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Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

                         EWANGELIA Łk 5, 1-11

Początek Ewangelii według świętego Łukasza.
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać sło-
wa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie 
łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali 
sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, 
poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi 
nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń 
na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: 
«Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na 
Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wiel-
kie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc 
na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. 
Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurza-
ły. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: 
«Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym».                   
I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wpra-
wił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, 
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Je-
zus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».                                                                                           
I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Na brzegu jeziora Galilejskiego tłum gar-
nął się do Pana Jezusa. Szymon wrócił 
właśnie z całonocnego połowu - z pusty-
mi sieciami. Obserwował co dzieje się na 
brzegu, ale zmęczony, zasmucony klęską, 
zupełnie w tym nie uczestniczył. Inicja-
tywę przejął Pan Jezus, wsiadając do jego 
łodzi. I choć początkowo nauczał jeszcze 
tłumy, w pewnym momencie zwrócił się 
tylko do Szymona. „Wypłyń na głębię i za-
rzuć sieci.” Zrób coś, co całkowicie prze-
czy twojemu dotychczasowemu doświad-
czeniu. Bo każdy, kto ma o rybołówstwie 
choć mgliste pojęcie wie, że zarzucając 
sieci w samo południe i to jeszcze na głę-
binie, Szymon nie ma prawa wyłowić ni-

Zostawili wszystko 
i poszli za Jezusem

czego. Ryzykuje i jego łódź po brzegi wypełnia się 
rybami. Ale Szymon nie widzi tylko ryb. Widzi Ko-
goś nieskończenie większego, widzi objawiającego 
się Pana, a jego słowa brzmią jak echo słów Izajasza 
„Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem 
o nieczystych wargach…”. Odpowiedzią na Szymo-
na lęk, jest Pana Jezusa „Nie bój się”. Nie bój się 
swojej grzeszności, nieporadności, wstydu, pozwól 
żebym to Ja ciebie poprowadził. I Szymon pozwolił, 
przylgnął do Pana Jezusa, zostawił wszystko co po-
siadał i dał się poprowadzić. Dzisiejsza Ewangelia 
jest historią o tym, jak Pan Jezus wchodzi i w nasze 
życie, zastając nasz często w poczuciu bezowocno-
ści naszych działań. Zwraca się bezpośrednio do 
nas i to z wezwaniem będącym często wbrew całe-
mu naszemu doświadczeniu. I albo schowamy się za 
biernością, strachem, poczuciem grzeszności, albo 
podejmiemy ryzyko, zaufamy Jemu i zdecydujemy 
się na największą przygodę naszego życia.

Justyna Zienkowicz
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7.02.
„Miłość rzeczy małe 
umie zamieniać na 
rzeczy wielkie.”
św. Faustyna Kowal-
ska

8.02.
„Gdy ktoś kogoś bar-
dzo kocha, gorąco 
pragnie być blisko tej 
osoby: czemuż zatem 
tak bardzo boicie się 
śmierci? Śmierć wie-
dzie nas do Boga.”
św. Józefina Bakhita

9.02.
„Błogosławiony czło-
wiek, który znosi 
swojego bliźniego z 
jego ułomnościami, 
tak jak chciałby, aby 
jego znoszono, gdyby 
był w podobnym po-
łożeniu.”
św. Franciszek z Asy-
żu

10.02.
„Wzrastamy w łasce, 
stąpając po trzech 
stopniach: pokory, 
wiary i bojaźni.”
św. Bernard z Cla-
irvaux

11.02.
„W świetle śmierci i 
zmartwychwstania 
Chrystusa choroba 

Myśli na każdy dzień
nie jawi się już jako 
doświadczenie wy-
łącznie negatywne: 
jest postrzegana ra-
czej jako doświad-
czenie «Bożego na-
wiedzenia», dane po 
to, ażeby wyzwala-
ło miłość bliźniego, 
ażeby całą ludzką 
cywilizację przetwa-
rzało w «cywilizację 
miłości».”
św. Jan Paweł II

12.02.
„Całe zło ma źró-
dło w pysze, tak jak 
wszystkie cnoty za-
sadzają się na miło-
ści i przez nią żyją.”
św. Katarzyna ze 
Sieny

13.02.
„Strzeżcie się bez-
czynności, zwłasz-
cza w godzinach 
popołudniowych, 
ponieważ wtedy 
szatan zwykł naj-
bardziej atakować.”
św. Filip Neri

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Piąta Niedziela Zwykła, rok C
PIERWSZE CZYTANIE  Iz 6, 1-2a. 3-8
Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wy-
sokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. 
Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł.                               
I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Za-
stępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, któ-
ry wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.                              
I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mę-
żem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych 
wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» Wówczas 
przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który 
szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto 
dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój 
grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? 
Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

PSALM RESPONSORYJNY Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8 (R.: por. 1c)
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
Refren.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE  1 Kor 15, 1-11
Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła 
do Koryntian.
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście                    
i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zacho-
wacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Prze-
kazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie                      
z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał 
trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwu-
nastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; więk-
szość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, 
później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się tak-
że i mnie jako poronionemu płodowi.
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się 
apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem 
tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciw-
nie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska 
Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście.

.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   4, 19
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 1 Krl 8, 1-7. 9-13; Mk 6, 53-56
Wtorek: 1 Krl 8, 22-23. 27-30; Mk 7, 1-13
Środa: 1 Krl 10, 1-10; Mk 7, 14-23
Czwartek: 1 Krl 11, 4-13; Mk 7, 24-30
Piątek: 1 Krl 11, 29-32. 12,19; Mk 7, 31-37
Sobota: 1 Krl 12, 26-32. 13, 33-34; Mk 8, 1-10

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: *
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!»
Refren.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.
Refren.
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Co roku w ostatnią niedzielę stycznia przypada Światowy Dzień Trędowatych, tak drogich sercu Doktor Błeńskiej. 

„Traktowałam chorych na trąd jak zwyczajnych pacjentów. Pacjentów, którzy cierpią na chorobę zakaźną. Uczyłam zasad higieny, 
a jednocześnie mówiłam, by trądu się nie bać, pokazując wszystkim, że ja sama się tej choroby nie boję! Zawsze starałam się 
pokazać i powiedzieć prawdę na temat trądu. Pokazywałam szczegółowo – to może być zakaźne i to może być zakaźne, a to nie 
(Wanda Błeńska wskazuje przykładowe części ręki). Jeżeli się wie, czym można się zarazić, łatwiej jest przestrzegać zasad, które 
chronią przed zakażeniem. Gdy się wszystko wytłumaczy, to człowiek przestaje się bać”.

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej - Ostatnia wizyta Wandy Błeńskiej w Ugandzie w 2006 r.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: *
«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!»
Refren.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.
Refren.
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3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Z  ŻYCIA  KOŚCIOŁA

W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Niech Bóg da nam odwagę zmierzania ku jedności
„Daj nam, Panie, odwagę przemiany naszych dróg, 
nawrócenia, pójścia za Twoją wolą, a nie za tym, co 
jest dla nas sprzyjające, do pójścia naprzód razem, 
ku Tobie, który wraz z Twoim Duchem chcesz uczy-
nić nas jednością” – powiedział papież Franciszek 
podczas nieszporów święta Nawrócenia św. Pawła. 
Były one sprawowane wspólnie z przedstawicielami 
innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Ba-
zylice św. Pawła za Murami na zakończenie Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan (25.01.2022).

