy swoje szczęście budują na zadowoleniu
z siebie. Jeżeli jeszcze nie doświadczyliśmy głodu,
bólu, strachu, samotności, to na pewno doświadczymy. Czasem ułamek sekundy wystarczy, żebyśmy
stracili wszystko. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus
uczy nas jak patrzeć na świat Jego oczami, jak przejść
przez przykre doświadczenia w poszukiwaniu pełni
życia, jak odnaleźć szczęście wbrew wszystkiemu.
Obietnice wynikające z błogosławieństw nie dotyczą bliżej nieokreślonej, nieskończenie dalekiej
czy spełniającej się dopiero po śmierci przyszłości. „Z chwilą, gdy człowiek zdecyduje się patrzeć
na wszystko z perspektywy Boga i tak też żyć, gdy
przebywa swą drogę razem z Jezusem, wtedy żyje
według nowych kryteriów i coś z eschatonu, z tego,
co ma dopiero nadejść, jest już teraz obecne. Z Jezusem udręka przechodzi w radość”. (Benedykt XVI).
Justyna Zienkowicz

EWANGELIA (Łk 6,17.20-26)

Błogosławieni ubodzy,
biada bogaczom

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się
na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru
i Sydonu. A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie,
gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne:
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo
bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili
fałszywym prorokom”.
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień
14.02.
Św. Walenty, opiekunie
tych, którzy się kochają,
Ty, który z narażeniem
życia
urzeczywistniłeś
i głosiłeś ewangeliczne
przesłanie pokoju, Ty,
który - dzięki męczeństwu
przyjętemu z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły
obojętności, nienawiści
i śmierci, wysłuchaj naszą
modlitwę: W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam zawsze kochać
miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród
ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech
ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam
przezwyciężać życiowe
przeszkody. Prosimy Cię,
wstawiaj się za nami do
Boga, który jest źródłem
wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, który żyje
i króluje na wieki wieków.

bez nadziei; nadziei bez
miłości: a jednej i drugiej bez wiary.”
św. Augustyn
17.02.
„Zasięgajcie rady ludzi
z nauką i przez nich
znajdziecie drogę doskonałości w roztropności
i prawdzie.”
Św. Teresa Wielka
18.02.
„Kto żyje sprawami
Chrystusa, zawsze powinien przebywać z Chrystusem.”
bł. Jan z Fiesole
19.02.
„Największym darem od
Pana jest zdolność pokochania całym sercem
tych, których uważamy za nieprzyjaciół naszych.”
św. Paweł od Krzyża

15.02.
„Pokój, jaki sakrament pokuty wprowadza do duszy
przez pogodzenie się jej
z Bogiem i z sumieniem
własnym, jest koniecznym
warunkiem pokoju z bliźnim.”
bł. Michał Sopoćko

20.02.
„Miłość polega na wzajemnej wymianie dwóch
stron, to znaczy, że kochający daje i przekazuje umiłowanemu to, co
sam posiada albo z tego,
co posiada, lub co leży
w jego możliwości.
I wzajemnie - kochany
16.02.
kochającemu.”
„Nie ma cnoty miłości - św. Ignacy Loyola
Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Dz 13, 46-49; Łk 10, 1-9
Wtorek: Jk 1, 12-18; Mk 8, 14-21
Środa: Jk 1, 19-27; Mk 8, 22-26
Czwartek: Jk 2, 1-9; Mk 8, 27-33
Piątek: Jk 2, 14-24.26; Mk 8, 34 – 9, 1
Sobota: Jk 3, 1-10; Mk 9, 2-13
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Szósta Niedziela Zwykła, rok C
PIERWSZE CZYTANIE (Jr 17,5-8)
Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

To mówi Pan:
„Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który
w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest
on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy
przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni,
ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada
ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do
drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku
strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1,1-2.3 4 i 6)
Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, +
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.
DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15,12.16-20)

Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą
niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd
pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie
nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 6,23ab)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

„W lutym 2008 roku Dokta była Gościem Misyjnym na comiesięcznym spotkaniu studentów z Akademickiego Koła
Misjologicznego. [...] Mocno poruszona byłam jej życzliwością i skromnością. Dziś mogę powiedzieć to samo. Doktor
Wanda Błeńska uczy mnie (swoim przykładem) szacunku wobec drugiego człowieka – często zupełnie obcego. A takich
«lekcji» jest i było sporo. Wielokrotnie modliłyśmy się na mszy świętej w południe u oo. dominikanów i szłyśmy
wspólnie do «siedemnastki» – do tramwaju. Pani Doktor po drodze potrafiła uśmiechać się do każdego. I mówiła,
że zawsze ją to zastanawia, że «gdy pies spotka drugiego psa, to zamerda ogonem albo zaszczeka, a gdy człowiek mija
drugiego człowieka, to często przechodzi, jakby go nie było». A Ona zauważała i zauważa. I tego mogę się od Niej uczyć.
Szacunek, dobroć, ufna wiara to najczęstsze lekcje – lekcje, na których zawsze dowiaduję się czegoś nowego… Za nie
jestem najbardziej wdzięczna” – tak swoje pierwsze spotkanie z Doktą wspominała Marta Jelonek, aktorka wywiadu
z Doktor Błeńską pt. „Spełnione życie”.
fot. Agata Ożarowska Photography
SŁUŻEBNICA BOŻA
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Święci na każdy dzień

