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EWANGELIA

              EWANGELIA (Mk 10, 17-30)

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed 
Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest 
dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, 
nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. On Mu rzekł: 
„Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Je-
zus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmu-
cony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł 
do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. 
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają uf-
ność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do 
królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż 
więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, 
ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić 
do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowie-
dział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, 
ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał sto-
kroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród 
prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
To był niezwykle porządny młody czło-
wiek. Od dziecka wiódł sprawiedliwe, po-
bożne życie, przestrzegał wszystkich przy-
kazań. Zatroskany o to co najważniejsze, 
przybiega do Pana Jezusa. W jego serce 
bowiem Pan Bóg wpisał głębsze pragnienia           
i tęsknoty. Przyszedł czas, aby zrobić kolej-
ny krok. Co więc poszło nie tak? „Jednego 
ci brak: Idź, sprzedaj, co masz, i rozdaj ubo-
gim, a będziesz miał skarb w niebie”. Dla 
każdego z nas to „wszystko” oznacza coś 
innego. Ale najczęściej doskonale czujemy 
czym jest to, bez czego nie damy rady się 
obejść. Czym jest to co odbiera nam we-

Rada 
dobrowolnego 

ubóstwa
wnętrzną wolność i nie pozwala zrobić kroku do przo-
du. Czym są te „liczne posiadłości”, które nas wstrzy-
mują przed radykalnym pójściem za Panem Jezusem. 
Może to nasze osiągnięcia, sukcesy, świadomość wła-
snej wielkości i doskonałości. Nasze ambicje, ślepe 
przywiązanie do własnego zdania, nadmierna troska                                   
o siebie, lęki o swoją przyszłość. Naszymi posiadło-
ściami mogą być również codzienne przejawy ego-
izmu, zadawnione niechęci, nieprzebaczone urazy. 
Opuszczając stary świat zupełnie niczego nie tracimy, 
ale wręcz zyskujemy. Zaczynamy w innym świetle pa-
trzeć na nasze powołanie, na nasze pytania, wątpli-
wości, lęki. Bogaty młodzieniec nie zaryzykował. Nie 
opuścił świata swojej młodości. Wycofał się i odszedł 
smutny. Nie dostrzegł bowiem jednego. Nie zauwa-
żył jak Pan Jezus patrzy na niego z miłością. A tylko                                                                                                 
w przestrzeni miłości potrafimy oderwać się od na-
szych czysto ludzkich kalkulacji i zabezpieczeń. Zosta-
wić, to co posiadamy, i wejść na zupełnie nowy szlak.

Justyna Zienkowicz
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11.10.
„Macierzyństwo Maryi nie jest tylko 
przykładem wychowawczym dla serc 
matek, ale dla każdej rodziny. Bo ser-
ce matki jest dla rodziny i ma tętnić 
w ognisku domowym. Wszystko, co 
rodzina ma najlepszego zawdzięcza 
Najświętszej Matce Boga. Maryja 
wgląda w najbardziej delikatne kłopo-
ty, starając się zaradzić im w subtelny 
sposób. Gdy rodzina żyje duchem 
Maryi, zmienia się cały klimat i śro-
dowisko. W promieniach życia Maryi, 
Dziewicy Matki, wszystko w rodzinie 
-macierzyństwo i ojcostwo, miłość 
małżeńska i gościnność, całe promie-
niowanie osobowości - nabiera dziw-
nie delikatnego, wrażliwego na innych 
charakteru.”

12.10.
„Chrystus nie chciał mieć za aposto-
łów <<synów gromu>>. Zamieniajmy 
się przez wiarę w <<ścigaczy Boga>> 
w braciach naszych.”

13.10.
„ Nie wystarczy, że nie czynimy nic 
złego. Trzeba abyśmy czynili dobrze. 
Trzeba mnożyć dobro.”

