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EWANGELIA (J 2,1-12)

Dobrej
Nowiny

Historia wesela w Kanie Galilejskiej jest
historią każdego z nas. To, że dzisiaj jesteśmy na Eucharystii, nie znaczy nic innego
jak to, że tak jak tamci nowożeńcy z Kany,
zaprosiliśmy do swojego życia Pana Jezusa. I dokładnie tak jak Oni zastawiliśmy
stół. Najlepiej jak tylko potrafiliśmy. Tyle,
że to jest dopiero początek tej Ewangelii. Wszystko tak naprawdę zaczyna się od
momentu, w którym zaczyna brakować
wina. Tym rodzinom napewno wydawało się, że zorganizowali wyjątkowe przyjęcie, przyjęcie godne Pana Jezusa. Nam
też często tak się wydaje. Byliśmy już na
pielgrzymce, odprawiliśmy nabożeństwo
pierwszych piątków miesiąca, złożyliśmy dar ze swojego wysiłku, zmęczenia,
modlitwy… Ale historia Kany w naszym życiu zaczyna się, kiedy uświadomimy sobie, że pomimo
wszelkich naszych starań, zaczyna brakować wina.
I z brakiem tym, tak jak Maryja zwrócimy się do
Pana Jezusa. I od tego momentu pozwolimy Jemu
być gospodarzem naszego wesela. I nie będziemy
forsować swoich pomysłów i rozwiązań. „Nie mają
wina” - tylko tyle - On wie co z tym zrobić. I wtedy
to Pan Jezus zacznie zastawiać stół. A zrobi to bez
umiaru. Zaraz będziemy mieli poczucie, że zostaliśmy obdarowani ponad miarę, że mamy tak dużo,
że możemy pożyczyć lub rozdać. Nasza wiara jest
wielka tym co otrzymaliśmy, a nie tym co sami od
siebie próbujemy dać. Ale nie chodzi przecież o to,
żebyśmy najedli się do syta. Najważniejsze, żebyśmy
mieli świadomość, skąd pochodzi wino, które teraz
pijemy. Szukajmy znaków i bądźmy uważni na Jego,
czasem tak bardzo dyskretne działanie w naszym
życiu.
Justyna Zienkowicz

Pierwszy cud Jezusa
w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już
wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych
do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie
lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”.
I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli. A gdy
starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę,
wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka,
bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali
kilka dni.
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Myśli na każdy dzień
17.01.
„Zabierz pokusy, a nikt się
nie zbawi.”
św. Antoni
18.01.
„Jedność może być tylko
owocem poznania prawdy w miłości. Muszą one
działać razem. Jedno bez
drugiego nie może się
ostać, ponieważ prawda
bez miłości nie jest jeszcze pełną prawdą, tak jak
miłość nie istnieje bez
prawdy.
św. Jan Paweł II
19.01.
„Ze zjednoczenia woli
człowieka z wolą Bożą
płynie trwałe szczęście,
bo zgadzanie się z wolą
Bożą osładza przykrość
i łagodzi boleść. Dlaczego
ludzie czują się nieszczęśliwi? Oto przeważnie
dlatego, że albo chcą, czego Bóg nie chce, albo nie
chcą, czego Bóg chce.”
św. Józef Sebastian Pelczar

21.01.
„Jeśli miłość wypływa
ze świata prawdy i sprawiedliwości, będzie miłością prawą i świętą,
jeśli natomiast wypływa
z błędu i kłamstwa, będzie wypaczoną i bezbożną.”
św. Leopold Mandić
22.01.
„Z tego, co wiesz, słyszysz lub czytasz, ucz się
wydobywać wszystko,
co może być korzystne
dla twego uświęcenia.
Rób wiele, a mów mało.”
św. Wincenty Pallotti
23.01.
„Większość
wielkich
osiągnięć
powstaje
wskutek codziennego
spełniania obowiązku
w małych rzeczach dnia
powszedniego.
Nasza
szczególna miłość dotyczy przy tym zawsze
biednych i chorych.”
bł. Mikołaj Gross

20.01.
„Za miłość płaci się tylko
miłością.”
św. Teresa od Dzieciątka
Jezus

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: 1Sm 15, 16-23; Mk 2, 18-22
Wtorek: 1Sm 16, 1-13; Mk 2, 23-28
Środa: 1Sm 17, 32-33.37.40-51; Mk 3, 1-6
Czwartek:1Sm 18, 6-9. 19, 1-7; Mk 3, 7-12
Piątek: 1Sm 24, 3-21; Mk 3, 13-19
Sobota: 2Sm 1, 1-4.11-12.19.23-27; Mk 3, 20-21
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Druga Niedziela zwykła
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 62,1-5)
Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do
serPrzez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją
wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą.
Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni
twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o krainie twej już nie
powiedzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje w niej upodobanie”, a krainę twoją „Poślubiona”. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma
męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1-2.3 i 7b-8a)
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.Błogosław, duszo moja,
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. *
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. *
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 12,4-11)
Różne dary Ducha Świętego

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca
wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu
umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar
wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia
języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu
tak, jak chce.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Tes 2,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

„Miłość ludzi i łatwość zjednywania sobie drugich to nie tylko cnota, ale przede wszystkim łaska. Chłoniemy serdeczność drugich jak pięć talentów i tą dobrocią możemy promieniować” – zapisała Dokta w swoim
pamiętniku pewnego styczniowego dnia 1958 roku.
fot. Archiwum ks. Romualda Szczodrowskiego
(Afryka, grudzień 1962, dr Wanda Błeńska z dr Wandą Piotrowską)
SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z życia Kościoła

jedno z fundamentalnych praw człowieka: prawo do wolności religijnej. 67 proc. ludności
świata żyje w krajach, w których ludziom odmawia się tego prawa, będącego podstawowym
kryterium poszanowania godności człowieka. Franciszek wskazuje całej ludzkości drogę
braterstwa jako jedyny sposób budowania bardziej pokojowego i sprawiedliwego świata.
„Jak to możliwe, że wiele mniejszości religijnych cierpi dziś z powodu dyskryminacji lub
prześladowań? Jak możemy w tym cywilizowanym społeczeństwie pozwalać na
prześladowanie ludzi tylko za to, że publicznie wyznają swoją wiarę? Jest to nie tylko nie do
przyjęcia, jest to nieludzkie i szaleńcze. Wolność religijna sprawia, że doceniamy drugiego
człowieka w jego odmienności i uznajemy w nim prawdziwego brata. Jako istoty ludzkie
mamy ze sobą tak wiele wspólnego, że możemy żyć razem, przyjmując różnice z radością
bycia braćmi i siostrami” – podkreślił papież. „I niech mała różnica czy też istotna różnica,
jak ta religijna, nie przesłania wielkiej braterskiej jedności. Módlmy się, aby ludzie cierpiący
z powodu dyskryminacji i prześladowań religijnych, mogli znaleźć w społeczeństwach, w
których żyją, uznanie i godność wynikające z bycia braćmi i siostrami”.