Modlitwa jest nierozerwalnie związana 
z miłosierdziem

„Modlitwa nigdy nie jest czynem abstrakcyjnym czy 
prywatnym. Jest zawsze nierozerwalnie związana                  
z miłosierdziem. Tylko wtedy, kiedy łączymy mo-
dlitwę z miłością bliźniego, jesteśmy w stanie zrozu-
mieć przesłania Pana” – powiedział Ojciec Święty 
podczas środowej audiencji ogólnej w Watykanie 
(26.01.2022). Papież, kontynuując cykl katechez 
o św. Józefie, podkreślił, że był on mężem, który śni. 
Franciszek przypomniał, że sen symbolizuje życie du-
chowe człowieka, chociaż w każdym z nas są też głosy 
naszych lęków, minionych doświadczeń, nadziei. Jest 
też głos złego, który chce nas zwieść i zmylić. W tym 
kontekście papież podkreślił znaczenie umiejętności 
rozpoznania głosu Boga, które dokonuje się w milcze-
niu. Analizując pierwszy sen, w którym anioł pomaga 
Józefowi rozwiązać ogarniający go dramat, gdy do-
wiaduje się, że Maryja jest brzemienna, Ojciec Święty 
podkreślił, że w podobnych momentach konieczna 
jest modlitwa. Bardzo często sprawia ona, że rodzi się 
w nas intuicja drogi wyjścia. „Drodzy bracia i siostry, 
Pan nigdy nie pozwala na pojawienie się problemu 
bez udzielenia nam pomocy, jakiej potrzebujemy, 
żeby z nim sobie poradzić” – stwierdził Franciszek. 
Mówiąc o drugim śnie, kiedy anioł nakazał Józefowi 
uchodzić z całą rodziną do Egiptu, papież podkreślił 
znaczenie modlitwy dającej nam odwagę, abyśmy 
stawiali czoła trudnościom. Wyjaśniając następnie 
trzeci sen, gdy Bóg dał Józefowi znak, że może wracać 
do Nazaretu oraz czwarty o lęku Józefa przed nowym 
władcą Ojciec Święty wskazał, że także strach należy 
do naszego życia i również on potrzebuje naszej mo-
dlitwy. „Moc modlitwy wnosi światło w sytuacje mro-
ku” – stwierdził Franciszek.

Papież w sprawie Ukrainy: proszę – nigdy wojny!
Na zakończenie audiencji ogólnej w Watykanie 
(26.01.2022), przed odmówieniem modlitwy Ojcze 
nasz, papież Franciszek zachęcił wszystkich do odma-
wiania wielokrotnie tej modlitwy w intencji pokoju 
na Ukrainie. Oto słowa Ojca Świętego:

„A teraz zapraszam was, abyśmy pomodlili się o pokój na 
Ukrainie. Powtarzajmy tę modlitwę wielokrotnie w dniu 
dzisiejszym: prośmy Boga usilnie, aby ta Ziemia mogła 
zobaczyć rozkwit braterstwa i przezwyciężyć rany, oba-
wy i podziały. Mówiliśmy o Holocauście. Pomyślmy             
o tym, że ponad 5 mln [osób] podczas ostatniej wojny 
zostało pozbawionych życia. To naród cierpiący, który 
cierpiał głód i tyle okrucieństw i zasługuje na pokój! 
Modlitwy i wezwania, które dzisiaj wznoszą się aż do 
nieba niech dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych 
w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich 
ponad prywatne interesy. Proszę: nigdy wojny! Módlmy 
się o pokój modlitwą Ojcze nasz. Jest to modlitwa dzie-
ci, które zwracają się do tego samego Ojca, modlitwa, 
który czyni nas braćmi, modlitwa braci, którzy błagają          
o pojednanie i zgodę.”

Nuncjusz na Ukrainie: bliskość papieża krzepi dusze
„Ludzie są wdzięczni Franciszkowi. W trudnych cza-
sach, jakie przeżywa Ukraina, świadomość, że nie jest się 
samemu i zapomnianym już jest wielką pomocą” – po-
wiedział nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Visvaldas 
Kulbokas w rozmowie z watykańskimi mediami.
Zwrócił uwagę, że na Ukrainie papież Franciszek jest 
jedną z najbardziej szanowanych osobistości religijnych. 
Apel papieża po modlitwie Anioł Pański w niedzielę, 
23.01.2022, został natychmiast przyjęty jako bardzo 
ważna wiadomość, która podnosi na duchu, wyraża bli-
skość i solidarność z narodem ukraińskim.

Franciszek: 
dramat Holokaustu nie może się powtórzyć!

Podczas środowej audiencji generalnej (26.01.2022), 
nawiązując do obchodzonego 27 stycznia Międzyna-
rodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, papież 
Franciszek zaapelował o to, aby pamięć o tym „nieopi-
sanym okrucieństwie” nie została zapomniana, a horror 
Holokaustu nie powtórzył się nigdy w przyszłości.
Ze względu na znaczenie miejsca i wagę symbolu, jakim 
dla całego świata jest były obóz Auschwitz-Birkenau, 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 2005 r. usta-
nowiło dzień 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu 
– Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Ho-
lokaustu.

Franciszek przestrzega przed pochopnymi osądami
Papież Franciszek odrzuca pochopne osądy: „Nie sądź-
cie, mówi nam Chrystus. Jakże często mówimy coś bez 
dowodów lub tylko na podstawie pogłosek i myślimy, 
że mamy rację, gdy surowo osądzamy innych” – napisał                
w sobotę (29.01.2022) na Twitterze. Dodał: „Wobec 
siebie jesteśmy pobłażliwi, wobec innych nieugięci”.
Franciszek zawsze znajduje jasne słowa w odniesieniu 
do pogłosek i pochopnych osądów. Zawsze apeluje do 
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Fot. AP/Associated Press/East News
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go dramat, gdy dowiaduje się, że Maryja jest brzemienna, Ojciec Święty podkreślił, że w 
podobnych momentach konieczna jest modlitwa. Bardzo często sprawia ona, że rodzi się w 

nas intuicja drogi wyjścia. „Drodzy bracia i siostry, Pan nigdy nie pozwala na pojawienie się 
problemu bez udzielenia nam pomocy, jakiej potrzebujemy, żeby z nim sobie poradzić” –
stwierdził Franciszek. Mówiąc o drugim śnie, kiedy anioł nakazał Józefowi uchodzić z całą 
rodziną do Egiptu, papież podkreślił znaczenie modlitwy dającej nam odwagę, abyśmy 
stawiali czoła trudnościom. Wyjaśniając następnie trzeci sen, gdy Bóg dał Józefowi znak, że 
może wracać do Nazaretu oraz czwarty o lęku Józefa przed nowym władcą Ojciec Święty 
wskazał, że także strach należy do naszego życia i również on potrzebuje naszej modlitwy. 
„Moc modlitwy wnosi światło w sytuacje mroku” – stwierdził Franciszek.