14.10.
„Maryja jest w dziele odkupienia nie 
tylko Matką Boga-Człowieka, ale i 
Matką Kościoła. My to dobrze rozu-
miemy! Dołożymy wszystkich sił, aby 
Matka Kościoła wiedziała, jak bardzo 
Jej potrzebujemy! Podobnie jak Syn 
Boży oddawać Jej będziemy siebie 
w niewolę i wszystko, co posiadamy 
najdroższego - <<Oto syn Twój… 
Oto Matka twoja>>. Maryja stojąca 
pod krzyżem, otoczona gromadką 
niewiast tworzy szczególny styl czuj-
nej obecności przy Chrystusie. Ona 

Myśli błogosławionego
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
czuwa… Ona zawsze jest obec-
na, czujna i przytomna. Wie co 
trzeba czynić. Nie traci orientacji 
ani świadomości. Ma plan i pro-
gram, bo jest Pośredniczka łask 
wszelkich.”

15.10.
„Spojrzenie na misterium Ko-
ścioła to lepsze i dokładniejsze 
widzenie Chrystusa żyjące go 
w Głowie i w członkach, a przez 
to większe zespolenie wszyst-
kich dzieci Bożych, wszystkich 
ochrzczonych, żyjących w Ko-
ściele.”

16.10.
„Jak dobrze, że ludzkość może 
mieć Matkę, że się do Niej od-
nosi całkowicie po dziecięcemu. 
Na tym właśnie polega istotny 
wkład duchowy Kościoła w kul-
turę i w życie społeczne ludz-
kości, że wszystkim zmiękcza 
serca, pokazując nieustannie 
Matkę.”

17.10.
„Bóg Wcielony - to swoista reha-
bilitacja człowieka i jego sprawa 
na ziemi, to zjednoczenie mocy 
Bożej i ludzkiej. Ojciec Nie-
bieski, zadając zadanie Słowu 
Przedwiecznemu, aby Ciałem 
się stało i dokonało odkupie-
nia człowieka, mógł był użyć w 
bogactwie swych możliwości 
innych sposobów i środków ani-
żeli nasze słabe człowieczeń-
stwo.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dwudziesta ósma Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 7, 7-11)
Mądrość to skarb najcenniejszy
Czytanie z Księgi Mądrości.
Modliłem się i dano mi zrozumienie,
przyzywałem, i przyszedł na mnie duch mądrości.
Przeniosłem ją nad berła i trony
i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.
Nie porównałem z nią drogich kamieni,
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,
a srebro przy niej ma wartość błota.
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność
i wolałem mieć ją aniżeli światło,
bo nie zna snu blask od niej bijący.
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra
i niezliczone bogactwa w jej ręk.

PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 90, 12-13. 14-15. 16-17)

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich.

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli. Refren.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami +
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj.

DRUGIE CZYTANIE  (Hbr 4, 12-13)
Skuteczność słowa Bożego
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i 
szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciw-
nie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu 
musimy zdać rachunek.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 5, 3)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Iz 25, 6-10a; Mt 22, 1-14
Wtorek: Rz 1, 16-25; Łk 11, 37-41
Środa: Rz 2, 1-11; Łk 11, 42-46
Czwartek: Rz 3, 21-30a; Łk 11, 47-54
Piątek: Rz 4, q-8; Łk 12, 1-7
Sobota: Rz 4, 13. 16-18; Łk 12, 8-12
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„Chciałam też sprostowania tego, co ludzie myśleli o Afryce, bo zawsze dla ludzi Afryka była pełna niebezpie-
czeństw, pełna tego, pełna owego, a tu ktoś przychodzi i ma cały nos, i niczego mu nie brakuje”. 

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)

fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

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.

Papieskie orędzie do młodzieży 
– w imię Chrystusa mówię ci: powstań i świadcz!