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Papież w intencji na styczeń: wybierzmy drogę braterstwa
W intencji przedstawionej przez Światową Sieć Modlitwy Papieża
Ojciec Święty wzywa do położenia kresu wszelkiej dyskryminacji i
prześladowaniom religijnym, które podważają jedno z fundamentalnych
praw człowieka: prawo do wolności religijnej. 67 proc. ludności świata
żyje w krajach, w których ludziom odmawia się tego prawa, będącego
podstawowym kryterium poszanowania godności człowieka. Franciszek
wskazuje całej ludzkości drogę braterstwa jako jedyny sposób budowania
bardziej pokojowego i sprawiedliwego świata. „Jak to możliwe, że
wiele mniejszości religijnych cierpi dziś z powodu dyskryminacji lub
prześladowań? Jak możemy w tym cywilizowanym
społeczeństwie
Fot. Mazur/catholicnews.org.uk
pozwalać na prześladowanie ludzi tylko za to, że publicznie wyznają
swoją wiarę? Jest to nie tylko nie do przyjęcia, jest to nieludzkie i
szaleńcze. Wolność religijna sprawia, że doceniamy drugiego człowieka
w jego odmienności i uznajemy w nim prawdziwego brata. Jako istoty
ludzkie mamy ze sobą tak wiele wspólnego, że możemy żyć razem,
przyjmując różnice z radością bycia braćmi i siostrami” – podkreślił
papież. „I niech mała różnica czy też istotna różnica, jak ta religijna, nie
przesłania wielkiej braterskiej jedności. Módlmy się, aby ludzie cierpiący
z powodu dyskryminacji i prześladowań religijnych, mogli znaleźć
w społeczeństwach, w których żyją, uznanie i godność wynikające z bycia
braćmi i siostrami”
Papież do małżonków:
w waszym sakramencie obecny jest Jezus
„Jakże ważne jest głoszenie małżonkom, że w ich sakramencie obecny jest Chrystus, że nigdy nie są sami, nawet wówczas, gdy czują się zdesperowani”. Papież
Franciszek przypomina o tym w kolejnym filmie przygotowanym z okazji trwającego właśnie Roku „Rodziny Amoris Laetitia”. „W rodzinie nie ma tylko żony,
męża i dzieci, ponieważ w małżeństwie mieszka Jezus. Żyje On w realnej i konkretnej rodzinie. Uobecnia się w konkretnych gestach między małżonkami, rodzicami
i dziećmi. Czułość w rodzinie jest bardzo ważna. Kiedy w rodzinie brakuje wyrazów czułości, możemy powiedzieć, że nastała w niej egzystencjalna zima” – podkreśla Franciszek. Przypomina, że ludzką rzeczą są rodzinne kłótnie i momenty
burz. „Mogą latać talerze, ale pod warunkiem, że przed końcem dnia nastąpi pojednanie. Mały gest, uśmiech, ale wcześniej przeprosiny. Chcę wam powiedzieć, że
zimna wojna dnia następnego jest bardzo groźna” – przestrzega papież.
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mogły się spełnić marzenia jakże wielu dzieci, które potrzebują rodziny, i tak wielu
małżonków pragnących dać siebie w miłości” – zaapelował Franciszek. „Modlę się, aby nikt
Fot.
Mazur/catholicnews.org.uk
nie
czuł
się pozbawiony miłości ojcowskiej. Oby św. Józef otaczał swoją opieką i pomocą
sieroty i orędował za małżeństwami, które pragną mieć dziecko” – wyznał papież.
Franciszek: adopcja to jedna z najdoskonalszych form ojcostwa i macierzyństwa
„Święty Józef pokazuje nam, że adopcja jest jedną z najdoskonalszych form miłości oraz
ojcostwa i macierzyństwa” – powiedział papież podczas środowej audiencji ogólnej (5.01).
Ojciec Święty omawiał tajemnicę przybranego ojcostwa opiekuna Pana Jezusa.
Papież zwrócił się szczególnie do tych, którzy otwierają się na przyjęcie życia poprzez drogę
adopcji. „Józef pokazuje nam, że ten rodzaj więzi nie jest czymś drugorzędnym, nie jest
środkiem awaryjnym” – podkreślił Franciszek. Zachęcił, by nie obawiać się obrania drogi
adopcji, podjęcia „ryzyka” przyjęcia dzieci. „Oby instytucje były zawsze gotowe do pomocy
w tym zakresie, poważnie czuwając, ale także upraszczając niezbędne procedury tak, aby

AP/Associated Press/East News
Papież do Polaków: niech wasze życie przenika obecność Chrystusa
„Niech obecność Chrystusa przenika wasze serca, wasze rodziny, środowiska pracy, waszą
Ojczyznę” – życzył Franciszek Polakom podczas pierwszej w tym roku audiencji ogólnej
(5.01). „Z serca wam błogosławię” – powiedział na koniec.
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więzi nie jest czymś drugorzędnym, nie jest środkiem awaryjnym” – podkreślił
Franciszek. Zachęcił, by nie obawiać się obrania drogi adopcji, podjęcia „ryzyka”
przyjęcia dzieci. „Oby instytucje były zawsze gotowe do pomocy w tym zakresie,
poważnie czuwając, ale także upraszczając niezbędne procedury tak, aby mogły
się spełnić marzenia jakże wielu dzieci, które potrzebują rodziny, i tak wielu małżonków pragnących dać siebie w miłości” – zaapelował Franciszek. „Modlę się,
aby nikt nie czuł się pozbawiony miłości ojcowskiej. Oby św. Józef otaczał swoją
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Fot. TIZIANA FABI/AFP/East News