AP/Associated Press/East News

Papież w sprawie Ukrainy: proszę – nigdy wojny!
Na zakończenie audiencji ogólnej w Watykanie (26.01.2022), przed odmówieniem modlitwy 
Ojcze nasz, papież Franciszek zachęcił wszystkich do odmawiania wielokrotnie tej modlitwy 
w intencji pokoju na Ukrainie.
Oto słowa Ojca Świętego:
„A teraz zapraszam was, abyśmy pomodlili się o pokój na Ukrainie. Powtarzajmy tę modlitwę 
wielokrotnie w dniu dzisiejszym: prośmy Boga usilnie, aby ta Ziemia mogła zobaczyć 
rozkwit braterstwa i przezwyciężyć rany, obawy i podziały. Mówiliśmy o Holocauście. 
Pomyślmy o tym, że ponad 5 mln [osób] podczas ostatniej wojny zostało pozbawionych 
życia. To naród cierpiący, który cierpiał głód i tyle okrucieństw i zasługuje na pokój! 
Modlitwy i wezwania, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba niech dotkną umysłów i serc 
odpowiedzialnych w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatne 
interesy. Proszę: nigdy wojny! Módlmy się o pokój modlitwą Ojcze nasz. Jest to modlitwa 
dzieci, które zwracają się do tego samego Ojca, modlitwa, który czyni nas braćmi, modlitwa 
braci, którzy błagają o pojednanie i zgodę.”

Fot. AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

Nuncjusz na Ukrainie: bliskość papieża krzepi dusze
„Ludzie są wdzięczni Franciszkowi. W trudnych czasach, jakie przeżywa Ukraina, 
świadomość, że nie jest się samemu i zapomnianym już jest wielką pomocą” – powiedział 
nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Visvaldas Kulbokas w rozmowie z watykańskimi 
mediami.
Zwrócił uwagę, że na Ukrainie papież Franciszek jest jedną z najbardziej szanowanych 
osobistości religijnych. Apel papieża po modlitwie Anioł Pański w niedzielę, 23.01.2022,
został natychmiast przyjęty jako bardzo ważna wiadomość, która podnosi na duchu, wyraża 
bliskość i solidarność z narodem ukraińskim.

Fot. HANDOUT/AFP/East News

Franciszek: dramat Holokaustu nie może się powtórzyć!
Podczas środowej audiencji generalnej (26.01.2022), nawiązując do obchodzonego 27 
stycznia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, papież Franciszek 
zaapelował o to, aby pamięć o tym „nieopisanym okrucieństwie” nie została zapomniana, a 
horror Holokaustu nie powtórzył się nigdy w przyszłości.
Ze względu na znaczenie miejsca i wagę symbolu, jakim dla całego świata jest były obóz 
Auschwitz-Birkenau, Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 2005 r. ustanowiło dzień 27 
stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu – Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu.

Fot. FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

Franciszek przestrzega przed pochopnymi osądami
Papież Franciszek odrzuca pochopne osądy: „Nie sądźcie, mówi nam Chrystus. Jakże często 
mówimy coś bez dowodów lub tylko na podstawie pogłosek i myślimy, że mamy rację, gdy 
surowo osądzamy innych” – napisał w sobotę (29.01.2022) na Twitterze. Dodał: „Wobec 
siebie jesteśmy pobłażliwi, wobec innych nieugięci”.
Franciszek zawsze znajduje jasne słowa w odniesieniu do pogłosek i pochopnych osądów. 
Zawsze apeluje do dziennikarzy, by dobrze sprawdzali swoje informacje i zawsze szukali 
prawdy. Nie każda wiadomość musi być „rewolucyjna”.

Fot. ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News
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dziennikarzy, by dobrze sprawdzali swoje informacje 
i zawsze szukali prawdy. Nie każda wiadomość musi 
być „rewolucyjna”.

Franciszek: wiara wymaga pokory
 i dyspozycyjności

„Jezus prosi, abyś przyjął Go w codziennej rzeczywi-
stości, w której żyjesz, w dzisiejszym Kościele, takim 
jaki jest; w tych, którzy są blisko ciebie każdego dnia; 
w konkretności potrzebujących. On jest tam, zapra-
szając nas do oczyszczenia się w rzece dyspozycyjno-
ści i w wielu zbawiennych kąpielach pokory” – powie-
dział Ojciec Święty w rozważaniu przed niedzielną 
modlitwą „Anioł Pański” w Watykanie (30.01.2022).
Papież, nawiązując do czytanego fragmentu Ewan-
gelii (Łk 4, 21-30), mówiącego o odrzuceniu Jezusa 
przez jego rodaków zauważył, że wskazuje on na 
wierność Boga, który nie poskramia swojej miłości, 
nie wycofuje się. Przypomniał, że w pewnym stopniu 
możemy to dostrzec w rodzicach, którzy są świado-
mi niewdzięczności swoich dzieci, ale nie przestają je 
kochać i czynić im dobrze. „Bóg jest taki sam, ale na 
znacznie wyższym poziomie. I dzisiaj również zapra-
sza nas, abyśmy wierzyli w dobro, abyśmy niczego nie 
pomijali w czynieniu dobra” – powiedział Franciszek.
Ojciec Święty przestrzegał przed zamykaniem się 
na nowości Jezusa i stwierdził, że Pan wymaga umy-
słu otwartego i prostego serca. „Niech Matka Boża, 
wzór pokory i dyspozycyjności, wskaże nam drogę 
do przyjęcia Jezusa” – powiedział papież przed od-
mówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem 
apostolskiego błogosławieństwa.

Papież złożył życzenia na Nowy Rok Księżycowy
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udziele-
niu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty 
przypomniał o przypadającym 30 stycznia tego roku 
69 Światowym Dniu Trędowatych, o przypadającym 
1 lutego na Dalekim Wschodzie Nowym Roku Księ-
życowym, a także pozdrowił salezjanów i salezjanki. 
Oto słowa Ojca Świętego:
„Dzisiaj przypada Światowy Dzień Trędowatych. Wy-
rażam swoją bliskość z wszystkimi, którzy cierpią na 
tę chorobę i życzę, aby nie zabrakło im wsparcia du-
chowego i opieki zdrowotnej. Konieczna jest wspól-
na praca, aby w pełni zintegrować te osoby poprzez 
przezwyciężenie wszelkiej dyskryminacji związanej                                                                                                                          
z chorobą, która niestety nadal dotyka wielu, zwłasz-
cza w sytuacjach społecznych naznaczonych więk-
szym ubóstwem.
Pojutrze, 1 lutego, na całym Dalekim Wschodzie                       
i w różnych częściach świata obchodzony będzie 
Nowy Rok Księżycowy. Z tej okazji przekazuję ser-
deczne pozdrowienia i wyrażam życzenie, aby w no-
wym roku wszyscy cieszyli się pokojem, zdrowiem 
oraz spokojnym i bezpiecznym życiem. Jakże to pięk-
ne, gdy rodziny znajdują okazję, żeby się zgromadzić 
i razem przeżywać chwile miłości i radości. Niestety, 
wielu rodzinom nie uda się w tym roku zgromadzić 
z powodu pandemii. Mam nadzieję, że wkrótce uda 
nam się przezwyciężyć tę próbę. Życzę także, aby 
dzięki dobrej woli poszczególnych osób i solidarności 

narodów cała rodzina ludzka mogła z nowym dynami-
zmem osiągnąć cele dobrobytu materialnego i ducho-
wego.
W przeddzień uroczystości św. Jana Bosko pragnę po-
zdrowić salezjanów i siostry salezjanki, którzy czynią                  
w Kościele tak wiele dobrego.
Najlepsze życzenia dla wszystkich salezjanów i salezja-
nek!” Papież pozdrowił grupy pielgrzymów obecne na 
placu św. Piotra, w tym młodzież z włoskiej Akcji Ka-
tolickiej uczestniczącej w „Karawanie Pokoju”. Życzył 
tradycyjnie zgromadzonym smacznego obiadu i prosił 
o modlitwę w swojej intencji.