„Nie możesz pozostać na ziemi „użalając się nad sobą”, czeka na cie-
bie misja! Także ty możesz być świadkiem 
dzieł, które Jezus zaczął w tobie wypełniać. 
Dlatego w imię Chrystusa, mówię ci: Po-
wstań i świadcz” – wzywa papież Franci-
szek w orędziu na XXXVI Światowy Dzień 
Młodzieży. Po raz pierwszy będzie on ob-

chodzony w diecezjach na całym świecie nie w Niedzielę Palmową,                               
a w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (21 listopada 2021), 
tym razem pod hasłem: „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co 
zobaczyłeś” (Dz 26, 16).
Papież przypomina, że w życiu chrześcijanina nie istnieje alternaty-
wa: Bóg tak – Kościół nie. „Ileż razy słyszeliśmy, jak mówi się: Jezus 
tak, Kościół nie, jakby jedno mogło być alternatywą dla drugiego. Nie 
można poznać Jezusa, nie znając Kościoła. Nie można poznać Jezusa 
inaczej, jak poprzez braci i siostry z Jego wspólnoty. Nie można mó-
wić, że jest się w pełni chrześcijanami, jeśli nie żyje się eklezjalnym 
wymiarem wiary” – czytamy w orędziu.
Przesłaniem, które Ojciec Święty kilkakrotnie powtarza w orędziu do 
młodych ludzi, jest to, że dla żadnego z nich nigdy nie jest za późno, 
aby odmienić swoje życie. „Dla Boga nie ma osoby, która byłaby stra-
cona. Za sprawą osobistego spotkania z Nim, zawsze jest możliwe 
rozpoczęcie na nowo. Żaden młody człowiek nie jest poza zasięgiem 
łaski i miłosierdzia Bożego. O żadnym nie można powiedzieć: jest 
zbyt daleko… jest zbyt późno…” – podkreśla papież.

Wkrótce papieska audiencja dla Joe Bidena?
Według źródeł w Pałacu Apostolskim, pa-
pież Franciszek przyjmie Joe Bidena 29 paź-
dziernika br., podczas pierwszej oficjalnej 
wizyty prezydenta USA w Watykanie od cza-
su jego inauguracji – podaje agencja CNA. 
Agencja powołuje się na informacje pocho-

dzące bezpośrednio z Prefektury Domu Papieskiego. Biden, drugi                                                                                                                             
w dziejach prezydent USA deklarujący się jako katolik, po raz pierw-
szy spotkał papieża Franciszka we wrześniu 2015 roku, gdy Ojciec 
Święty uczestniczył w Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii. 
Biden był wówczas wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy. 
Prezydent USA odwiedził Watykan 29 kwietnia 2016 roku, aby wziąć 
udział w szczycie poświęconym medycynie regeneracyjnej.

Franciszek: moc łaski musi być połączona 
z naszymi uczynkami miłosierdzia

„Moc łaski musi być połączona z naszymi uczynkami miłosierdzia” – 
powiedział Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej (29.09). 
Tematem jego katechezy była poruszana przez św. Pawła w Liście do 
Galatów kwestia usprawiedliwienia.

Franciszek do Polaków: 
bądźcie zwiastunami łaski i miłosierdzia Pana

Do głoszenia łaski i miłosierdzia Boga zachęcił papież Polaków pod-
czas audiencji ogólnej (29.09). Oto słowa Ojca Świętego:
„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i sio-
stry, dziś, zainspirowani wspomnieniem liturgicznym, w sposób szcze-
gólny zawierzamy siebie opiece świętych Archaniołów: Michała, który 
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Fot./AFP/East News
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Fot. Complicit Cleregy

Franciszek: moc łaski musi być połączona z naszymi uczynkami miłosierdzia
„Moc łaski musi być połączona z naszymi uczynkami miłosierdzia” – powiedział Ojciec 
Święty podczas środowej audiencji ogólnej (29.09). Tematem jego katechezy była poruszana 
przez św. Pawła w Liście do Galatów kwestia usprawiedliwienia.