gwiazdą, którą Bóg rozpala nad nami. Jak niespokojni poszukiwacze, bądźmy stale
otwarci na Boże niespodzianki. Pragnijmy, szukajmy, adorujmy” – wezwał Franciszek w homilii podczas Mszy św. sprawowanej w Bazylice św. Piotra w uroczystość
Objawienia Pańskiego. a Według Franciszka, Mędrcy uczą nas, że „każdego dnia
musimy zaczynać od nowa, zarówno w życiu, jak i w wierze, ponieważ wiara nie jest
zbroją, która nas usztywnia, lecz fascynującą podróżą, ciągłym i niespokojnym ruchem, zawsze w poszukiwaniu Boga”. Na zakończenie Franciszek zaapelował: „Nie
pozwólmy, aby apatia i rezygnacja miały moc uwięzienia nas w smutku banalnego
życia. Świat oczekuje od ludzi wierzących odnowionego impulsu w kierunku nieba”.
Franciszek na dzień misyjny: bądźmy prorokami, świadkami,
misjonarzami Pana!
„Obyśmy wszyscy byli w Kościele tym, czym już jesteśmy na mocy chrztu: prorokami, świadkami, misjonarzami Pana!” – zaapelował Ojciec Święty w swoim orędziu
na Światowy Dzień Misyjny. W roku 2022 przypada on 23 października. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego zostało zaczerpnięte z Księgi Dziejów Apostolskich i brzmi: „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Na wstępie papież przypomina, że w roku 2022 przypada 400-lecie ustanowienia Kongregacji Propaganda
Fide – dziś ds. Ewangelizacji Narodów – oraz 200.rocznica powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które wraz z Dziełem Misyjnym Dzieci i Dziełem św. Piotra Apostoła
sto lat temu uzyskało miano „papieskiego”. Franciszek zauważa, że słowa „Będziecie
moimi świadkami” przypominają o powołaniu wszystkich chrześcijan do świadczenia
o Chrystusie. Podkreśla, że tożsamość Kościoła polega na ewangelizowaniu.
Bądźcie liderami według Bożego Serca
– wskazania papieża dla przedsiębiorców
Papież przyjął na audiencji grupę francuskich przedsiębiorców (7.01), którzy przybyli z pielgrzymką do Rzymu. Franciszek zaznaczył, że jest dla niego ogromnie budujące, iż w dzisiejszym świecie, często naznaczonym indywidualizmem i obojętnością, a nawet marginalizacją osób najbardziej bezbronnych, niektórzy przedsiębiorcy
i liderzy biznesu mają na sercu służbę wszystkim, a nie tylko prywatnym interesom
czy zamkniętym kręgom. Ojciec Święty podzielił się z zebranymi kilkoma wskazaniami Ewangelii, które mogą stanowić inspirację do pełnienia roli lidera według
zamysłów Bożego Serca. Zwrócił uwagę, że misja lidera chrześcijańskiego przypomina pod wieloma względami misję pasterza, którego wzorem jest Jezus. On wie, jak
iść przed owczarnią, aby wskazać drogę, jak pozostać w środku, aby zobaczyć, co się
tam dzieje, oraz wie, jak pozostać z tyłu, aby nikt się nie zagubił. Franciszek zachęcił
przedsiębiorców, aby byli blisko wszystkich, z którymi współpracują na różnych poziomach, interesowali się ich życiem, byli świadomi ich trudności, cierpień, niepokojów, ale także radości, planów i nadziei. Sprawowanie władzy wymaga dzielenia się
nią i wprowadzania w życie zasady pomocniczości, która bierze pod uwagę zdolność
do odpowiedzialności i inicjatywy wszystkich, zwłaszcza najmniejszych. „Chrześcijański menedżer jest wezwany do uważnego rozważenia miejsca przypisanego
wszystkim osobom w jego firmie, także tych, których obowiązki mogą wydawać się
mniej ważne, ponieważ wszyscy są ważni w oczach Boga. […} Zdaję sobie sprawę,
jak wymagająca może być Ewangelia i jak trudno jest ją wdrożyć w konkurencyjnym
świecie zawodowym. Niemniej jednak, zachęcam was, abyście utkwili wzrok w Jezusie Chrystusie poprzez wasze zaangażowanie modlitewne i ofiarowanie codziennej
pracy” – powiedział papież. Franciszek do rodziców i chrzestnych: strzeżcie tożsamości chrześcijańskiej swoich dzieci O zadaniu rodziców i chrzestnych, którym jest
strzeżenie tożsamości chrześcijańskiej, przypomniał papież udzielając sakramentu
chrztu świętego 16 noworodkom w Kaplicy Sykstyńskiej w święto Chrztu Pańskiego (9.01). Były to dzieci pracowników instytucji watykańskich i Stolicy Apostolskiej.
W uroczystości papieża wspomagał kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Papież zachęcił rodziców, aby pozwolili dzieciom mającym przyjąć chrzest – 7 chłopcom i 9 dziewczynkom – czuć się swobodnie. Prosił, żeby nie uciszać dzieci na siłę,
jeśli zaczną płakać. A jeśli trzeba je nakarmić, żeby uczynić to bez skrępowania. Zwyczaj chrzczenia dzieci pracowników Stolicy Apostolskiej i instytucji watykańskich
został ustanowiony przez św. Jana Pawła II. W 1983 r. Papież - Polak po raz pierwszy
przewodniczył tej celebracji w murach Kaplicy Sykstyńskiej – miejscu, któremu poświęcił swój ostatni poemat i gdzie odbywa się konklawe, na którym kardynałowie

Uroczystość Objawienia Pańskiego w Watykanie
„Jak Magowie, podnieśmy głowy, wsłuchajmy się w pragnienie naszych serc, idźmy za
gwiazdą, którą Bóg rozpala nad nami. Jak niespokojni poszukiwacze, bądźmy stale otwarci na
Boże niespodzianki. Pragnijmy, szukajmy, adorujmy” – wezwał Franciszek w homilii
podczas Mszy św. sprawowanej w Bazylice św. Piotra w uroczystość Objawienia Pańskiego.
Według Franciszka, Mędrcy uczą nas, że „każdego dnia musimy zaczynać od nowa, zarówno
w życiu, jak i w wierze, ponieważ wiara nie jest zbroją, która nas usztywnia, lecz fascynującą
podróżą, ciągłym i niespokojnym ruchem, zawsze w poszukiwaniu Boga”.
Na zakończenie Franciszek zaapelował: „Nie pozwólmy, aby apatia i rezygnacja miały moc
uwięzienia nas w smutku banalnego życia. Świat oczekuje od ludzi wierzących odnowionego
impulsu w kierunku nieba”.