Przed 100 laty wybrano papieża Piusa XI
6 lutego 1922 r. kard. Achille Ratti, arcybiskup Medio-
lanu, został wybrany na papieża i przyjął imię Piusa XI. 
Był uczonym i dyplomatą, bibliotekarzem i zapalonym 
alpinistą. Historycy określają Piusa XI jako jednego                               
z najbardziej istotnych papieży w najnowszej historii 
Kościoła. Był prefektem Biblioteki Watykańskiej, potem 
nuncjuszem apostolskim w Polsce, a wreszcie arcybisku-
pem Mediolanu.
Po wyborze na papieża czynił wysiłki przede wszystkim 
dla rozwiązania „kwestii rzymskiej”. Był postacią ważną  
w historii Polski. Jego misja dyplomatyczna w War-
szawie, w latach 1918-1921, zbiegła się z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli oraz 
trudnymi początkami odradzającego się państwa.
Zawarł 17 konkordatów, m.in. z Polską, Niemcami i Au-
strią. Na drodze dyplomatycznej, ale także w swoich 30 
encyklikach Pius XI był aktywny w polityce pokojowej. 
Wypowiadał się na temat wychowania chrześcijańskie-
go i małżeństwa, w sprawie kryzysu gospodarczego, fi-
nansowego i na temat bezrobocia.
Pius XI wzywał świeckich katolików do zaangażowania, 
założył Akcję Katolicką, promował działalność misyjną  
i podkreślał znaczenie Kościołów lokalnych. Marksizm 
i kapitalizm uważał za błędne ideologie, a celem katolic-
kiej nauki społecznej było dla niego „odpolitycznienie 
proletariatu”. 
Od chwili utworzenia Radia Watykańskiego wykorzy-
stywał je jako nowoczesny środek komunikowania. Po-
wołał też do życia Papieską Akademię Nauk. W czasie 
swego pontyfikatu ogłosił 500 błogosławionych i 33 
świętych.
Przede wszystkim jednak Pius XI ścierał się z ideolo-
giami XX wieku. Doprowadził do złości Mussoliniego, 
kiedy ogłoszoną w dwa lata po Paktach Laterańskich fa-
szystowską konstytucję Włoch nazwał pogańską. 
W orędziu z okazji Bożego Narodzenia w 1934 r. jako 
podstawowe zagrożenia ówczesnego okresu napiętno-
wał nowe pogaństwo, nienawiść rasową i nadmierne 
zbrojenia.
Pius XI nie dożył wybuchu II wojny światowej, zmarł po 
ciężkiej chorobie 10 lutego 1939 r.

W Rosji również modlono się o pokój na Ukrainie
W Rosji katolicy łączyli się w modlitwie o pokój na 
Ukrainie. W liście, napisanym w imieniu rosyjskich bi-
skupów katolickich i jako przewodniczący Konferencji 
Episkopatu, abp Paolo Pezzi zwrócił się do wszystkich 
proboszczów, wiernych i wspólnot zakonnych w tym 
kraju o „poważne potraktowanie” zaproszenia papieża 

Papież złożył życzenia na Nowy Rok Księżycowy
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec 
Święty przypomniał o przypadającym 30 stycznia tego roku 69 Światowym Dniu 
Trędowatych, o przypadającym 1 lutego na Dalekim Wschodzie Nowym Roku 
Księżycowym, a także pozdrowił salezjanów i salezjanki.
Oto słowa Ojca Świętego:
„Dzisiaj przypada Światowy Dzień Trędowatych. Wyrażam swoją bliskość z wszystkimi,
którzy cierpią na tę chorobę i życzę, aby nie zabrakło im wsparcia duchowego i opieki 
zdrowotnej. Konieczna jest wspólna praca, aby w pełni zintegrować te osoby poprzez 
przezwyciężenie wszelkiej dyskryminacji związanej z chorobą, która niestety nadal dotyka 
wielu, zwłaszcza w sytuacjach społecznych naznaczonych większym ubóstwem.
Pojutrze, 1 lutego, na całym Dalekim Wschodzie i w różnych częściach świata obchodzony 
będzie Nowy Rok Księżycowy. Z tej okazji przekazuję serdeczne pozdrowienia i wyrażam 
życzenie, aby w nowym roku wszyscy cieszyli się pokojem, zdrowiem oraz spokojnym i 
bezpiecznym życiem. Jakże to piękne, gdy rodziny znajdują okazję, żeby się zgromadzić i 
razem przeżywać chwile miłości i radości. Niestety, wielu rodzinom nie uda się w tym roku 
zgromadzić z powodu pandemii. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się przezwyciężyć tę 
próbę. Życzę także, aby dzięki dobrej woli poszczególnych osób i solidarności narodów cała 
rodzina ludzka mogła z nowym dynamizmem osiągnąć cele dobrobytu materialnego i 
duchowego.
W przeddzień uroczystości św. Jana Bosko pragnę pozdrowić salezjanów i siostry salezjanki, 
którzy czynią w Kościele tak wiele dobrego.
Najlepsze życzenia dla wszystkich salezjanów i salezjanek!”
Papież pozdrowił grupy pielgrzymów obecne na placu św. Piotra, w tym młodzież z włoskiej 
Akcji Katolickiej uczestniczącej w „Karawanie Pokoju”. Życzył tradycyjnie zgromadzonym 
smacznego obiadu i prosił o modlitwę w swojej intencji.
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31 stycznia Kościół wspominał św. Jana Bosko
Święty wychowawca, ojciec i nauczyciel młodzieży – tak nazywany jest założyciel jednego 
z najliczniejszych obecnie instytutów życia konsekrowanego. 31 stycznia Kościół wspominał
św. Jana Bosko, twórcę Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, czyli salezjanów.
Ur. 16 sierpnia 1815 r. w Becchi, mieszkał w małej rolniczej wiosce. Chciał wstąpić 
do zakonu franciszkańskiego, lecz zrezygnował pod wpływem snu i w 1841 roku przyjął 
święcenia kapłańskie. Posługę kapłańską spełniał wśród więźniów i chorych. Otworzył 
pierwsze oratorium dla młodzieży na przedmieściach Valdocco 12 października 1844 roku.
Trzy lata później założył kolejne oratorium, a w 1852 roku zbudował kościół dla swoich 
podopiecznych, potem otworzył dla nich zakłady pracy. W 1855 roku ksiądz Bosko
założył Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego. Pierwszym salezjaninem został Michał 
Rua, późniejszy następca Jana Bosko. 11 listopada 1872 roku Bosko założył Zgromadzenie 
Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych. Dwa lata później Zgromadzenie wysłało 
pierwszych misjonarzy do Ameryki. W międzyczasie w całej Europie powstawały domy 
salezjańskie. Umierając 31 stycznia 1888 roku w Turynie, ks. Bosko zostawił zakon 
posiadający 65 domów. Papież Pius XI beatyfikował Jana Bosko w 1929 roku, a 1 kwietnia 
1934 kanonizował.