Fot. CPP / Polaris/East News

Papież potępił zamachy na ludność cywilną w północnej Nigerii
Na zakończenie audiencji generalnej w Watykanie (29.09) Franciszek wyraził ubolewanie z 
powodu ataków uzbrojonych bojówek na ludność cywilną w północnej Nigerii.
„Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o atakach zbrojnych, które miały miejsce w 
minioną niedzielę na wioski Madamai i Abum na północy Nigerii. Modlę się za tych, którzy 
zginęli, za tych, którzy zostali ranni i za wszystkich mieszkańców Nigerii. Wzywam do 
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom tego kraju” – powiedział papież.

walczy z szatanem i złymi duchami; 
Gabriela, którzy przynosi dobrą no-
winę Pana; i Rafała, który uzdrawia                        
i towarzyszy w poszukiwaniu dobra. 
Z ich pomocą, wy także bądźcie zwia-
stunami łaski i miłosierdzia Pana. 
Z serca wam błogosławię”.

Papież potępił zamachy na ludność cywilną w północnej Nigerii
Na zakończenie audiencji generalnej w Watykanie (29.09) Franciszek 
wyraził ubolewanie z powodu ataków uzbrojonych bojówek na ludność 
cywilną w północnej Nigerii.
„Z głębokim smutkiem przyjąłem wia-
domość o atakach zbrojnych, które miały 
miejsce w minioną niedzielę na wioski 
Madamai i Abum na północy Nigerii. 
Modlę się za tych, którzy zginęli, za tych, 
którzy zostali ranni i za wszystkich miesz-
kańców Nigerii. Wzywam do zapewnie-
nia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom tego kraju” – powiedział 
papież.

Papież do Rady Europy: nasz wspólny dom 
znajduje się w dramatycznej sytuacji

Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników Zgromadzenia 
Plenarnego Rady Europy w Strasburgu na temat ochrony środowiska                 
i praw człowieka. Podkreślił w nim, że nasz wspólny dom znajduje się               
w dramatycznej sytuacji i od nas wszystkich zależy, czy uda się go oca-
lić dla przyszłych pokoleń. Przypominając swoją encyklikę społeczną 
Franciszek wskazał, że troska o wspólny dom to zasada uniwersalna, 
dotycząca nie tylko chrześcijan, ale każdego człowieka dobrej woli, któ-
remu zależy na planecie. Podkreślił, że szczyt klimatyczny, zaplanowany 
na listopad przyszłego roku w Glasgow, ma szansę wnieść ważny wkład 
w działania podejmowane przez ONZ.

Franciszek: bądźmy jak dzieci ufające Bogu
Ojciec Święty wyszedł od czytanego w XXVII niedzielą zwykłą (03.10) 
fragmentu Ewangelii (Mk 10, 2-16), ukazującego oburzenie Jezusa na 
uczniów, którzy oddalają od Niego dzieci. Przypomniał, że Pan Jezus 
utożsamia się z maluczkimi, ubogimi czy bezbronnymi. W dzisiejszym 
fragmencie uczy, że uczeń musi nie tylko służyć maluczkim, ale uznać 
samego siebie za maluczkiego. Franciszek podkreślił, że uznanie siebie 
za maluczkiego jest punktem wyjścia do stania się wielkim. Dojrzewa-
my zwłaszcza w chwilach zmagania i słabości, otwierając nasze serca 
na Boga, na innych, na sens życia. 
Opada wówczas maska powierz-
chowności i wyłania się nasza rady-
kalna kruchość: „to jest nasza wspól-
na podstawa, nasz skarb, ponieważ u 
Boga kruchość nie jest przeszkodą, 
lecz szansą” – stwierdził papież.
Przed odmówieniem modlitwy 
„Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa papież 
zachęcił do modlitwy o łaskę małości: „bycia dziećmi, które ufają Ojcu, 
pewne, że On niezawodnie troszczy się o nas”.