Fot. FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

Franciszek na dzień misyjny: bądźmy prorokami, świadkami, misjonarzami Pana!
„Obyśmy wszyscy byli w Kościele tym, czym już jesteśmy na mocy chrztu: prorokami,
świadkami, misjonarzami Pana!” – zaapelował Ojciec Święty w swoim orędziu na Światowy
Dzień Misyjny. W roku 2022 przypada on 23 października. Hasło tegorocznego Światowego
Dnia Misyjnego zostało zaczerpnięte z Księgi Dziejów Apostolskich i brzmi: „Będziecie
moimi świadkami” (Dz 1, 8).
Na wstępie papież przypomina, że w roku 2022 przypada 400-lecie ustanowienia Kongregacji
Propaganda Fide – dziś ds. Ewangelizacji Narodów – oraz 200.rocznica powstania Dzieła
Rozkrzewiania Wiary, które wraz z Dziełem Misyjnym Dzieci i Dziełem św. Piotra Apostoła
sto lat temu uzyskało miano „papieskiego”.
Franciszek zauważa, że słowa „Będziecie moimi świadkami” przypominają o powołaniu
wszystkich chrześcijan do świadczenia o Chrystusie. Podkreśla, że tożsamość Kościoła
Fot. Mazur/catholicnews.org.uk
polega na ewangelizowaniu.

Uroczystość Objawienia Pańskiego w Watykanie

Bądźcie liderami według Bożego Serca – wskazania papieża dla przedsiębiorców
Papież przyjął na audiencji grupę francuskich przedsiębiorców (7.01), którzy przybyli z
pielgrzymką do Rzymu. Franciszek zaznaczył, że jest dla niego ogromnie budujące, iż w
dzisiejszym świecie, często naznaczonym indywidualizmem i obojętnością, a nawet
marginalizacją osób najbardziej bezbronnych, niektórzy przedsiębiorcy i liderzy biznesu mają
na sercu służbę wszystkim, a nie tylko prywatnym interesom czy zamkniętym kręgom. Ojciec
Święty podzielił się z zebranymi kilkoma wskazaniami Ewangelii, które mogą stanowić
inspirację do pełnienia roli lidera według zamysłów Bożego Serca. Zwrócił uwagę, że misja
lidera chrześcijańskiego przypomina pod wieloma względami misję pasterza, którego wzorem
jest Jezus. On wie, jak iść przed owczarnią, aby wskazać drogę, jak pozostać w środku, aby
zobaczyć, co się tam dzieje, oraz wie, jak pozostać z tyłu, aby nikt się nie zagubił. Franciszek
zachęcił przedsiębiorców, aby byli blisko wszystkich, z którymi współpracują na różnych
poziomach, interesowali się ich życiem, byli świadomi ich trudności, cierpień, niepokojów,
ale także radości, planów i nadziei. Sprawowanie władzy wymaga dzielenia się nią i
wprowadzania w życie zasady pomocniczości, która bierze pod uwagę zdolność do
odpowiedzialności i inicjatywy wszystkich, zwłaszcza najmniejszych.
„Chrześcijański menedżer jest wezwany do uważnego rozważenia miejsca przypisanego

„Jak Magowie, podnieśmy głowy, wsłuchajmy się w pragnienie naszych serc, idźmy za
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dokonują wyboru kolejnego Następcy św. Piotra.
Franciszek: nie zaniedbujmy modlitwy!
O znaczeniu modlitwy dla życia wiary przypomniał papież w święto Chrztu Pańskiego w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”.
„Modlitwa jest sposobem na to, by pozwolić Bogu działać w nas, by pojąć to, co
chce nam On przekazać nawet w najtrudniejszych sytuacjach, żeby mieć siłę do
dalszego działania. Modlitwa pomaga nam, ponieważ jednoczy nas z Bogiem,
otwiera nas na spotkanie z Nim. Tak, modlitwa jest kluczem, który otwiera serce na Pana” – stwierdził Franciszek. Papież przypomniał, że modlitwa „otwiera
niebo”, daje życiu tlen, przestrzeń do oddychania nawet pośród udręki i pozwala
widzieć sprawy w szerszej perspektywie. Sprawia, że czujemy się dziećmi umiłowanymi przez Ojca. „Nie zaniedbujmy modlitwy: poświęcajmy jej czas, stosujmy krótkie wezwania, które często powtarzajmy, czytajmy codziennie Ewangelię” – powiedział Franciszek przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański”
i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

Fot. HANDOUT/AFP/East News
Franciszek: nie zaniedbujmy modlitwy!
O znaczeniu modlitwy dla życia wiary przypomniał papież w święto Chrztu Pańskiego w
rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”.
„Modlitwa jest sposobem na to, by pozwolić Bogu działać w nas, by pojąć to, co chce nam
On przekazać nawet w najtrudniejszych sytuacjach, żeby mieć siłę do dalszego działania.
Modlitwa pomaga nam, ponieważ jednoczy nas z Bogiem, otwiera nas na spotkanie z Nim.
Tak, modlitwa jest kluczem, który otwiera serce na Pana” – stwierdził Franciszek.
Papież przypomniał, że modlitwa „otwiera niebo”, daje życiu tlen, przestrzeń do oddychania
nawet pośród udręki i pozwala widzieć sprawy w szerszej perspektywie. Sprawia, że czujemy
się dziećmi umiłowanymi przez Ojca. „Nie zaniedbujmy modlitwy: poświęcajmy jej czas,
stosujmy krótkie wezwania, które często powtarzajmy, czytajmy codziennie Ewangelię” –
powiedział Franciszek przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem
apostolskiego błogosławieństwa.