Fot. Santiago Mejía LC / Cathopic

Przed 100 laty wybrano papieża Piusa XI
6 lutego 1922 r. kard. Achille Ratti, arcybiskup Mediolanu, został wybrany na papieża i 
przyjął imię Piusa XI. Był uczonym i dyplomatą, bibliotekarzem i zapalonym alpinistą. 
Historycy określają Piusa XI jako jednego z najbardziej istotnych papieży w najnowszej 
historii Kościoła. Był prefektem Biblioteki Watykańskiej, potem nuncjuszem apostolskim w 
Polsce, a wreszcie arcybiskupem Mediolanu.
Po wyborze na papieża czynił wysiłki przede wszystkim dla rozwiązania „kwestii rzymskiej”. 
Był postacią ważną w historii Polski. Jego misja dyplomatyczna w Warszawie, w latach 1918-
1921, zbiegła się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli oraz 
trudnymi początkami odradzającego się państwa.
Zawarł 17 konkordatów, m.in. z Polską, Niemcami i Austrią. Na drodze dyplomatycznej, ale 
także w swoich 30 encyklikach Pius XI był aktywny w polityce pokojowej. Wypowiadał się 
na temat wychowania chrześcijańskiego i małżeństwa, w sprawie kryzysu gospodarczego, 
finansowego i na temat bezrobocia.
Pius XI wzywał świeckich katolików do zaangażowania, założył Akcję Katolicką, promował 
działalność misyjną i podkreślał znaczenie Kościołów lokalnych. Marksizm i kapitalizm 
uważał za błędne ideologie, a celem katolickiej nauki społecznej było dla niego 
„odpolitycznienie proletariatu”. 
Od chwili utworzenia Radia Watykańskiego wykorzystywał je jako nowoczesny środek 
komunikowania. Powołał też do życia Papieską Akademię Nauk. W czasie swego pontyfikatu 
ogłosił 500 błogosławionych i 33 świętych.
Przede wszystkim jednak Pius XI ścierał się z ideologiami XX wieku. Doprowadził do złości 
Mussoliniego, kiedy ogłoszoną w dwa lata po Paktach Laterańskich faszystowską konstytucję 
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Obchody 17. Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Z udziałem parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych oraz mieszkańców stolicy 
odbyły się w 27 stycznia w Warszawie obchody 17. Międzynarodowego Dnia Pamięci o 
Ofiarach Holokaustu. Przed Pomnikiem Bohaterów Getta duchowni różnych religii i wyznań 
modlili się za ofiary Zagłady oraz o powstrzymanie się świata od agresji i nienawiści.
Wszyscy złożyli kwiaty w czasie uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta u zbiegu ul 
Zamenhofa i Al. Sendlerowej. Duchowni modlili się w intencji zamordowanych oraz w 
intencji przyszłych pokoleń: aby nadal pamiętały o tamtej zbrodni i czyniły wszystko, by 
powstrzymywać świat od agresji i nienawiści, od wzbudzania konfliktów i planowania wojen.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został uchwalony przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 r. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia –
rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. Mają one na celu nie tylko 
uczczenie pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy, 
ale i pokazanie wyraźnego sprzeciwu wobec nieuznawania Holokaustu jako wydarzenia 
historycznego. W swojej rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało również do 
przedsięwzięcia środków mobilizujących narody, aby podtrzymać pamięć i edukację na temat 
Holokaustu, by ten czas był dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i 
uprzedzeniami. W Auschwitz byli więzieni i mordowani obywatele niemal wszystkich krajów 
Europy okupowanych przez Niemców, w zdecydowanej większości Żydzi. Ponad 1,1 mln 
osób nie doczekało wolności. Zginęli w największej z hitlerowskich fabryk śmierci.

Włoch nazwał pogańską. W orędziu z okazji Bożego Narodzenia w 1934 r. jako podstawowe 
zagrożenia ówczesnego okresu napiętnował nowe pogaństwo, nienawiść rasową i nadmierne 
zbrojenia.
Pius XI nie dożył wybuchu II wojny światowej, zmarł po ciężkiej chorobie 10 lutego 1939 r.
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W Rosji również modlono się o pokój na Ukrainie
W Rosji katolicy łączyli się w modlitwie o pokój na Ukrainie. W liście, napisanym w imieniu 
rosyjskich biskupów katolickich i jako przewodniczący Konferencji Episkopatu, abp Paolo 
Pezzi zwrócił się do wszystkich proboszczów, wiernych i wspólnot zakonnych w tym kraju o 
„poważne potraktowanie” zaproszenia papieża Franciszka do modlitwy o pokój na Ukrainie.
„W niektórych parafiach były adoracje eucharystyczne, w innych modlitwa różańcowa. 
Poprosiliśmy również tych, którzy nie mogą uczestniczyć we wspólnych modlitwach, aby 
włączyli się w miarę możliwości w tym samym czasie, w rodzinie i gdziekolwiek się 
znajdują” – powiedział metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie i dodał, że pokój 
jest tak ważnym dobrem, że modlą się o niego każdego dnia. „To już nie jest czas na słowa, 
ale czas na czyny. Aby mogły one być realizowane w kierunku pokoju, muszą być wspierane
przez modlitwę. Modlitwa jest pierwszym faktem, jest już zmianą” – powiedział 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Rosji.
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Franciszka do modlitwy o pokój na Ukrainie.
„W niektórych parafiach były adoracje eucharystycz-
ne, w innych modlitwa różańcowa. Poprosiliśmy rów-
nież tych, którzy nie mogą uczestniczyć we wspólnych 
modlitwach, aby włączyli się w miarę możliwości                                                                                                               
w tym samym czasie, w rodzinie i gdziekolwiek się 
znajdują” – powiedział metropolita archidiecezji 
Matki Bożej w Moskwie i dodał, że pokój jest tak waż-
nym dobrem, że modlą się o niego każdego dnia. „To 
już nie jest czas na słowa, ale czas na czyny. Aby mogły 
one być realizowane w kierunku pokoju, muszą być 
wspierane przez modlitwę. Modlitwa jest pierwszym 
faktem, jest już zmianą” – powiedział przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Rosji.