14 LUTEGO
liturgiczne wspomnienie Świętego Walentego

14 lutego wspominamy w liturgii św. Walentego, który czczony jest jako patron
ludzi zakochanych i poszukujących prawdziwej miłości. Choć zwyczaj obchodzenia Walentynek posiada raczej świecki charakter, to jednak warto pamiętać,
że możemy mu nadać piękną chrześcijańską wymowę. Mało kto wie, że zanim
dotarł do nas zwyczaj świętowania walentynek w wersji popkulturowej, w Polsce od dawna żarliwie modlono się do św. Walentego. Był on bowiem uznawany za patrona archidiecezji przemyskiej, a jego relikwie znajdują się m.in. na
Jasnej Górze.
Święty Walenty
Żaden święty nie zebrał tylu żarliwych i gorących modlitw o miłość. Trudno
się temu dziwić. W końcu jego uczucie, którym obdarzył swoją ukochaną,
przywróciło jej wzrok. Ale zacznijmy od początku. Urodził się w umbryjskim
mieście Terni, 120 km od Rzymu, w III wieku za panowania Klaudiusza II Gockiego. Walenty był lekarzem, ale jego powołaniem okazał się stan duchowny.
Dla chrześcijan były to bardzo trudne czasy prześladowań. Walenty zapisał się
w pamięci współczesnych niezwykle ryzykownym posunięciem: udzielał ślubów młodym żołnierzom – legionistom, co było zakazane przez panującego.
Uważał on bowiem, że najlepszymi żołnierzami są mężczyźni bez rodziny.
Walenty złamał ten zakaz i udzielał ślubów chrześcijańskich – został za to wtrącony do więzienia.
Siła miłości
I tu następuje moment przełomowy w jego życiu. Zakochuje się w niewidomej
adoptowanej córce swojego strażnika Asteriusa (który także się nawrócił na wiarę chrześcijańską). Dziewczyna, jak głosi legenda, pod wpływem siły tej miłości,
odzyskuje wzrok. Fakt, że duchowny zakochał się w kobiecie nie był wtedy
niczym dziwnym, księża zakładali rodziny. Niestety, historia ich miłości jest
krótka. Cesarz Klaudiusz wydaje wyrok śmierci na Walentego. Ten – w przeddzień egzekucji – pisze list do ukochanej, podpisując go znaną dzisiaj frazą:
„Od Twojego Walentego”.
Męczeńska śmierć św. Walentego
Walenty ginie śmiercią męczeńską: najpierw jest biczowany, następnie wywieziony poza miasto, by uniknąć buntu ze strony wierzących, okładany maczugami, umęczony. Umiera 14 lutego 273 roku. Jego ciało legioniści grzebią na
otwartym cmentarzu w odległości 2 mil od via Flaminia w Rzymie. Po pewnym
czasie trzej wierni uczniowie Walentego odnajdują miejsce pochówku swojego mistrza, wydobywają ciało i przewożą je do pobliskiej Interamny, gdzie
wystawiają nagrobek. Ile w legendzie o świętym Walentym jest prawdy, nigdy
się nie dowiemy. Natomiast każdego roku, dokładnie 14 lutego we włoskim
miasteczku Terni ludzie nie idą do pracy, mają wolne. Przyjeżdżają tu pary
narzeczonych z całego świata i przy grobie Świętego Walentego przysięgają sobie, że do końca tego roku wezmą ślub. Największe pielgrzymki są tam jednak
w wigilię walentynek. Przy grobie świętego zostawia się listy miłosne. Sporo par
przyjeżdża się też tam zaręczyć.
Za co kochamy św. Walentego?
Za to, że w przeciwieństwie do wielu posągowych świętych jest on bardzo ludzki, bardzo nam bliski przez to swoje uczucie. Nie był ascetą czy pustelnikiem
oderwanym od rzeczywistości. Był tu i teraz, związany blisko z ludźmi.
Legendy o jego zakochaniu, o tym, że pomagał młodym ludziom zakładać rodziny spowodowały, że jego kult bardzo szybko się rozszerzył. Pamiętajmy, że
4
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O ŚWIĘTYCH ...

św. Walenty był też patronem ludzi ciężko chorych, zwłaszcza chorych umysłowo,
epileptyków. Kult świętego Walentego bardzo mocno rozwijał się na zachodzie
Europy. W 1997 roku papież Jan Paweł II napisał list do narzeczonych i zostawił
go przy grobie świętego. Później fragment tego listu wyryto przy grobie. Trzeba dodać, że odnośnie święta zakochanych Stolica Apostolska nie zajmuje żadnego oficjalnego stanowiska, pozostawiając kultywowanie tej tradycji jako osobistą sprawę
wiernych. Jako ciekawostkę można dodać, że zdaniem przyrodników brytyjskich
obchodzenie dnia 14 lutego jako dnia zakochanych jest całkowicie zgodne z cyklami przyrody, gdyż począwszy od tego dnia ptaki w tej szerokości geograficznej
zaczynają łączyć się w pary.
Będziesz moją walentynką…
Od XVI w. w dniu św. Walentego narzeczony był obowiązany 14 lutego wysłać swej
ukochanej czuły liścik, nazwany walentynką. Zwyczaj ten zadomowił się nawet na
dworze królewskim w Paryżu. Walentynki dekorowano sercami i kupidonami,
wypisywano na nich wiersze. W XIX w. uważano je za najbardziej romantyczny
sposób wyznania miłości. Treścią listów nieraz były słowa: „Będziesz moją walentynką”. W Stanach Zjednoczonych walentynkowe listy były anonimowe, dlatego
kończyły się pytaniem: „Zgadnij, kto?”. W Europie anonimowy nadawca podpisywał się po prostu: „Twój walentyn”. W 1800 r. Amerykanka Esther Howland
zapoczątkowała tradycję wysyłania gotowych kart walentynkowych. Dziś są one
wymieniane na całym świecie nie tylko przez zakochanych, ale także przez dzieci
w szkołach. Najbardziej znanym ich twórcą był francuski rysownik Raymond Peynet. Zaczął je publikować w 1965 r., gdy dzień 14 lutego został oficjalnie ogłoszony
we Francji Świętem Zakochanych.
Chrześcijańska wymowa święta
Możemy nadać chrześcijańską wymowę temu świętu przede wszystkim przez
zwrócenie uwagi na to, że prawdziwa miłość ma swoje źródło w BOGU, KTÓRY
JEST MIŁOŚCIĄ (por. J 4,8). Stąd dzień ten przypomina o NAJWAŻNIEJSZYM
POWOŁANIU CZŁOWIEKA – DO MIŁOŚCI!
Dziękujemy zatem dobremu Bogu za wszystkich, którzy nas kochają!
Prosimy o Boże błogosławieństwo dla tych, których my kochamy!
Modlimy się o przemianę naszych serc, byśmy umieli kochać tych, których kochamy jeszcze za mało! W intencji wszystkich zakochanych można odmówić chociażby taką piękną modlitwę: Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają; Ty,
który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju; Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości — zwyciężyłeś wszystkie
siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę. W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu,
abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas
krystalicznie czysta miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe
przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Błogosławionego Dnia Świętego Walentego!
			

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Z życia Kościoła

Dzień Życia Konsekrowanego w Watykanie
Do porzucenia tęsknot za przeszłością, refleksji nad wyzwaniami dnia dzisiejszego oraz
otwarcia się na Chrystusa i na braci zachęcił Ojciec Święty osoby konsekrowane podczas
Eucharystii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej. Papież przewodniczył w tej
najważniejszej świątyni Kościoła obchodom Dnia Życia Konsekrowanego (02.02,2022).
„Czasami grozi nam, że się zagubimy i zatracimy w tysiącu sprawach, koncentrując się na
drugorzędnych aspektach lub zanurzając się w rzeczach, które trzeba zrobić. Lecz centrum
wszystkiego jest Chrystus, którego należy przyjąć jako Pana naszego życia.
Najmilsi, odnówmy dziś z entuzjazmem naszą konsekrację! Zapytajmy siebie, jakie motywy
kierują naszymi sercami i naszymi czynami, jaka jest odnowiona wizja, do której
pielęgnowania jesteśmy powołani, a przede wszystkim weźmy w ramiona Jezusa. Nawet, jeśli
doświadczamy zmęczenia i znużenia, bądźmy jak Symeon i Anna, którzy cierpliwie oczekują
na wierność Pana i nie pozwalają się pozbawić radości spotkania z Nim. Postawmy Go na
nowo w centrum i idźmy naprzód z radością” – powiedział Franciszek w swojej homilii.
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w swojej homilii.