Papież modli się za ofiary protestów w Kazachstanie
O swojej modlitwie za ofiary protestów w Kazachstanie zapewnił Franciszek,
przemawiając po modlitwie Anioł Pański w Watykanie (9.01). Prosił też o modlitwę w intencji dialogu i poszukiwania pokojowego rozwiązania konfliktu.
Protesty w Kazachstanie trwają od 2 stycznia. W wielu miastach, w tym w Ałmaty, Nur-Sułtanie, Aktau i Aktobe doszło do starć demonstrantów z policją.
W ciągu ostatnich dni policja zatrzymała ponad 5 tysięcy osób. Władze nie
podają dokładnej liczby zabitych, a lokalne media informują ogólnie o kilkudziesięciu ofiarach. Według kazachskiego ministerstwa spraw wewnętrznych
w zamieszkach straciło życie 16 funkcjonariuszy, a ponad 1300 zostało rannych.
Kazachowie wyszli na ulice po tym, jak rząd ogłosił podwyżki cen paliw. Ok.
70 procent, spośród liczącego ponad 18 milionów mieszkańców Kazachstanu,
stanowią muzułmanie. Większość, z ok. czterech milionów chrześcijan, to wyznawcy prawosławia podlegającego Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu.
Katolików jest ponad 120 tys.

Fot. Nacho Arteaga on Unsplash
W POLSCE
6 stycznia – Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom
Każdego roku, dzień 6 stycznia, w którym obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego,
jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku dzień ten był obchodzony pod hasłem:
„Z Wieczernika aż na krańce świata”. Tradycyjnie już, zwłaszcza w tym dniu, wspieramy
Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Jednym z
głównych jej zadań jest opieka nad 1800 polskimi misjonarzami i misjonarkami,
posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach świata. Misjonarze nie tylko zajmują
się głoszeniem Ewangelii i formowaniem wspólnot wiary, ale także pełnią dzieła miłości
miłosiernej. Udręczonym wojnami, ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym niosą
nadzieję i pociechę swą bezinteresowną pomocą.

Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER
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6 stycznia – Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

stochowskim sanktuarium „biali mnisi” znani są najbardziej. W Kościele Pierwszy
Pustelnik wspominany jest 15 stycznia, ale uroczystości z udziałem wiernych zawsze
mają miejsce w niedzielę po tym wspomnieniu. W tym roku będzie to 16 stycznia.
Rzecznik Jasnej Góry podkreśla, że św. Paweł Pustelnik jest przykładem radykalnej
postawy zaufania Bogu i wytrwałego podążania za Nim. „Jeśli szukamy radykalności,
ale takiej, która nie będzie nas niszczyła, nie będzie godzeniem w nasze człowieczeństwo, a będzie rozwijaniem skrzydeł, uczeniem się kontaktu z Bogiem i człowiekiem,
to warto postawić na postać tak radykalną jak św. Paweł” – przekonuje o. Legan. Jego
zdaniem, św. Paweł pokazuje, że zarówno ci, którzy mają wykształcenie i pieniądze,
jak i ci, którzy tego nie mają, i młodzieńcy i starsi, ci którzy są zanurzeni w świat, jak
i ci od niego oderwani - wszyscy mają swoją drogę do nieba i w św. Pawle to bardzo
wyraźnie widać. Paulini bardzo zachęcają do udziału w „Pawełkach” i do modlitwy w
ich intencji. „Bardzo potrzebujemy waszej modlitwy, tych, którzy nam dobrze życzą.
Ona nas niesie” – podkreśla o. Legan. Nowennę do św. Pawła zakończy 15 stycznia tzw. uroczystość wewnętrzna paulinów. Następnego dnia zakonnicy świętować
będą razem z wiernymi, zwłaszcza z dziećmi, którym tradycyjnie wręczą pawełkowe
upominki.
Bp Jacek Jezierski o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan
Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani, aby jeszcze bardziej iść za światłem prawdy
Chrystusa. Ona jest fundamentem jedności – przypomina bp Jacek Jezierski, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu. W dniach 18-25 stycznia obchodzony
będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku towarzyszą mu słowa
z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy
oddać Mu pokłon”. Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w tym roku
w Warszawie, w soborze prawosławnym św. Marii Magdaleny na Pradze, w niedzielę
23 stycznia o godzinie 17.00. Jako kaznodzieja został zaproszony bp prof. Michał Janocha (Kościół rzymskokatolicki, archidiecezja warszawska).
„Na krańce świata” –
w czerwcu 26. Spotkanie Młodych nad Lednicą
Hasłem tegorocznego 26. Spotkania Młodych nad Lednicą będą słowa „Na krańce świata”, a odbędzie się ono 4 czerwca – ogłosili organizatorzy wydarzenia. Tym
razem wspólnie z dominikanami spotkanie przygotowują Papieskie Dzieła Misyjne
w Polsce. Główną postacią będzie tam Apostoł Paweł. Z powodu trwającej pandemii
dwie ostatnie edycje wydarzenia odbyły się głównie online. Nie wiadomo jeszcze,
jaką formułę będzie miało tegoroczne spotkanie. Pomysłodawcą Spotkań Młodych
nad Lednicą był o. Jan Góra, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży, zmarły w 2015
roku.

„Na krańce świata” – w czerwcu 26. Spotkanie Młodych nad Lednicą
Hasłem tegorocznego 26. Spotkania Młodych nad Lednicą będą słowa „Na krańce świata”, a
odbędzie się ono 4 czerwca – ogłosili organizatorzy wydarzenia. Tym razem wspólnie z
dominikanami spotkanie przygotowują Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Główną postacią
będzie tam Apostoł Paweł.
Z powodu trwającej pandemii dwie ostatnie edycje wydarzenia odbyły się głównie online. Nie
wiadomo jeszcze, jaką formułę będzie miało tegoroczne spotkanie.
Pomysłodawcą Spotkań Młodych nad Lednicą był o. Jan Góra, charyzmatyczny duszpasterz
młodzieży, zmarły w 2015 roku.