31 stycznia Kościół wspominał św. Jana Bosko
Święty wychowawca, ojciec i nauczyciel młodzieży 
– tak nazywany jest założyciel jednego z najliczniej-
szych obecnie instytutów życia konsekrowanego. 31 
stycznia Kościół wspominał św. Jana Bosko, twórcę 
Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, czyli sa-
lezjanów. Ur. 16 sierpnia 1815 r. w Becchi, mieszkał 
w małej rolniczej wiosce. Chciał wstąpić do zakonu 
franciszkańskiego, lecz zrezygnował pod wpływem 
snu i w 1841 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po-
sługę kapłańską spełniał wśród więźniów i chorych. 
Otworzył pierwsze oratorium dla młodzieży na 
przedmieściach Valdocco 12 października 1844 roku.
Trzy lata później założył kolejne oratorium, a w 1852 
roku zbudował kościół dla swoich podopiecznych, 
potem otworzył dla nich zakłady pracy. W 1855 
roku ksiądz Bosko założył Towarzystwo Świętego 
Franciszka Salezego. Pierwszym salezjaninem został 
Michał Rua, późniejszy następca Jana Bosko. 11 listo-
pada 1872 roku Bosko założył Zgromadzenie Córek 
Maryi Wspomożycielki Wiernych. Dwa lata później 
Zgromadzenie wysłało pierwszych misjonarzy do 
Ameryki. W międzyczasie w całej Europie powsta-
wały domy salezjańskie. Umierając 31 stycznia 1888 
roku w Turynie, ks. Bosko zostawił zakon posiadający 
65 domów. Papież Pius XI beatyfikował Jana Bosko            
w 1929 roku, a 1 kwietnia 1934 kanonizował.

Światowy Dzień Trędowatych
Obchodzony w ostatnią niedzielę stycznia (w tym 
roku 30 stycznia) 69. Światowy Dzień Trędowatych 
jest okazją do przypomnienia o wciąż trwającym dra-
macie ludzi chorych na trąd oraz o roli, jaką w ciągu 
wieków odegrał i nadal odgrywa w niesieniu pomo-
cy ludziom dotkniętym najstarszą i najstraszniejszą 
chorobą Kościół katolicki. Według danych z najnow-
szego Rocznika Statystycznego Kościoła, Kościół ka-
tolicki prowadzi 532 leprozoria na świecie: w Afryce 
201, w Ameryce 41 (łącznie), w Azji 269, w Euro-
pie 19 i w Oceanii 2. Kraje, w których znajduje się 
największa liczba ośrodków dla chorych na trąd to:                                         
w Afryce: Madagaskar (31), Demokratyczna Repu-
blika Konga (26), Egipt (24); w Ameryce Środkowej: 
Meksyk (3); w Ameryce Środkowej-Antylach: Haiti 
(2); w Ameryce Południowej: Brazylia (18), Kolum-
bia (5), Chile (4); w Azji: Indie (216), Wietnam 
(15), Indonezja (9); w Oceanii: Papua Nowa Gwi-
nea (2); w Europie: Ukraina (10), Belgia (8). Świato-

wy Dzień Trędowatych został ustanowiony w 1954 roku 
przez francuskiego podróżnika, pisarza i dziennikarza, 
sługę Bożego Raoula Follereau, zwanego „apostołem 
trędowatych”, który walczył z wszelkimi formami margi-
nalizacji i niesprawiedliwości. Obecnie trąd znajduje się 
na liście zaniedbanych chorób tropikalnych Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) i mimo że jest uleczalny, 
nadal stanowi problem dla opieki zdrowotnej w wielu 
krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, gdzie panują 
trudne warunki społeczno-ekonomiczne, sprzyjające 
rozprzestrzenianiu się choroby i utrudniające wczesną 
diagnozę. Kościół misyjny ma długą tradycję troski 
o chorych na trąd, często opuszczonych nawet przez 
własne rodziny i zawsze zapewniał im nie tylko opiekę 
medyczną i pomoc duchową, ale także konkretne per-
spektywy powrotu do zdrowia i do społeczeństwa. 
W wielu krajach nadal istnieje poważna dyskryminacja 
chorych na trąd ze względu na rzekomo nieuleczalny 
charakter choroby i straszliwe okaleczenia, jakie powo-
duje. Wśród zgromadzeń zakonnych, które w swojej 
misji ewangelizacyjnej poświęciły się opiece medycznej 
i reintegracji społecznej chorych na trąd w przeszłości                   
i w naszych czasach, należy wymienić: kamilianów, Fran-
ciszkanki Misjonarki Maryi (FMM), Zgromadzenie 
Córek Najświętszych Serc Jezusa i Maryi założone przez 
salezjańskiego misjonarza bł. ks. Luigiego Variarę, kapu-
cynów, jezuitów, Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia 
Consolata, kombonianianów, misjonarzy z Papieskiego 
Instytutu Misji Zagranicznych (PIME) i oblatów.

W Polsce i na świecie modlono się 
o pokój na Ukrainie

Katolicy w Polsce i na świecie modlili się 26 stycznia                   
w intencji pokoju na Ukrainie. O taką modlitwę i post 
poprosił papież Franciszek. Wobec Kościoła w Polsce 
apel ten ponowił przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski prosząc, by 26 stycznia był dniem modlitwy     
i postu w intencji naszego wschodniego sąsiada.
„Zanosimy modlitwy do Boga o pokój dla Ukrainy. 
Trzeba, abyśmy zjednoczyli się w tym dążeniu. Modli-
twa czyni cuda, przemienia najtrudniejsze momenty 
naszego życia. Ona może odmienić los ukraińskiej zie-
mi, która jest nasiąknięta strachem przed zbrojnym kon-
fliktem– mówił Radiu Plus Radom ks. Michał Machnio, 
który jest kapłanem diecezji radomskiej, pracującym 
obecnie na Ukrainie w parafii św. Ignacego Loyoli,                       
w miejscowości Kołomyja w archidiecezji lwowskiej.
O modlitwę za Ukrainę apelowali też m.in. biskupi                        
z USA.

Obchody 17. Międzynarodowego Dnia Pamięci                   
o Ofiarach Holokaustu

Z udziałem parlamentarzystów, władz rządowych i sa-
morządowych oraz mieszkańców stolicy odbyły się w 27 
stycznia w Warszawie obchody 17. Międzynarodowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przed Pomni-
kiem Bohaterów Getta duchowni różnych religii i wy-
znań modlili się za ofiary Zagłady oraz o powstrzymanie 
się świata od agresji i nienawiści. Wszyscy złożyli kwiaty 
w czasie uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta 