Papież: Bez kobiet konsekrowanych nie można
zrozumieć Kościoła

„Bez kobiet konsekrowanych nie można zrozumieć
Kościoła” – podkreśla Franciszek w intencji modlitewnej na luty, zachęcając w tym miesiącu do szczególnej modlitwy właśnie za nie. Prosi kobiety konsekrowane, by się nie zniechęcały, nawet wówczas,
kiedy są niesprawiedliwie traktowane. „Dziękuję za to
kim jesteście, za to co robicie i jak to robicie” – mówi
Papież. „Módlmy się, aby jako katechetki, teolożki, towarzyszki duchowe potrafiły ukazywać piękno Bożej
miłości i współczucia” - dodaje.

Papież wzywa Polaków do modlitwy o powołania
zakonne

„Módlmy się o nowe powołania do życia konsekrowanego” – wezwał papież Polaków podczas środowej audiencji ogólnej (02.02.2022), zachęcając do
wdzięczności za posługę zakonnic i zakonników. Oto
słowa Ojca Świętego: „Serdecznie pozdrawiam polskich
pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś, w święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie obchodzimy Dzień Życia
Konsekrowanego. Dziękujmy Bogu za naszych braci i siostry, zakonników i zakonnice, którzy poświęcili swoje życie
Chrystusowi i Kościołowi, angażując się w ewangelizację,
edukację, w dzieła miłosierdzia i w wiele innych form posługi duszpasterskiej. Módlmy się również o nowe powołania do życia konsekrowanego. Z serca wam błogosławię!”

Fot. AP/Associated Press/East News
niesprawiedliwie traktowane. „Dziękuję za to kim jesteście, za to co robicie i jak to robicie” –
mówi Papież.

nie (22.02.2022), poruszając zagadnienie obcowania
świętych. Papież przytoczył Katechizm Kościoła Katolickiego, który mówi, że „Kościół jest właśnie komunią świętych” (n. 946). Jest on wspólnotą zbawionych
grzeszników. To Chrystus nas uświęca. „Na mocy obcowania świętych każdy członek Kościoła jest ze mną
głęboko powiązany, a więź ta jest tak silna, że nie może
być przerwana nawet przez śmierć” – podkreślił Ojciec
Święty. Papież przypomniał, że więzy przyjaźni łączą
nas nie tylko z osobami żyjącymi obok nas, ale także
przebywającymi w niebie. „To zawsze, dzięki obcowaniu
świętych, czujemy, że są nam bliscy święci mężczyźni i
kobiety, będący naszymi patronami, poprzez imię, które
nosimy, poprzez Kościół, do którego należymy, poprzez
miejsce, w którym żyjemy itd. I to jest ufność, która powinna nas zawsze ożywiać, kiedy zwracamy się do nich
w decydujących chwilach naszego życia” – zaznaczył
Ojciec Święty.
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Papież wzywa Polaków do modlitwy o powołania zakonne
„Módlmy się o nowe powołania do życia konsekrowanego” – wezwał papież Polaków
podczas środowej audiencji ogólnej (02.02.2022), zachęcając do wdzięczności za posługę
zakonnic i zakonników.
Oto słowa Ojca Świętego:
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś, w święto
Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujmy
Bogu za naszych braci i siostry, zakonników i zakonnice, którzy poświęcili swoje życie
Chrystusowi i Kościołowi, angażując się w ewangelizację, edukację, w dzieła miłosierdzia i w
wiele innych form posługi duszpasterskiej. Módlmy się również o nowe powołania do życia
konsekrowanego. Z serca wam błogosławię!”
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Franciszek: Kościół jest komunią świętych
„W Chrystusie nikt nigdy nie może nas naprawdę oddzielić od tych, których miłujemy.
Zmienia się tylko sposób bycia razem z nimi, ale nic i nikt nie może zerwać tej więzi.
Komunia świętych scala wspólnotę wierzących na ziemi i w niebie” – powiedział papież
podczas audiencji ogólnej w Watykanie (22.02.2022), poruszając zagadnienie obcowania
świętych. Papież przytoczył Katechizm Kościoła Katolickiego, który mówi, że „Kościół jest
właśnie komunią świętych” (n. 946). Jest on wspólnotą zbawionych grzeszników. To
Chrystus nas uświęca. „Na mocy obcowania świętych każdy członek Kościoła jest ze mną
głęboko powiązany, a więź ta jest tak silna, że nie może być przerwana nawet przez śmierć” –
podkreślił Ojciec Święty. Papież przypomniał, że więzy przyjaźni łączą nas nie tylko z
osobami żyjącymi obok nas, ale także przebywającymi w niebie. „To zawsze, dzięki
obcowaniu świętych, czujemy, że są nam bliscy święci mężczyźni i kobiety, będący naszymi
patronami, poprzez imię, które nosimy, poprzez Kościół, do którego należymy, poprzez
miejsce, w którym żyjemy itd. I to jest ufność, która powinna nas zawsze ożywiać, kiedy
zwracamy się do nich w decydujących chwilach naszego życia” – zaznaczył Ojciec Święty.
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Papież Franciszek pozdrowił olimpijczyków
Na zakończenie audiencji ogólnej w Watykanie (02.02.2022) papież Franciszek nawiązał do
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (rozpoczętych 4 lutego) oraz Zimowych Igrzysk
Paraolimpijskich (rozpoczną się 4 marca).
„Kieruję serdeczne pozdrowienia do wszystkich uczestników (Igrzysk Olimpijskich i
Paraolimpijskich). Życzę organizatorom jak najlepszego sukcesu, a sportowcom, by dali z
siebie wszystko, co najlepsze. Sport, ze swoim uniwersalnym językiem, może budować mosty
przyjaźni i solidarności pomiędzy osobami i narodami każdej kultury i religii. Dlatego
doceniam fakt, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski dodał słowo „communiter” – to
znaczy „razem” do historycznego olimpijskiego „citius, altius, fortius”, czyli szybciej, wyżej i
mocniej tak, aby igrzyska olimpijskie przyczyniały się do rozwoju świata bardziej
braterskiego – razem.
Szczególną myślą ogarniam cały świat paraolimpijski. Najważniejszy medal zdobędziemy
razem, jeśli przykład sportowców niepełnosprawnych pomoże wszystkim przezwyciężyć
uprzedzenia i obawy oraz sprawi, że nasze społeczności staną się bardziej przyjazne i
integracyjne. To jest prawdziwy złoty medal.
Wielkiej rodzinie olimpijskiej i paraolimpijskiej życzę przeżycia wyjątkowego w swoim
rodzaju doświadczenia ludzkiego braterstwa i pokoju. „Błogosławieni, którzy wprowadzają
pokój” (Mt 5, 9)” – powiedział Franciszek.