Papież zachęca do odmawiania różańca
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego 
błogosławieństwa Ojciec Święty odniósł się do zamieszek w więzieniu 

Fot. AP/Associated Press/East News

Papież do Rady Europy: nasz wspólny dom znajduje się w dramatycznej sytuacji
Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Rady 
Europy w Strasburgu na temat ochrony środowiska i praw człowieka. Podkreślił w nim, że 
nasz wspólny dom znajduje się w dramatycznej sytuacji i od nas wszystkich zależy, czy uda 
się go ocalić dla przyszłych pokoleń.
Przypominając swoją encyklikę społeczną Franciszek wskazał, że troska o wspólny dom to 
zasada uniwersalna, dotycząca nie tylko chrześcijan, ale każdego człowieka dobrej woli, 
któremu zależy na planecie. Podkreślił, że szczyt klimatyczny, zaplanowany na listopad 
przyszłego roku w Glasgow, ma szansę wnieść ważny wkład w działania podejmowane przez 
ONZ.

NA ŚWIECIE

Fot. ANDREAS SOLARO/AFP/East News

Papież zachęca do odmawiania różańca
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec 
Święty odniósł się do zamieszek w więzieniu w Ekwadorze, zaapelował o pokój w Mjanmie, 
przypomniał o beatyfikacji dwóch Włoszek – Marii Antoniny Samà i Kajetany Tolomeo,
zachęcił do odmawiania różańca i pozdrowił pielgrzymów obecnych na Placu św. Piotra
(03.10).
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w Ekwadorze, zaapelował o pokój w Mjanmie, przypomniał o beaty-
fikacji dwóch Włoszek – Marii Antoniny Samà i Kajetany Tolomeo, 
zachęcił do odmawiania różańca i pozdrowił pielgrzymów obecnych 
na Placu św. Piotra (03.10).

Abp Gądecki: jakie zada-
nia stoją przed Kościołem                     

w Europie?
O zadaniach stojących przed 
Kościołem w Europie po-
wiedział w rozmowie z KAI 
abp Stanisław Gądecki, który
w latach 2016-2021 był wice-
przewodniczącym Rady Kon-

ferencji Biskupich Europy (CCEE). Wymienia wśród nich: troskę 
o rodzinę, obronę życia ludzkiego, formację młodzieży, zajęcie się 
„odrzuconymi”, wspieranie ekumenizmu oraz dialogu z kulturami                                         
i religiami, ocalenie natury dla przyszłych pokoleń, zachowanie pokoju 
oraz włączenie się w drogę synodalną. Według arcybiskupa Gądeckie-
go „na pewno istnieje różnica między wschodem a zachodem Euro-
py. Podejście zachodnie wynika z racjonalizmu, z Oświecenia. Nasza 
droga jest bardziej uczuciowa. Staramy się trafić do człowieka przede 
wszystkim poprzez uczucia. Uczucia są nietrwałe, ale niosą dalej niż 
rozum”- podkreślił abp Gądecki.

Modlitwa ekumeniczna w 82. rocznicę powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego

Przy pomniku Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i Armii Kra-
jowej, pod budynkiem Sejmu, 
odbyły się uroczystości związane 
z 82. rocznicą powstania pod-
ziemnych struktur Rzeczpospo-
litej w czasie II wojny światowej 
(28.09). W czasie obchodów 
modlitwę w intencji twórców, 

pracowników i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego odmówili 
przedstawiciele duszpasterstw wojskowych.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele związków i stowarzyszeń 
kombatanckich, reprezentanci parlamentu, wojska, władz samorządo-
wych, harcerze oraz mieszkańcy Warszawy. Pod monumentem odczy-
tany został apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono wieńce                  
i wiązanki kwiatów.
Za Polskie Państwo Podziemne uznaje się istniejące w latach 1939–45 
konspiracyjne instytucje administracji państwowej, struktury poli-
tyczne oraz siły zbrojne, utworzone na obszarze okupowanej Polski                        
z upoważnienia Rządu RP na uchodźstwie. Największymi wystąpie-
niami zbrojnymi Polski Podziemnej były akcja „Burza” i wybuch Po-
wstania Warszawskiego.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich na tereny Polski przywódcy Polskie-
go Państwa Podziemnego zostali aresztowani przez NKWD i oskar-
żeni o współpracę z Niemcami przeciw Armii Czerwonej. Rozpoczął 
się okres represji wobec członków AK oraz Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, który, z różnym nasileniem, trwał przez okres PRL.