Fot. Wikipedia
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W Polsce i na świecie modlono się o pokój na Ukrainie
Katolicy w Polsce i na świecie modlili się 26 stycznia w intencji pokoju na Ukrainie. O taką 
modlitwę i post poprosił papież Franciszek. Wobec Kościoła w Polsce apel ten ponowił 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski prosząc, by 26 stycznia był dniem modlitwy i 
postu w intencji naszego wschodniego sąsiada.
„Zanosimy modlitwy do Boga o pokój dla Ukrainy. Trzeba, abyśmy zjednoczyli się w tym 
dążeniu. Modlitwa czyni cuda, przemienia najtrudniejsze momenty naszego życia. Ona może 
odmienić los ukraińskiej ziemi, która jest nasiąknięta strachem przed zbrojnym konfliktem–
mówił Radiu Plus Radom ks. Michał Machnio, który jest kapłanem diecezji radomskiej, 
pracującym obecnie na Ukrainie w parafii św. Ignacego Loyoli, w miejscowości Kołomyja w 
archidiecezji lwowskiej.
O modlitwę za Ukrainę apelowali też m.in. biskupi z USA.
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u zbiegu ul Zamenhofa i Al. Sendlerowej. Duchowni 
modlili się w intencji zamordowanych oraz w inten-
cji przyszłych pokoleń: aby nadal pamiętały o tamtej 
zbrodni i czyniły wszystko, by powstrzymywać świat 
od agresji i nienawiści, od wzbudzania konfliktów                                                              
i planowania wojen.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holo-
kaustu został uchwalony przez Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ 1 listopada 2005 r. Datę obchodów wyzna-
czono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu 
Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. Mają one na celu 
nie tylko uczczenie pamięci pomordowanych w cza-
sie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy, ale 
i pokazanie wyraźnego sprzeciwu wobec nieuznawa-
nia Holokaustu jako wydarzenia historycznego. 
W swojej rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ we-
zwało również do przedsięwzięcia środków mobili-
zujących narody, aby podtrzymać pamięć i edukację 
na temat Holokaustu, by ten czas był dla wszystkich 
ludzi przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprze-
dzeniami. W Auschwitz byli więzieni i mordowani 
obywatele niemal wszystkich krajów Europy okupo-
wanych przez Niemców, w zdecydowanej większości 
Żydzi. Ponad 1,1 mln osób nie doczekało wolności. 
Zginęli w największej z hitlerowskich fabryk śmierci.

Życzenia bp. Lechowicza do osób konsekrowanych 
posługujących wśród Polonii

„Pragnę Wam życzyć płynących z miłości Boga świa-
tła i mocy do owocnego służenia naszym braciom                    
i siostrom żyjącym poza granicami kraju” – napisał bp 
Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa 
Emigracji Polskiej w specjalnym liście skierowanym 
do osób konsekrowanych, posługujących wśród Po-
lonii, z okazji obchodzonego 2 lutego Światowego 
Dnia Życia Konsekrowanego.
Bp Lechowicz w swoim liście do osób konsekrowa-
nych, posługujących wśród Polonii wyraził wdzięcz-
ność i uznanie za ich zaangażowanie w duszpaster-
stwo polskojęzyczne, za świadectwo ich życia oraz „za 
wierność pomimo trudów związanych z życiem na 
emigracji”. „Niech doświadczenie spotkania z Trzema 
Boskimi Osobami pozwoli Wam wytrwać w pięknej 
i odpowiedzialnej posłudze wśród Polonii. Niech po-
maga też tym, z którymi i dla których żyjecie w na-
wiązaniu bliższej relacji z Bogiem” – napisał. „Zapew-
niam Was o modlitwie i stałej życzliwości. Ośmielam 
się też prosić o dar modlitwy za mnie i nową moją 
posługę biskupa polowego Wojska Polskiego” – czy-
tamy w liście.

Ile jest w Polsce zakonnic klauzurowych?
W klasztorach kontemplacyjnych w Polsce żyje ok. 
1250 mniszek, w tym 1198 w klasztorach należących 
do konferencji klauzurowej. Choć można zaobserwo-
wać pewien wzrost liczby sióstr podejmujących życie 
zakonne na wszystkich etapach formacji, ogólna licz-
ba mniszek powoli spada. W znacznym stopniu przy-
czyną tego spadku jest liczba zgonów. 1/3 wszystkich 
zgonów w 2021 r. stanowiły zgony związane z Co-
vid-19. Dane statystyczne dotyczące liczby mniszek 
w Polsce opublikowała Konferencja Przełożonych 
Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. Konfe-
rencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontem-

placyjnych w Polsce zrzesza 83 przełożone klasztorów 
kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych. 
Są to: Benedyktynki (9 domów), Benedyktynki Sakra-
mentki (3), Bernardynki (9), Dominikanki (3), Kame-
dułki (2), Karmelitanki (28), Klaryski Kapucynki (6), 
Klaryski (7), Klaryski od Wieczystej Adoracji (8), Nor-
bertanki (2), Redemptorystki (1), Wizytki (4), Anun-
cjatki (1). W 2021 r. w klasztorach należących do konfe-
rencji klauzurowej żyło 1198 mniszek. 1081 to profeski 
wieczyste, 59 – profeski czasowe, 31 – nowicjuszki, 27 
– postulantki. Było również 19 aspirantek, choć siostry 
nie doliczają ich do ogólnej liczby mniszek. Poza wyżej 
uwzględnionymi, jest w Polsce kilka Klasztorów (6), 
które formalnie nie należą do Konferencji – żyje w nich 
ok. 50 mniszek. Statystyczna mniszka w Polsce w r. 2021 
miała 57 lat

Prorektor KUL: w kategorii świętość nasza uczelnia 
znajduje się na czołowych miejscach listy światowej

W kategorii „świętość” KUL znajduje się na czołowych 
miejscach listy światowej i może bez kompleksów 
porównywać się z uczelniami, które istnieją już kilka 
wieków – podkreślił prorektor KUL ks. prof. Mirosław 
Sitarz, otwierając konferencję naukową poświęconą 
świętym i błogosławionym, także kandydatom na oł-
tarze, którzy są związani z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim Jana Pawła II. Konferencja naukowa zatytu-
łowana „Święci, Błogosławieni i Kandydaci na ołtarze             
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, 
którą poprzedziła msza święta w Kościele Akademickim 
KUL, została zorganizowana przez Uczelniany Samo-
rząd Studentów KUL, Stowarzyszenie Absolwentów                
i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedrę Kościelnego 
Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Fundację 
„Myśląc Ojczyzna” oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. 
Wsparciem był program Uniwersyteckich Grantów Mi-
syjnych „Deo et Patriae” – współczesne wyzwania.

Główna strona o synodzie w Polsce coraz bogatsza
Podstawowe informacje o trwającym w Kościele sy-
nodzie o synodalności oraz stale aktualizowane dane 
o przebiegu tego wydarzenia w Polsce zawiera serwis 
synod.org.pl. Strona ta powstała, aby służyć koordyna-
cji procesu synodalnego i działa pod patronatem Rady 
Komisji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Świec-
kich, z ramienia jej przewodniczącego, abp. Adriana 
Galbasa. Serwis zawiera bardzo praktyczne informacje                    
i wskazówki, dzięki którym można dowiedzieć się za-
równo tego, jakie są cele zwołanego przez Franciszka Sy-
nodu, ale też jak uczestniczyć w tym wydarzeniu, czy jak 
pomóc w jego organizacji. „Synod jest unikatową szansą 
na rzeczywiście ogólnopolską współpracę katolików, bo 
jedna parafia czy diecezja może wzorować się na drugiej. 
Możemy się nawzajem uczyć, słuchać, inspirować” – 
podkreśla Dziedzic dodając, że taki cel ma spełniać także 
synodalny serwis. „Ta strona ma pokazywać, że dużo się 
dzieje, że nie jesteś sam” – mówi autor serwisu zapowia-
dając kolejne materiały pokazujące aktywne działania 
synodalne. W okresie nadchodzącego Wielkiego Postu 
wydarzy się wiele synodalnych spotkań i rozmów – in-
formuje Rafał Dziedzic. Zaprasza więc wszystkich, aby 
wzięli udział w synodzie on-line organizowanym przez 
mobilną wspólnotę Pogłębiarka. Zapisy dla uczestników 
pojawią się na początku lutego 2022 r.