Każdego roku, dzień 6 stycznia, w którym obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku dzień ten był obchodzony
pod hasłem: „Z Wieczernika aż na krańce świata”. Tradycyjnie już, zwłaszcza w tym dniu,
wspieramy Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji. Jednym z głównych jej zadań jest opieka nad 1800 polskimi misjonarzami i
misjonarkami, posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach świata. Misjonarze nie tylko zajmują się głoszeniem Ewangelii i formowaniem wspólnot wiary, ale także
pełnią dzieła miłości miłosiernej. Udręczonym wojnami, ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym niosą nadzieję i pociechę swą bezinteresowną pomocą.
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Zakończyło się nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej w archidiecezji poznańskiej
„Dzisiejszą Mszą św. kończymy drugie nawiedzenie Matki Bożej. Dziękujemy Bogu za to
wspólne doświadczenie i za to, że matczyna obecność Maryi pośród nas pomogła nam
rozwijać się i dojrzewać do tego, abyśmy nie ulegali lenistwu i nie poprzestawali na
wygodnym życiu” – podkreślił abp Stanisław Gądecki na zakończenie peregrynacji (9.01.).
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wziął udział w uroczystościach w katedrze
poznańskiej.
W Eucharystii pod przewodnictwem b. Grzegorza Balcerka, transmitowanej w TVP Poznań,
Radiu Emaus i w Internecie, uczestniczyli m.in. metropolita częstochowski abp Wacław
Depo, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, metropolita gnieźnieński abp
Wojciech Polak, metropolita przemyski abp Adam Szal, biskupi, kapłani, ojcowie paulini z
generałem zakonu, osoby życia konsekrowanego, licznie zgromadzeni wierni świeccy.
Homilię wygłosił abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.
Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w archidiecezji poznańskiej
rozpoczęło się 18 maja 2019 r. na placu przed kościołem pw. Nawiedzenia NMP na
poznańskich Ratajach, będącym wotum wdzięczności za pierwsze nawiedzenie Matki Bożej
w kopii Cudownego Obrazu w latach 1976-1978. Nawiedzenie miało zakończyć się 26
września 2020 r., ale z powodu trwającej pandemii było dwukrotnie przerywane. W tym
czasie obraz był adorowany w klasztorach sióstr klarysek w Pniewach oraz karmelitanek i
elżbietanek w Poznaniu.
W czasie nawiedzenia kopia Cudownego Obrazu odwiedziła 415 kościołów parafialnych,
kościoły rektoralne, kaplice filialne, męskie i żeńskie domy zakonne oraz więzienia w
Rawiczu, Wronkach i Poznaniu. Nawiedzeniu towarzyszyło hasło: „Z Maryją w nowe czasy”.

Orszaki Trzech Króli – w 668 polskich miejscowościach,
a także w Europie i Afryce
Pod hasłem „Dzień dziś wesoły” w 668 miejscowościach w Polsce przeszły
6 stycznia Orszaki Trzech Króli. Przemaszerowały one także w kilku innych
państwach europejskich oraz w Afryce. Barwnemu świętowaniu w uroczystość
Objawienia Pańskiego towarzyszył cel charytatywny: w tym roku zbierane były
środki na wsparcie wychowanków katolickiego ośrodka dla ubogich chłopców
w Nairobi w Kenii.

Fot. orszak.org

Zakończyło się nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej
w archidiecezji poznańskiej
„Dzisiejszą Mszą św. kończymy drugie nawiedzenie Matki Bożej. Dziękujemy Bogu
za to wspólne doświadczenie i za to, że matczyna obecność Maryi pośród nas pomogła nam rozwijać się i dojrzewać do tego, abyśmy nie ulegali lenistwu i nie poprzestawali na wygodnym życiu” – podkreślił abp Stanisław Gądecki na zakończenie
peregrynacji (9.01.). Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wziął udział w
uroczystościach w katedrze poznańskiej.
W Eucharystii pod przewodnictwem b. Grzegorza Balcerka, transmitowanej w TVP
Poznań, Radiu Emaus i w Internecie, uczestniczyli m.in. metropolita częstochowski
abp Wacław Depo, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, metropolita
gnieźnieński abp Wojciech Polak, metropolita przemyski abp Adam Szal, biskupi,
kapłani, ojcowie paulini z generałem zakonu, osoby życia konsekrowanego, licznie
zgromadzeni wierni świeccy. Homilię wygłosił abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.
Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w archidiecezji poznańskiej
rozpoczęło się 18 maja 2019 r. na placu przed kościołem pw. Nawiedzenia NMP
na poznańskich Ratajach, będącym wotum wdzięczności za pierwsze nawiedzenie
Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu w latach 1976-1978. Nawiedzenie miało
zakończyć się 26 września 2020 r., ale z powodu trwającej pandemii było dwukrotnie przerywane. W tym czasie obraz był adorowany w klasztorach sióstr klarysek
w Pniewach oraz karmelitanek i elżbietanek w Poznaniu.W czasie nawiedzenia kopia
Cudownego Obrazu odwiedziła 415 kościołów parafialnych, kościoły rektoralne, kaplice filialne, męskie i żeńskie domy zakonne oraz więzienia w Rawiczu, Wronkach i
Poznaniu. Nawiedzeniu towarzyszyło hasło: „Z Maryją w nowe czasy”.

Abp Gądecki złożył życzenia bożonarodzeniowe grekokatolikom
„Moje serdeczne słowo kieruję zwłaszcza do Ukraińców, którzy w ostatnich latach znaleźli w
Polsce schronienie w kontekście – między innymi – działań zbrojnych na wschodzie swojego
kraju. Pragnę zapewnić o modlitwie za Was i za Wasze rodziny, prosząc Nowonarodzonego o
upragniony dar pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie” – napisał przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach bożonarodzeniowych dla
Fot. Jan Głąbiński
grekokatolików.
Orszaki Trzech Króli – w 668 polskich miejscowościach, a także w Europie i Afryce
Pod hasłem „Dzień dziś wesoły” w 668 miejscowościach w Polsce przeszły 6 stycznia
Orszaki Trzech Króli. Przemaszerowały one także w kilku innych państwach europejskich
oraz w Afryce. Barwnemu świętowaniu w uroczystość Objawienia Pańskiego towarzyszył cel
charytatywny: w tym roku zbierane były środki na wsparcie wychowanków katolickiego
ośrodka dla ubogich chłopców w Nairobi w Kenii.