Fot. Mazur/catholicnews.org.uk
Franciszek: Instytuty Świeckie są proroctwem
Papież Franciszek wezwał członków Instytutów Świeckich do wychwytywania znaków czasu
i do odważnego zaangażowania w dzisiejszy świat. Uczynił to w 75. rocznicę konstytucji
apostolskiej Provida Mater Ecclesia, która opisała i potwierdziła tę formę życia w Kościele.
Na wszystkich kontynentach istnieją obecnie 184 instytuty.
Członkom instytutów podziękował za służbę i świadectwo. Wskazał na znaczenie, jakie w ich
życiu ma utrzymanie zdrowej relacji między świeckością i konsekracją. „Niech kieruje wami
«święta świeckość», ponieważ jesteście instytucją świecką. Jesteście jednym z najstarszych
charyzmatów i Kościół będzie was zawsze potrzebował. Jednak wasza konsekracja nie może
być mylona z życiem zakonnym” – napisał Ojciec Święty. Przypominał, że podstawowym
źródłem konsekracji jest chrzest, dlatego też w starożytnej grece ochrzczonych nazywano
„świętymi”.

Franciszek: Kościół jest komunią świętych

„W Chrystusie nikt nigdy nie może nas naprawdę
oddzielić od tych, których miłujemy. Zmienia się
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może zerwać tej więzi. Komunia świętych scala
wspólnotę wierzących na ziemi i w niebie” – powiedział papież podczas audiencji ogólnej w Watyka-
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mocniej tak, aby igrzyska olimpijskie przyczyniały się do rozwoju świata bardziej
braterskiego – razem.
Szczególną myślą ogarniam cały świat paraolimpijski. Najważniejszy medal zdobędziemy
razem, jeśli przykład sportowców niepełnosprawnych pomoże wszystkim przezwyciężyć
uprzedzenia i obawy oraz sprawi, że nasze społeczności staną się bardziej przyjazne i
integracyjne. To jest prawdziwy złoty medal.
Wielkiej rodzinie olimpijskiej i paraolimpijskiej życzę przeżycia wyjątkowego w swoim
rodzaju doświadczenia ludzkiego braterstwa i pokoju. „Błogosławieni, którzy wprowadzają
pokój” (Mt 5, 9)” – powiedział Franciszek.

Papież Franciszek pozdrowił olimpijczyków

Na zakończenie audiencji ogólnej w Watykanie
(02.02.2022) papież Franciszek nawiązał do Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (rozpoczętych 4 lutego)
oraz Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich (rozpoczną się
4 marca). „Kieruję serdeczne pozdrowienia do wszystkich uczestników (Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich). Życzę organizatorom jak najlepszego sukcesu,
a sportowcom, by dali z siebie wszystko, co najlepsze.
Sport, ze swoim uniwersalnym językiem, może budować mosty przyjaźni i solidarności pomiędzy osobami
i narodami każdej kultury i religii. Dlatego doceniam
fakt, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski dodał słowo „communiter” – to znaczy „razem” do historycznego
olimpijskiego „citius, altius, fortius”, czyli szybciej, wyżej i
mocniej tak, aby igrzyska olimpijskie przyczyniały się do
rozwoju świata bardziej braterskiego – razem.
Szczególną myślą ogarniam cały świat paraolimpijski.
Najważniejszy medal zdobędziemy razem, jeśli przykład
sportowców niepełnosprawnych pomoże wszystkim
przezwyciężyć uprzedzenia i obawy oraz sprawi, że nasze
społeczności staną się bardziej przyjazne i integracyjne.
To jest prawdziwy złoty medal. Wielkiej rodzinie olimpijskiej i paraolimpijskiej życzę przeżycia wyjątkowego
w swoim rodzaju doświadczenia ludzkiego braterstwa i
pokoju. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt
5, 9)” – powiedział Franciszek

Franciszek: Instytuty Świeckie są proroctwem

Papież Franciszek wezwał członków Instytutów Świeckich do wychwytywania znaków czasu i do odważnego zaangażowania w dzisiejszy świat. Uczynił to w
75. rocznicę konstytucji apostolskiej Provida Mater
Ecclesia, która opisała i potwierdziła tę formę życia w
Kościele. Na wszystkich kontynentach istnieją obecnie
184 instytuty. Członkom instytutów podziękował za
służbę i świadectwo. Wskazał na znaczenie, jakie w ich
życiu ma utrzymanie zdrowej relacji między świeckością
i konsekracją. „Niech kieruje wami «święta świeckość»,
ponieważ jesteście instytucją świecką. Jesteście jednym
z najstarszych charyzmatów i Kościół będzie was zawsze
potrzebował. Jednak wasza konsekracja nie może być
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mylona z życiem zakonnym” – napisał Ojciec Święty.
Przypominał, że podstawowym źródłem konsekracji
jest chrzest, dlatego też w starożytnej grece ochrzczonych nazywano „świętymi”.

jak najlepszego sukcesu, a sportowcom, by dali z siebie
wszystko, co najlepsze. Sport, ze swoim uniwersalnym
językiem, może budować mosty przyjaźni i solidarności
pomiędzy osobami i narodami każdej kultury i religii.
Dlatego doceniam fakt, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski dodał słowo „communiter” – to znaczy
„razem” do historycznego olimpijskiego „citius, altius,
fortius”, czyli szybciej, wyżej i mocniej tak, aby igrzyska
olimpijskie przyczyniały się do rozwoju świata bardziej
braterskiego – razem. Szczególną myślą ogarniam cały
świat paraolimpijski. Najważniejszy medal zdobędziemy
razem, jeśli przykład sportowców niepełnosprawnych
pomoże wszystkim przezwyciężyć uprzedzenia i obawy oraz sprawi, że nasze społeczności staną się bardziej
przyjazne i integracyjne. To jest prawdziwy złoty medal.
Wielkiej rodzinie olimpijskiej i paraolimpijskiej życzę
przeżycia wyjątkowego w swoim rodzaju doświadczenia ludzkiego braterstwa i pokoju. „Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój” (Mt 5, 9)” – powiedział Franciszek.