Fot. YouTube/KOŚCIÓŁ AKADEMICKI KUL [posłuchaj-warto]

Główna strona o synodzie w Polsce coraz bogatsza
Podstawowe informacje o trwającym w Kościele synodzie o synodalności oraz stale 
aktualizowane dane o przebiegu tego wydarzenia w Polsce zawiera serwis synod.org.pl. 
Strona ta powstała, aby służyć koordynacji procesu synodalnego i działa pod patronatem 
Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Świeckich, z ramienia jej 
przewodniczącego, abp. Adriana Galbasa.
Serwis zawiera bardzo praktyczne informacje i wskazówki, dzięki którym można dowiedzieć 
się zarówno tego, jakie są cele zwołanego przez Franciszka Synodu, ale też jak uczestniczyć 
w tym wydarzeniu, czy jak pomóc w jego organizacji.
„Synod jest unikatową szansą na rzeczywiście ogólnopolską współpracę katolików, bo jedna 
parafia czy diecezja może wzorować się na drugiej. Możemy się nawzajem uczyć, słuchać, 
inspirować” – podkreśla Dziedzic dodając, że taki cel ma spełniać także synodalny serwis.
„Ta strona ma pokazywać, że dużo się dzieje, że nie jesteś sam” – mówi autor serwisu 
zapowiadając kolejne materiały pokazujące aktywne działania synodalne. W okresie 
nadchodzącego Wielkiego Postu wydarzy się wiele synodalnych spotkań i rozmów –
informuje Rafał Dziedzic. Zaprasza więc wszystkich, aby wzięli udział w synodzie on-line 
organizowanym przez mobilną wspólnotę Pogłębiarka. Zapisy dla uczestników pojawią się na 
początku lutego 2022 r.

Życzenia bp. Lechowicza do osób konsekrowanych posługujących wśród Polonii
„Pragnę Wam życzyć płynących z miłości Boga światła i mocy do owocnego służenia naszym 
braciom i siostrom żyjącym poza granicami kraju” – napisał bp Wiesław Lechowicz, delegat 
KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w specjalnym liście skierowanym do osób 
konsekrowanych, posługujących wśród Polonii, z okazji obchodzonego 2 lutego Światowego 
Dnia Życia Konsekrowanego.
Bp Lechowicz w swoim liście do osób konsekrowanych, posługujących wśród Polonii 
wyraził wdzięczność i uznanie za ich zaangażowanie w duszpasterstwo polskojęzyczne, za 
świadectwo ich życia oraz „za wierność pomimo trudów związanych z życiem na emigracji”. 
„Niech doświadczenie spotkania z Trzema Boskimi Osobami pozwoli Wam wytrwać w 
pięknej i odpowiedzialnej posłudze wśród Polonii. Niech pomaga też tym, z którymi i dla 
których żyjecie w nawiązaniu bliższej relacji z Bogiem” – napisał.
„Zapewniam Was o modlitwie i stałej życzliwości. Ośmielam się też prosić o dar modlitwy za 
mnie i nową moją posługę biskupa polowego Wojska Polskiego” – czytamy w liście.

Fot. ks. Paweł Kłys

Prorektor KUL: w kategorii świętość nasza uczelnia znajduje się na czołowych 
miejscach listy światowej
W kategorii „świętość” KUL znajduje się na czołowych miejscach listy światowej i może bez 
kompleksów porównywać się z uczelniami, które istnieją już kilka wieków – podkreślił 
prorektor KUL ks. prof. Mirosław Sitarz, otwierając konferencję naukową poświęconą 
świętym i błogosławionym, także kandydatom na ołtarze, którzy są związani z Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Konferencja naukowa zatytułowana „Święci, 
Błogosławieni i Kandydaci na ołtarze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II”, którą poprzedziła msza święta w Kościele Akademickim KUL, została zorganizowana 
przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
Wydziału Prawa KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, 
Fundację „Myśląc Ojczyzna” oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL. Wsparciem był program 
Uniwersyteckich Grantów Misyjnych „Deo et Patriae” – współczesne wyzwania.

Fot. Mariusz Gaczynski/East News

Ile jest w Polsce zakonnic klauzurowych?
W klasztorach kontemplacyjnych w Polsce żyje ok. 1250 mniszek, w tym 1198 w klasztorach 
należących do konferencji klauzurowej. Choć można zaobserwować pewien wzrost liczby 
sióstr podejmujących życie zakonne na wszystkich etapach formacji, ogólna liczba mniszek 
powoli spada. W znacznym stopniu przyczyną tego spadku jest liczba zgonów. 1/3 
wszystkich zgonów w 2021 r. stanowiły zgony związane z Covid-19. Dane statystyczne 
dotyczące liczby mniszek w Polsce opublikowała Konferencja Przełożonych Żeńskich 
Klasztorów Kontemplacyjnych. Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów 
Kontemplacyjnych w Polsce zrzesza 83 przełożone klasztorów kontemplacyjnych, należących 
do 13 rodzin zakonnych. Są to: Benedyktynki (9 domów), Benedyktynki Sakramentki (3), 
Bernardynki (9), Dominikanki (3), Kamedułki (2), Karmelitanki (28), Klaryski Kapucynki 
(6), Klaryski (7), Klaryski od Wieczystej Adoracji (8), Norbertanki (2), Redemptorystki (1), 
Wizytki (4), Anuncjatki (1). W 2021 r. w klasztorach należących do konferencji klauzurowej 
żyło 1198 mniszek. 1081 to profeski wieczyste, 59 – profeski czasowe, 31 – nowicjuszki, 27 –
postulantki. Było również 19 aspirantek, choć siostry nie doliczają ich do ogólnej liczby 
mniszek. Poza wyżej uwzględnionymi, jest w Polsce kilka Klasztorów (6), które formalnie nie 
należą do Konferencji – żyje w nich ok. 50 mniszek. Statystyczna mniszka w Polsce w r. 2021 
miała 57 lat.

Źródła: www.ekai.pl, www.epikopat.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

W piątek 11 lutego przypada Światowy Dzień Cho-

rego, podczas Mszy świętych modlić się będziemy 

w intencji chorych naszych parafian i przebywają-

cych w szpitalach na terenie naszej parafii. Parafial-

ny Dzień Chorych przeżywać będziemy jak zawsze                    

w Tygodniu Miłosierdzia.

W tym tygodniu biuro parafialne czynne we wtorek 

i czwartek, tylko w sprawach pilnych i koniecznych. 

Ksiądz proboszcz w tym tygodniu w biurze nieobec-

ny.

Zmarł nasz Parafianin śp. Bernard Wawrzyniak                     

z ul. Szamotulskiej. Polećmy zmarłego Bożemu mi-

łosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie … 

Hasło roku duszpasterskiego