Polscy biskupi z wizytą „ad limina Apostolorum”
Mszą świętą u grobu św. Piotra Apostoła w bazylice watykańskiej,                  
w poniedziałek 4 października br., pierwsza grupa biskupów, z pro-
wincji kościelnych warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej 
łacińskiej, rozpoczęła pierwszą, od ponad 7 lat, wizytę „ad limina 
Apostolorum” (do progów Apostołów). W trakcie sześciodniowego 

Fot. BP KEP

W POLSCE

Modlitwa ekumeniczna w 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, pod budynkiem Sejmu,
odbyły się uroczystości związane z 82. rocznicą powstania podziemnych struktur 
Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej (28.09). W czasie obchodów modlitwę w 
intencji twórców, pracowników i żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego odmówili 
przedstawiciele duszpasterstw wojskowych.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, 
reprezentanci parlamentu, wojska, władz samorządowych, harcerze oraz mieszkańcy 
Warszawy. Pod monumentem odczytany został apel pamięci, oddano salwę honorową i 
złożono wieńce i wiązanki kwiatów.
Za Polskie Państwo Podziemne uznaje się istniejące w latach 1939–45 konspiracyjne 
instytucje administracji państwowej, struktury polityczne oraz siły zbrojne, utworzone na 
obszarze okupowanej Polski z upoważnienia Rządu RP na uchodźstwie. Największymi 
wystąpieniami zbrojnymi Polski Podziemnej były akcja „Burza” i wybuch Powstania 
Warszawskiego.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich na tereny Polski przywódcy Polskiego Państwa 
Podziemnego zostali aresztowani przez NKWD i oskarżeni o współpracę z Niemcami przeciw 
Armii Czerwonej. Rozpoczął się okres represji wobec członków AK oraz Polskiego Państwa 
Podziemnego, który, z różnym nasileniem, trwał przez okres PRL.

spotkania biskupi biorą udział w audiencji u Ojca Świętego, modlą się 
w rzymskich bazylikach i przy grobie św. Jana Pawła II oraz odwiedzają 
watykańskie urzędy.

„Fatima” – opowieść o ludziach
Byłoby niedobrze, gdyby wchodzący na ekrany polskich kin film „Fati-
ma” Marco Pontecorvo został zaszufladkowany jako jeszcze jedna reli-
gijna produkcja, mająca przekonywać przekonanych. To zupełnie inny 
rodzaj kina.
„Fatima” Marco Pontecorvo opowiada o objawieniach, jakie miały 
miejsce w portugalskiej wiosce ponad sto lat temu. Ale przede wszyst-
kim opowiada o ludziach, którzy w tamtych wydarzeniach brali udział.
O tym, w jaki sposób wydarzenia wpłynęły na ich życie, na ich co-
dzienność. Pokazuje jak bardzo to, co spotkało troje dzieci, odcisnęło 
się na losach wielu dorosłych. Dlaczego? Ponieważ nie mogli pozostać 
obojętni. Musieli uwierzyć tym maluchom albo zanegować ich praw-
domówność. Jest w najnowszym filmie Marco Pontecorvo coś, co bar-
dzo mocno wpływa na jego odbiór. To sposób pokazywania na ekranie 
„Panienki”, objawiającej się trojgu dzieciom Matki Bożej (Joana Ribe-
iro). Maryja w najnowszej wersji filmowej opowieści o wydarzeniach w 
Fatimie nie występuje w rozjaśnionym nimbie, w jakiejś nieziemskiej 
poświacie, mającej podkreślać Jej pochodzenie z nieba. Do Jej pokazy-
wania nie zostały użyte imponujące efekty specjalne. To po prostu real-
na, prawdziwa, wręcz dotykalna kobieta. Dzieci u Pontecorvo nie widzą 
„zjawy”, lecz spotykają prawdziwą, żywą osobę. Zapada w pamięć scena, 
w której Maryja niemal ujmuje małą Łucję pod brodę. Nie ma dystansu. 
Jest rzeczywista bliskość.
Kinomani, którzy mieli już okazję zobaczyć „Fatimę” Marco Ponte-
corvo, zwracają uwagę, że nie zasługuje on na zaszufladkowanie do 
„filmów religijnych”. Chociaż opowiada historię ściśle związaną z wia-
rą i religią, to jednak nie ma w niej prozelityzmu, narzucania przeko-
nań, przeciągania na jakąkolwiek stronę. Jest rzetelnie przedstawiona 
opowieść o prawdziwych wydarzeniach. I tak jak przed ponad stu laty, 
również dzisiaj, dzięki niej ludzie mogą podejmować wpływające na ich 
życie decyzje.
Do polskich kin „Fatima” trafiła 1 października br.