Papież apeluje o zaangażowanie w budowanie
świata pokoju

O włączenie się wszystkich w budowanie świata pokoju, a także troskę o najuboższych zaapelował Ojciec
Święty w wideoprzesłaniu z okazji obchodzonego po
raz drugi Międzynarodowego Dnia Braterstwa Międzyludzkiego (04.02.2022). Oto słowa Franciszka:
„Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, niezależnie od tego gdzie i jak mieszkamy, od koloru skóry,
religii, klasy społecznej, płci, wieku, warunków zdrowotnych i ekonomicznych. Wszyscy jesteśmy różni,
a jednocześnie tacy sami. Obecny okres pandemii
nam to udowodnił. Powtarzam raz jeszcze: o własnych siłach nie możemy siebie ocalić! Dzisiaj jest
właściwy czas, by podążać razem. Nie zostawiajmy
tego na jutro lub na przyszłość, której nie znamy. Jest
to najlepszy dzień, aby podać sobie dłonie, aby uczcić
naszą jedność w różnorodności, aby powiedzieć
wspólnotom i społeczeństwom, w których żyjemy,
że nadszedł czas na braterstwo. Dziękuję tym, którzy dołączą do naszej drogi braterstwa. Zachęcam
wszystkich do zaangażowania się w sprawę pokoju
i do odpowiedzi na konkretne problemy i potrzeby
ostatnich, ubogich, bezbronnych. Proponujemy, aby
iść ramię w ramię, „wszyscy jako bracia”, aby być konkretnymi budowniczymi pokoju i sprawiedliwości,
w harmonii różnic i poszanowaniu dla tożsamości
każdej osoby. Siostry i bracia, idźmy razem naprzód tą
drogą braterstwa! Dziękuję”.

Franciszek: Instytuty Świeckie są proroctwem
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Papież na „Anioł Pański”: Bóg chce wejść do naszego życia
Bóg chce wejść do naszego życia, takiego, jakim ono jest. Mówił o tym papież Franciszek w
rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”, jaką odmówił z wiernymi
zgromadzonymi na Placu św. Piotra w Watykanie (06.02.2022).
Papież skomentował fragment Ewangelii o tym, jak po nieudanym nocnym połowie ryb Jezus
wsiadł do łodzi Szymona Piotra i poprosił go: „Wypłyń na głębię!” Zauważył, że podobnie
jak Piotr, często przeżywamy „noc pustych sieci”, rozczarowanie tym, że pomimo starań, nie
widzimy oczekiwanych rezultatów, pozostajemy więc „z poczuciem porażki, a w naszych
sercach rodzi się rozczarowanie i gorycz”.
„Co wówczas czyni Pan? Postanawia wsiąść do naszej łodzi. Z niej chce głosić światu
Ewangelię. Ta właśnie pusta łódź, symbol naszej nieudolności, staje się „katedrą” Jezusa,
mównicą, z której głosi Słowo. Pan lubi to czynić: wchodzić do łodzi naszego życia, kiedy nie
mamy niczego, co moglibyśmy Jemu zaoferować. Chce wejść w nasze pustki i wypełniać je
swoją obecnością. Pragnie posłużyć się naszym ubóstwem, aby głosić swoje bogactwo,
naszymi nędzami, aby głosić swoje miłosierdzie” – przekonywał Franciszek.
Dodał, że Bogu wystarczy nasza uboga „rozklekotana” łódka, abyśmy Go przyjęli. „Ale czy
wpuszczamy Go do łodzi naszego życia? Czy dajemy Jemu do dyspozycji to niewiele, co
posiadamy? Czasami czujemy się niegodni, bo jesteśmy grzesznikami. Ale jest to wymówka,
która nie podoba się Panu, ponieważ Go od nas oddala! On jest Bogiem bliskości: nie szuka
perfekcjonizmu, lecz gościnności. Mówi także do ciebie: „Pozwól mi wejść do łodzi twojego
życia, takiego, jakie ono jest” – podkreślił papież.
Wskazał, że „jeśli przyjmiemy Pana do naszej łodzi, możemy wypłynąć na głębię”. „Z
Jezusem żeglujemy po morzu życia bez lęku, nie poddając się rozczarowaniu, gdy nic nie

ułowimy, i nie poddając się temu, że „nic już nie można zrobić” – stwierdził Ojciec Święty.
Wskazał, że „zawsze możemy zacząć od nowa”, gdyż „Pan zawsze zaprasza nas, abyśmy
wrócili do gry, ponieważ On otwiera przed nami nowe możliwości”. „Przyjmijmy więc [Jego]
zaproszenie: przepędźmy pesymizm i nieufność, i wypłyńmy na głębię z Jezusem! Także
nasza mała, pusta łódka będzie świadkiem cudownego połowu” – wskazał papież.

Franciszek: Kościół jest komunią świętych
„W Chrystusie nikt nigdy nie może nas naprawdę

oddzielić od tych, których miłujemy. Zmienia się
tylko sposób bycia razem z nimi, ale nic i nikt nie
może zerwać tej więzi. Komunia świętych scala
wspólnotę wierzących na ziemi i w niebie” – powiedział papież podczas audiencji ogólnej w Watykanie
(22.02.2022), poruszając zagadnienie obcowania
świętych. Papież przytoczył Katechizm Kościoła Katolickiego, który mówi, że „Kościół jest właśnie komunią świętych” (n. 946). Jest on wspólnotą zbawionych
grzeszników. To Chrystus nas uświęca. „Na mocy
obcowania świętych każdy członek Kościoła jest ze
mną głęboko powiązany, a więź ta jest tak silna, że nie
może być przerwana nawet przez śmierć” – podkreślił Ojciec Święty. Papież przypomniał, że więzy przyjaźni łączą nas nie tylko z osobami żyjącymi obok nas,
ale także przebywającymi w niebie. „To zawsze, dzięki
obcowaniu świętych, czujemy, że są nam bliscy święci
mężczyźni i kobiety, będący naszymi patronami, poprzez imię, które nosimy, poprzez Kościół, do którego
należymy, poprzez miejsce, w którym żyjemy itd. I to
jest ufność, która powinna nas zawsze ożywiać, kiedy
zwracamy się do nich w decydujących chwilach naszego życia” – zaznaczył Ojciec Święty.

Papież Franciszek wezwał członków Instytutów Świeckich do wychwytywania znaków czasu i do odważnego zaangażowania w dzisiejszy świat. Uczynił to
w 75. rocznicę konstytucji apostolskiej Provida Mater
Ecclesia, która opisała i potwierdziła tę formę życia
w Kościele. Na wszystkich kontynentach istnieją obecnie 184 instytuty. Członkom instytutów podziękował za
służbę i świadectwo. Wskazał na znaczenie, jakie w ich
życiu ma utrzymanie zdrowej relacji między świeckością
i konsekracją. „Niech kieruje wami «święta świeckość»,
ponieważ jesteście instytucją świecką. Jesteście jednym
z najstarszych charyzmatów i Kościół będzie was zawsze
potrzebował. Jednak wasza konsekracja nie może być
mylona z życiem zakonnym” – napisał Ojciec Święty.
Przypominał, że podstawowym źródłem konsekracji
jest chrzest, dlatego też w starożytnej grece ochrzczonych nazywano „świętymi”.