Abp Gądecki złożył życzenia bożonarodzeniowe
grekokatolikom
„Moje serdeczne słowo kieruję zwłaszcza do Ukraińców, którzy w ostatnich
latach znaleźli w Polsce schronienie w kontekście – między innymi – działań
zbrojnych na wschodzie swojego kraju. Pragnę zapewnić o modlitwie za Was i
za Wasze rodziny, prosząc Nowonarodzonego o upragniony dar pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
abp Stanisław Gądecki w życzeniach bożonarodzeniowych dla grekokatolików.

Fot. BP KEP

Paulini rozpoczęli tzw. „Pawełki”

Paulini rozpoczęli tzw. „Pawełki”
Wszędzie tam, gdzie są i tylko tam. Od 7 stycznia trwały przygotowania Paulinów do
liturgicznego wspomnienia ich patrona, św. Pawła - Pierwszego Pustelnika. „Pawełki”
najbardziej uroczysty charakter mają na Jasnej Górze, bowiem to najliczniejszy pauliński
klasztor i dom generalny Zakonu. To z posługi w częstochowskim sanktuarium „biali mnisi”
znani są najbardziej.
W Kościele Pierwszy Pustelnik wspominany jest 15 stycznia, ale uroczystości z udziałem
wiernych zawsze mają miejsce w niedzielę po tym wspomnieniu. W tym roku będzie to 16
stycznia.
Rzecznik Jasnej Góry podkreśla, że św. Paweł Pustelnik jest przykładem radykalnej postawy
zaufania Bogu i wytrwałego podążania za Nim. „Jeśli szukamy radykalności, ale takiej, która
nie będzie nas niszczyła, nie będzie godzeniem w nasze człowieczeństwo, a będzie
rozwijaniem skrzydeł, uczeniem się kontaktu z Bogiem i człowiekiem, to warto postawić na
postać tak radykalną jak św. Paweł” – przekonuje o. Legan. Jego zdaniem, św. Paweł
Zdjęcie ilustracyjne:
Ogólnopolskiego
Kongresu jak
Młodych
Osóbtego nie mają,
pokazuje,
że zarówno ci,Archiwum
którzy mają
wykształcenie i pieniądze,
i ci, którzy
Konsekrowanych, www.kongresmlodych.zyciezakonne.pl

Wszędzie tam, gdzie są i tylko tam. Od 7 stycznia trwały przygotowania Paulinów do liturgicznego wspomnienia ich patrona, św. Pawła - Pierwszego Pustelnika. „Pawełki” najbardziej uroczysty charakter mają na Jasnej Górze, bowiem
to najliczniejszy pauliński klasztor i dom generalny Zakonu. To z posługi w czę-

Bp Kiciński: Celem naszego życia jest Królestwo Niebieskie
(list na Dzień Życia Konsekrowanego)
Posłaniem osób konsekrowanych jest nieustanne przypominanie, że doczesność nie

ŻYCIA KOŚCIOŁA

Źródła: www.ekai.pl, episkopat.pl, archpoznan.pl
Opracowanie ET
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jest celem, ale drogą prowadzącą do celu – życia wiecznego – podkreśla bp Jacek
Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w liście przed Dniem Życia Konsekrowanego. Obchodzony jest on w Kościele katolickim w Święto Ofiarowania Pańskiego,
2 lutego.
„Osoby konsekrowane, żyjąc na ziemi, pragną mieć wzrok utkwiony w niebo.
Poprzez ewangeliczne rady: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, pokazują nam,
że choć jesteśmy zanurzeni w doczesności, to celem naszego życia jest Królestwo
Niebieskie” – napisał przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W liście zatytułowanym „Komunia, uczestnictwo i misja w życiu osób konsekrowanych” podkreślił, że Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego jest okazją do tego, by podziękować za dar powołania osób konsekrowanych.
„Prośmy zatem dobrego Boga, by nigdy nie zabrakło powołań do życia konsekrowanego. Tym zaś którzy zostali obdarzeni łaską powołania i podążają drogą rad
ewangelicznych niech towarzyszy wierna miłość – aż do końca” - napisał
w liście bp Kiciński.

Kącik maturzysty

Fot. Twitter/JasnaGoraNews

Część
I – o maturze słów kilka
Bp Jacek Jezierski o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