Papież apeluje o zaangażowanie w budowanie świata
pokoju

Fot. IPA/Sipa USA/East News

O włączenie się wszystkich w budowanie świata pokoju,
a także troskę o najuboższych zaapelował Ojciec Święty
w wideoprzesłaniu z okazji obchodzonego po raz drugi
Międzynarodowego Dnia Braterstwa Międzyludzkiego
(04.02.2022). Oto słowa Franciszka: „Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, niezależnie od tego gdzie
i jak mieszkamy, od koloru skóry, religii, klasy społecznej, płci, wieku, warunków zdrowotnych i ekonomicznych. Wszyscy jesteśmy różni, a jednocześnie tacy sami.
Obecny okres pandemii nam to udowodnił. Powtarzam
raz jeszcze: o własnych siłach nie możemy siebie ocalić!
Dzisiaj jest właściwy czas, by podążać razem. Nie zostawiajmy tego na jutro lub na przyszłość, której nie znamy. Jest to najlepszy dzień, aby podać sobie dłonie, aby
uczcić naszą jedność w różnorodności, aby powiedzieć
wspólnotom i społeczeństwom, w których żyjemy, że
nadszedł czas na braterstwo. Dziękuję tym, którzy dołączą do naszej drogi braterstwa. Zachęcam wszystkich do
zaangażowania się w sprawę pokoju i do odpowiedzi na
konkretne problemy i potrzeby ostatnich, ubogich, bezbronnych. Proponujemy, aby iść ramię w ramię, „wszyscy jako bracia”, aby być konkretnymi budowniczymi
pokoju i sprawiedliwości, w harmonii różnic i poszanowaniu dla tożsamości każdej osoby. Siostry i bracia, idźmy razem naprzód tą drogą braterstwa! Dziękuję”.

Abp Gallagher zapowiada wizytę papieża w Libanie
„Papież wkrótce odwiedzi Liban” – powiedział, nie podając daty, abp Paul Richard Gallagher.
Przebywający z wizytą w Bejrucie, sekretarz ds. stosunków Stolicy Apostolskiej z państwami
spotkał się z prezydentem Libanu, Michelem Aounem.
„Papież Franciszek poprosił mnie, bym przekazał wam jego bliskość i troskę” – powiedział
abp Gallagher po spotkaniu z prezydentem Republiki Libanu.
Szef watykańskiej dyplomacji powiedział, że „każde osłabienie obecności chrześcijan
zniszczy wewnętrzną równowagę i tożsamość Libanu„. W tym kontekście przypomniał, że
papież Franciszek potwierdził, iż „Liban musi pozostać projektem pokoju, którego
przesłaniem jest przebaczenie i różnorodność” i gdzie „wszystkie wyznania i religie
przedkładają interes publiczny nad swój interes indywidualny”.

Fot. EIDON/REPORTER

Oddał życie ratując wiernych przed zamachem – pierwszy sługa Boży w Pakistanie
Młody katolik, Akasha Bashir, który 15 marca 2015 r. oddał swoje życie, aby ocalić tysiąc
wiernych zgromadzonych w katolickim kościele św. Jana w dzielnicy Youhanabad w
Lahaurze w Pakistanie, zatrzymując terrorystę z ładunkiem wybuchowym został ogłoszony
„sługą Bożym”, pierwszym w dziejach tamtejszego Kościoła – donosi misyjna agencja Fides.

niesprawiedliwie traktowane. „Dziękuję za to kim jesteście, za to co robicie i jak to robicie” –
mówi Papież.
„Módlmy się, aby jako katechetki, teolożki, towarzyszki duchowe potrafiły ukazywać piękno
Bożej miłości
i współczucia” - dodaje.
Fot. FILIPPO
MONTEFORTE/AFP/East
News

Papież Franciszek pozdrowił olimpijczyków

Franciszek: Kościół jest komunią świętych
„W Chrystusie nikt nigdy nie może nas naprawdę oddzielić od tych, których miłujemy.
Zmienia się tylko sposób bycia razem z nimi, ale nic i nikt nie może zerwać tej więzi.
Komunia świętych scala wspólnotę wierzących na ziemi i w niebie” – powiedział papież
podczas audiencji ogólnej w Watykanie (22.02.2022), poruszając zagadnienie obcowania
świętych. Papież przytoczył Katechizm Kościoła Katolickiego, który mówi, że „Kościół jest
właśnie komunią świętych” (n. 946). Jest on wspólnotą zbawionych grzeszników. To
Chrystus nas uświęca. „Na mocy obcowania świętych każdy członek Kościoła jest ze mną
głęboko powiązany, a więź ta jest tak silna, że nie może być przerwana nawet przez śmierć” –
podkreślił Ojciec Święty. Papież przypomniał, że więzy przyjaźni łączą nas nie tylko z
osobami żyjącymi obok nas, ale także przebywającymi w niebie. „To zawsze, dzięki
obcowaniu świętych, czujemy, że są nam bliscy święci mężczyźni i kobiety, będący naszymi
patronami, poprzez imię, które nosimy, poprzez Kościół, do którego należymy, poprzez
miejsce, w którym żyjemy itd. I to jest ufność, która powinna nas zawsze ożywiać, kiedy
zwracamy się do nich w decydujących chwilach naszego życia” – zaznaczył Ojciec Święty.

Na zakończenie audiencji ogólnej w Watykanie
(02.02.2022) papież Franciszek nawiązał do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (rozpoczętych
4 lutego) oraz Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich
(rozpoczną się 4 marca). „Kieruję serdeczne pozdrowienia do wszystkich uczestników (Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich). Życzę organizatorom
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Papież na „Anioł Pański”: Bóg chce wejść do naszego
życia

Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Bóg chce wejść do naszego życia, takiego, jakim ono jest.

Papież wzywa Polaków do modlitwy o powołania zakonne
Z ŻYCIA
KOŚCIOŁA
„Módlmy się o nowe powołania do życia konsekrowanego” – wezwał papież Polaków

podczas środowej audiencji ogólnej (02.02.2022), zachęcając do wdzięczności za posługę
zakonnic i zakonników.
Oto słowa Ojca Świętego:
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziś, w święto
Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujmy
Bogu za naszych braci i siostry, zakonników i zakonnice, którzy poświęcili swoje życie

czasu, aby jej wysłuchać i dać się oświecić jej myślą, dostrzegać cierpienie, osamotnienie,
zmęczenie, brak motywacji i wspiera tych, którzy słabną pod ciężarem trudności” – tłumaczył
metropolita poznański.
Zaznaczył, że dla katolickich zakonników i zakonnic sakramentem braterstwa jest Eucharystia
– sakrament jedności z Chrystusem, sakrament jedności kościelnej i między osobami
konsekrowanymi i wspólnotami.
Na terenie archidiecezji poznańskiej swoje domy i klasztory ma 19 męskich oraz 36 żeńskich
instytutów życia konsekrowanego, w tym 2 zgromadzenia klauzurowe: klasztor sióstr
karmelitanek na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu oraz klasztor sióstr klarysek w
Pniewach.