Gdy miną rodzinne Święta Bożego
Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani, aby jeszcze bardziej iść za światłem prawdy
Narodzenia oraz szampańska noc sylChrystusa. Ona jest fundamentem jedności – przypomina bp Jacek Jezierski, przewodn
westrowa, w głowie klaruje się myśl, że
KEP ds. Ekumenizmu. W dniach 18-25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Mo
wkroczyliśmy na ostatnią prostąRady
przedJedność Chrześcijan. W tym roku towarzyszą mu słowa z Ewangelii św. Mateusza:
maturalnych przygotowań. Niektórych
„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”.
czeka jeszcze zabawa studniówkowa,
Centralne
inni mają ją już za sobą, bo szkoły
bojąc nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w tym roku w Warszawie, w soborz
prawosławnym św. Marii Magdaleny na Pradze, w niedzielę 23 stycznia o godzinie 17
się obostrzeń pandemicznych, postanoJako kaznodzieja został zaproszony bp prof. Michał Janocha (Kościół rzymskokatolick
wiły zorganizować imprezę wcześniej,
we wrześniu lub w październiku,archidiecezja
jeszcze
warszawska).
inni zostali pozbawieni tej możliwości
całkowicie. Studniówka nie jest więc
w tym roku dobrym wyznacznikiem
momentu, w którym kończą się żarty, a zaczyna poważna nauka, jest nim
natomiast kalendarz, który przypomina
nam, że ostatnia cyfra roku zmieniła się
na dwójkę, a więc rozpoczął się ten przełomowy rok w naszym naprawdę połowę nauki mamy już dawno za sobą, został tylko miesiąc, może dwa
życiu, kiedy to napiprzerabiania nowego
szemy egzamin dojrzamateriału, a potem
łości i rozpoczniemy
zaczną się intensywne
nowe życie. Kalendarz
powtórki, aby zdążyć
przypomina nam rówprzypomnieć
sobie
nież, że jesteśmy już w
wszystko przed czwarpołowie nauki w klasie
tym maja, kiedy to zamaturalnej – od pierwsiądziemy do pierwszej
szego września do trzymatury.
dziestego pierwszego
W tym roku matura we
grudnia minęły cztery
wszystkich szkołach
miesiące, tyle samo
średnich przebiega weminie od pierwszego
dług tzw. „nowej forstycznia do trzydziestemuły” z 2015 roku. Za
go kwietnia. Choć tak
6
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rok jeszcze absolwenci technikum napiszą egzamin dojrzałości według tej formuły, za
to absolwenci czteroletniego
liceum podejdą już do nowej
matury według formuły z roku
2023. Dodatkowo tegoroczna matura różni się od tych z
lat 2015-2019, gdyż, wzorem
lat ubiegłych, okrojony został
obowiązujący nas materiał.
Taką decyzję podjęto z racji
pandemii koronawirusa i faktu, że niemal połowę naszej
edukacji w liceum spędziliśmy
w domu na zajęciach zdalnych,
organizowanych za pomocą
różnych platform internetowych. Zwłaszcza początek nauki zdalnej był trudny, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, dopiero z czasem wspólnie
wypracowano system, który pozwalał na jak najefektywniejszą
pracę obu stron. Niektórzy jednak w tym czasie nie realizowali
materiału w takim tempie, jak zrobiliby to podczas nauki stacjonarnej, dlatego zmniejszono zakres materiału obowiązującego nas na maturze. Mimo to nauczyciele starają się zrealizować
całość materiału, ponieważ te teoretycznie nieobowiązujące
aspekty mogą pojawić się w zadaniach z tekstem, więc z korzyścią dla nas będzie, gdy wcześniej zgłębimy temat. Ponadto w
tym roku nie ma również obowiązkowych matur ustnych. Zawsze abiturienci zobowiązani byli do zdania dwóch egzaminów
ustnych – z języka polskiego oraz dowolnie wybranego języka
obcego nowożytnego. W tym roku do matur ustnych mogą podejść jedynie ci absolwenci, którzy potrzebują wyniku tej matury w rekrutacji na studia zagraniczne. W takim wypadku należy
przedłożyć Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odpowiednie
dokumenty potwierdzające takowy obowiązek nałożony przez
uczelnię.
Każdy abiturient ma obowiązek podejść do trzech egzaminów
na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym. Przedmioty zdawane na poziomie podstawowym to język
polski, matematyka i wybrany przez ucznia język obcy nowożytny. Więcej o tych egzaminach opowiem w kolejnych częściach
cyklu. Przedmiot rozszerzony wybiera uczeń spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie,
język obcy nowożytny (możliwość wyboru poziomu rozszerzonego lub poziomu dwujęzycznego) – angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski; język mniejszości etnicznej
– łemkowski; język mniejszości narodowej – białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński; język regionalny – kaszubski. Oprócz

jednego obowiązkowego przedmiotu uczeń może wybrać maksymalnie pięć kolejnych, które chce zdawać na poziomie rozszerzonym. Absolwenci liceum zazwyczaj wybierają dwa lub
trzy przedmioty rozszerzone łącznie, ponieważ do rekrutacji
na studia potrzebują wyniki z dwóch matur na poziomie rozszerzonym, a trzeci przedmiot jest dla nich zabezpieczeniem
umożliwiającym rekrutację na inny kierunek. Osób piszących
cztery lub więcej rozszerzeń jest w skali kraju mało. Również
nauczyciele zachęcają, aby pisać możliwie najmniejszą liczbę
matur, gdyż każdy egzamin powoduje stres i zmęczenie. Matury
na poziomie podstawowym odbywają się w tym roku od czwartego do szóstego maja, a od dziewiątego do dwudziestego trzeciego maja trwać będą egzaminy na poziomie rozszerzonym –
po dwa przedmioty dziennie. Dodatkowo od osiemnastego do
dwudziestego maja istnieje możliwość przeprowadzenia przez
szkoły egzaminów ustnych. Wyniki matur poznamy piątego lipca. Będą to wartości procentowe, a nie oceny. Procenty te są
następnie przeliczane na punkty w rekrutacji na studia zgodnie
z kalkulatorem danej uczelni i kierunku, nie ma dodatkowych
egzaminów wstępnych, jak to było kiedyś.
Jako tegoroczna maturzystka chciałabym przybliżyć Czytelnikom „Dobrej Nowiny” szczegóły egzaminu dojrzałości w 2022
roku, a moim rówieśnikom udzielić wsparcia duchowego na najbliższe miesiące. W kolejnych częściach cyklu skupię się na poszczególnych przedmiotach oraz wskazówkach, jak efektywnie
się uczyć i nie dać się stresowi na maturze. Pamiętajcie, że już
niedługo ferie – pozwólmy sobie na chwilę odpoczynku przed
maratonem nauki i powtórek!
Martyna Rajch
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Ogłoszenia
duszpasterskie

II NIEDZIELA ZWYKŁA

16.1.2022 r.
W tym tygodniu w poniedziałek biuro nieczynne
a w pozostałe dni czynne według ustalonych dni i godzin.
Msze św. w dni powszednie o godz. 7.30 i 18.00.
Spowiedź w dni powszednie i w niedzielę pół godziny
przed Mszą św.
We wtorek rozpoczyna się Tydzień modlitw o Jedność
Chrześcijan. Podczas Mszy św. będziemy się modlić
w tej intencji.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do skarbon na diecezjalne Radio Emaus.
Zakończyliśmy kolędowe spotkania parafian mieszkających w domach jednorodzinnych. Odbyły się w kościele podczas Mszy św. sprawowanej w ich intencji,
z katechezą o rodzinie i śpiewaniem kolęd. Na zakończenie otrzymali w prezencie materiały duszpasterskie
na bieżący rok. Bardzo dziękujemy tym, którzy z tych
spotkań skorzystali. Na stoliku pod chórem są wyłożone w kopertach materiały kolędowe dla pozostałych
parafian. Prosimy o zabranie. Życzymy błogosławionego roku.
Zmarli nasi parafianie: śp. Maria Krawczuk z ul. Dobrej.
Msza pogrzebowa w najbliższy poniedziałek o godz.
11:00 a następnie pogrzeb na Junikowie i śp. Krystyna
Napieralska z Placu Waryńskiego – Msza pogrzebowa
w piątek 21 stycznia o godz. 18:00, pogrzeb 22 stycznia o 8:50 na Junikowie. Polećmy zmarłych Bożemu
Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie …
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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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