Mówił o tym papież Franciszek w rozważaniu poprzeszony „sługą Bożym”, pierwszym w dziejach tamtejszego
Kościoła – donosi misyjna agencja Fides.
dzającym modlitwę „Anioł Pański”, jaką odmówił z
wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra w WaW POLSCE
tykanie (06.02.2022). Papież skomentował fragment
Ewangelii o tym, jak po nieudanym nocnym połowie
Abp Gądecki: braterstwo konsekrowane jest darem
ryb Jezus wsiadł do łodzi Szymona Piotra i poprosił
Boga
go: „Wypłyń na głębię!” Zauważył, że podobnie jak
„Braterstwo konsekrowane jest nie tylko owocem ludzPiotr, często przeżywamy „noc pustych sieci”, rozczakich wysiłków, ale przede wszystkim darem Boga. Jest
rowanie tym, że pomimo starań, nie widzimy oczekidarem związanym z posłuszeństwem wobec słowa
wanych rezultatów, pozostajemy więc „z poczuciem
Bożego” − mówił abp Stanisław Gądecki do osób konporażki, a w naszych sercach rodzi się rozczarowanie
sekrowanych zgromadzonych w poznańskiej katedrze
i gorycz”. „Co wówczas czyni Pan? Postanawia wsiąść
(02.02.2022). Metropolita poznański przewodniczył
Fot. Twitter/EpiskopatNews
do naszej łodzi. Z niej chce głosić światu Ewangelię.
uroczystej Mszy św., połączonej z odnowieniem przyTa właśnie pusta łódź, symbol naszej nieudolności,
rzeczeń zakonnych osób konsekrowanych, z okazji
Parlamentarzyści pielgrzymowali na Jasną Górę
modlitwą za Ojczyznę, ofiary covidu, o dobre rozwiązanie trudnych spraw ważnych dla
staje się „katedrą” Jezusa, mównicą, z której głosiZnarodowej
SłoXXVI Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Mszę
wspólnoty na Jasną Górę przybyła 33. Pielgrzymka Parlamentarzystów.
Uczestniczyli w niej posłowie i senatorowie różnych ugrupowań politycznych na czele z
wo. Pan lubi to czynić: wchodzić do łodzi naszego
św. współkoncelebrowali przełożeni posługujących na
Marszałek Sejmu Elżbietą Witek.
„Przybywamy tu od 33 lat, by podziękować za otrzymane łaski, ale też prosić w tym trudnym
terenie archidiecezji poznańskiej zgromadzeń i instytużycia, kiedy nie mamy niczego, co moglibyśmy Jemu
czasie, zwłaszcza, gdy myślimy o bezpieczeństwie i pandemii, by Maryja nam pomogła. Ona
jest naszą Matką, tu przybywamy po wiarę, nadzieję i miłość” – powiedziała Marszałek
tów zakonnych oraz poznańscy biskupi pomocniczy:
zaoferować. Chce wejść w nasze pustki i wypełniać
je
Sejmu.
Piotr Burgoński, duszpasterz parlamentarzystów i kapelan Kaplicy Sejmowej zauważył,
Grzegorz Balcerek, Szymon Stułkowski i Jan Glapiak.
swoją obecnością. Pragnie posłużyć się naszym Ks.
ubóże Jasna Góra łączy, to Sanktuarium Narodowe, miejsce, gdzie pielgrzymują wszyscy.
Przybywali władcy, rządzący i także posłowie i senatorowie. „To jest kontynuacja tej pięknej
W homilii metropolita poznański podjął refleksję na testwem, aby głosić swoje bogactwo, naszymi nędzami,
tradycji” – podkreślił.
mat braterstwa potrzebnego dziś światu w odniesieniu
aby głosić swoje miłosierdzie” – przekonywał Francido encykliki Franciszka „Fratelli tutti”. Zwrócił uwagę,
szek. Dodał, że Bogu wystarczy nasza uboga „rozkleże braterstwo to nie tylko relacja charakterystyczna dla
kotana” łódka, abyśmy Go przyjęli. „Ale czy wpuszrodzeństwa. „Z punktu widzenia religijnego braterstwo
czamy Go do łodzi naszego życia? Czy dajemy Jemu
bazuje nie tylko na więzach krwi, w sensie duchowym
do dyspozycji to niewiele, co posiadamy? Czasami
można mówić o całej ludzkości zbratanej jedną ludzką
czujemy się niegodni, bo jesteśmy grzesznikami. Ale
naturą” – przekonywał abp Gądecki. Przypomniał, że
jest to wymówka, która nie podoba się Panu, ponieNowy Testament podkreśla duchowe braterstwo oparte
waż Go od nas oddala! On jest Bogiem bliskości: nie
na wierze, na wspólnym posłuszeństwie słowu Bożemu.
szuka perfekcjonizmu, lecz gościnności. Mówi także
Poruszając temat braterstwa w życiu konsekrowanym,
do ciebie: „Pozwól mi wejść do łodzi twojego życia,
podkreślił, że polega ono na uznaniu godności brata lub
takiego, jakie ono jest” – podkreślił papież.
siostry. „Urzeczywistnia się ono w zainteresowaniu druWskazał, że „jeśli przyjmiemy Pana do naszej łodzi,
gą osobą, jej potrzebami, na umiejętności cieszenia się
możemy wypłynąć na głębię”. „Z Jezusem żeglujemy
z jej zdolności i osiągnięć, poświęceniu jej swojego czapo morzu życia bez lęku, nie poddając się rozczarosu, aby jej wysłuchać i dać się oświecić jej myślą, dostrzewaniu, gdy nic nie ułowimy, i nie poddając się temu,
gać cierpienie, osamotnienie, zmęczenie, brak motyważe „nic już nie można zrobić” – stwierdził Ojciec
cji i wspiera tych, którzy słabną pod ciężarem trudności”
Święty. Wskazał, że „zawsze możemy zacząć od nowa”,
– tłumaczył metropolita poznański. Zaznaczył, że dla
gdyż „Pan zawsze zaprasza nas, abyśmy wrócili do gry,
katolickich zakonników i zakonnic sakramentem braterponieważ On otwiera przed nami nowe możliwości”.
stwa jest Eucharystia – sakrament jedności z Chrystu„Przyjmijmy więc [Jego] zaproszenie: przepędźmy
sem, sakrament jedności kościelnej i między osobami
pesymizm i nieufność, i wypłyńmy na głębię z Jezukonsekrowanymi i wspólnotami. Na terenie archidiecesem! Także nasza mała, pusta łódka będzie świadzji poznańskiej swoje domy i klasztory ma 19 męskich
kiem cudownego połowu” – wskazał papież.
oraz 36 żeńskich instytutów życia konsekrowanego,
w tym 2 zgromadzenia klauzurowe: klasztor sióstr karAbp Gallagher zapowiada wizytę papieża w Libanie
melitanek na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu oraz
„Papież wkrótce odwiedzi Liban” – powiedział,
klasztor sióstr klarysek w Pniewach.
nie podając daty, abp Paul Richard Gallagher. Przebywający z wizytą w Bejrucie, sekretarz ds. stosunków
Od 2005 roku w Łagiewnikach trwa Wieczysta
Stolicy Apostolskiej z państwami spotkał się z prezyAdoracja
dentem Libanu, Michelem Aounem. „Papież FranciOd
3
kwietnia
2005
roku
w Kaplicy Wieczystej Adszek poprosił mnie, bym przekazał wam jego bliskość
oracji
w
Sanktuarium
Bożego
Miłosierdzia w Krakoi troskę” – powiedział abp Gallagher po spotkaniu
wie-Łagiewnikach
trwa
nieustanna
modlitwa przed
z prezydentem Republiki Libanu. Szef watykańskiej
Najświętszym Sakramentem. W liście poprzedzającym
dyplomacji powiedział, że „każde osłabienie obecutworzenie Kaplicy Wieczystej Adoracji w Łagiewniności chrześcijan zniszczy wewnętrzną równowagę
kach z 31 marca 2005 roku Jan Paweł II napisał: „Cieszę
i tożsamość Libanu„. W tym kontekście przypomniał,
się, że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieże papież Franciszek potwierdził, iż „Liban musi poFot. comunidad_cielo_abierto_qro / Cathopic
czysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak
zostać projektem pokoju, którego przesłaniem jest
eucharystyczna obecność Pana nie uobecnia dzieła miSenat podjął uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy
przebaczenie i różnorodność” i gdzie „wszystkie wyłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i ZmartwychSenat podczas 36. Posiedzenia, w dniu 4 lutego br., podjął uchwałę w sprawie wsparcia
Ukrainy. „Wolna Ukraina jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polski” – napisali
znania i religie przedkładają interes publiczny nad
wstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich
senatorowie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 92 głosami. Po głosowaniu Marszałek
Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył tekst uchwały ambasadorowi Ukrainy w Polsce,
swój interes indywidualny”.
pielgrzymów źródłem mocy i nadziei”. „Te papieskie słoAndrijowi Deszczcy.
W uchwale przypomniano, że Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość
Ukrainy, a kolejne polskie rządy wzmacniały strategiczne partnerstwo naszych krajów. „Dziś, wa są dla nas testamentem, który staramy się wypełniać.
Ukraina stanęła wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa – groźby kolejnej inwazji – jest
Oddał życie ratując wiernych przed zamachem –gdyszczególnie
ważne, by władze Rzeczypospolitej niezawodnie wspierały naszego sąsiada. Nie W naszej Kaplicy trwa nieustanna adoracja – w dzień i w
pierwszy sługa Boży w Pakistanie
ma bowiem bezpiecznej Polski bez niepodległej Ukrainy” – czytamy w uchwale.
nocy przybywają tu ludzie, by trwać na modlitwie przed
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża równocześnie przekonanie, że dialog z Federacją
Młody katolik, Akasha Bashir, który 15 marca 2015Rosyjską
r. jest możliwy. „Nie może on jednak się odbywać w sytuacji militarnego szantażu, Panem” – mówi ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium
podważania zasady nienaruszalności granic w Europie oraz ataków hybrydowych na
oddał swoje życie, aby ocalić tysiąc wiernych zgromademokratyczne instytucje. Warunkiem tego dialogu jest wycofanie wojsk rosyjskich z
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
ukraińskiego przygranicza” – czytamy w uchwale.
dzonych w katolickim kościele św. Jana w dzielnicy
Od ubiegłorocznego Święta Miłosierdzia, można
Youhanabad w Lahaurze w Pakistanie, zatrzymując
uczestniczyć w modlitwie także dzięki transmisji on-line
terrorystę z ładunkiem wybuchowym został ogłona stronie www.milosierdzie.pl
Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Franciszek: Instytuty Świeckie są proroctwem
Papież Franciszek wezwał członków Instytutów Świeckich do wychwytywania znaków czasu
i do odważnego zaangażowania w dzisiejszy świat. Uczynił to w 75. rocznicę konstytucji
apostolskiej Provida Mater Ecclesia, która opisała i potwierdziła tę formę życia w Kościele.
Na wszystkich kontynentach istnieją obecnie 184 instytuty.
Członkom instytutów podziękował za służbę i świadectwo. Wskazał na znaczenie, jakie w ich
życiu ma utrzymanie zdrowej relacji między świeckością i konsekracją. „Niech kieruje wami
«święta świeckość», ponieważ jesteście instytucją świecką. Jesteście jednym z najstarszych
charyzmatów i Kościół będzie was zawsze potrzebował. Jednak wasza konsekracja nie może
być mylona z życiem zakonnym” – napisał Ojciec Święty. Przypominał, że podstawowym
źródłem konsekracji jest chrzest, dlatego też w starożytnej grece ochrzczonych nazywano
„świętymi”.

Fot. TwitterSachinettiyil

W POLSCE

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Abp Gądecki: braterstwo konsekrowane jest darem Boga
„Braterstwo konsekrowane jest nie tylko owocem ludzkich wysiłków, ale przede wszystkim
darem Boga. Jest darem związanym z posłuszeństwem wobec słowa Bożego” − mówił abp
Stanisław Gądecki do osób konsekrowanych zgromadzonych w poznańskiej katedrze
(02.02.2022).
Metropolita poznański przewodniczył uroczystej Mszy św., połączonej z odnowieniem
przyrzeczeń zakonnych osób konsekrowanych, z okazji XXVI Światowego Dnia Życia
Konsekrowanego.
Mszę św. współkoncelebrowali przełożeni posługujących na terenie archidiecezji poznańskiej

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -

7

Ogłoszenia
duszpasterskie

Hasło roku duszpasterskiego

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

13.02.2022 r.
W poniedziałek w liturgii Kościoła przeżywamy
święto świętych Cyryla i Metodego patronów Europy.
W tym tygodniu biuro parafialne czynne w środę,
czwartek i piątek według ustalonych dni i godzin,
tylko w sprawach pilnych i koniecznych.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU

www.dobrypasterz.pl
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