W POLSCE

Fot. Krzysztof Stępkowski (Ordynariat Polowy)

Polscy biskupi z wizytą „ad limina Apostolorum”
Mszą świętą u grobu św. Piotra Apostoła w bazylice watykańskiej, w poniedziałek 4 
października br., pierwsza grupa biskupów, z prowincji kościelnych warmińskiej, 
białostockiej, lubelskiej i przemyskiej łacińskiej, rozpoczęła pierwszą, od ponad 7 lat, wizytę 
„ad limina Apostolorum” (do progów Apostołów). W trakcie sześciodniowego spotkania 
biskupi biorą udział w audiencji u Ojca Świętego, modlą się w rzymskich bazylikach i przy 
grobie św. Jana Pawła II oraz odwiedzają watykańskie urzędy.

Fot. Monkpress/East News.

„Fatima” – opowieść o ludziach
Byłoby niedobrze, gdyby wchodzący na ekrany polskich kin film „Fatima” Marco Pontecorvo
został zaszufladkowany jako jeszcze jedna religijna produkcja, mająca przekonywać 
przekonanych. To zupełnie inny rodzaj kina.
„Fatima” Marco Pontecorvo opowiada o objawieniach, jakie miały miejsce w portugalskiej 
wiosce ponad sto lat temu. Ale przede wszystkim opowiada o ludziach, którzy w tamtych 
wydarzeniach brali udział. O tym, w jaki sposób wydarzenia wpłynęły na ich życie, na ich 
codzienność. Pokazuje jak bardzo to, co spotkało troje dzieci, odcisnęło się na losach wielu 
dorosłych. Dlaczego? Ponieważ nie mogli pozostać obojętni. Musieli uwierzyć tym 
maluchom albo zanegować ich prawdomówność.
Jest w najnowszym filmie Marco Pontecorvo coś, co bardzo mocno wpływa na jego odbiór. 
To sposób pokazywania na ekranie „Panienki”, objawiającej się trojgu dzieciom Matki Bożej 
(Joana Ribeiro). Maryja w najnowszej wersji filmowej opowieści o wydarzeniach w Fatimie 
nie występuje w rozjaśnionym nimbie, w jakiejś nieziemskiej poświacie, mającej podkreślać 
Jej pochodzenie z nieba. Do Jej pokazywania nie zostały użyte imponujące efekty specjalne. 
To po prostu realna, prawdziwa, wręcz dotykalna kobieta. Dzieci u Pontecorvo nie widzą 
„zjawy”, lecz spotykają prawdziwą, żywą osobę. Zapada w pamięć scena, w której Maryja 
niemal ujmuje małą Łucję pod brodę. Nie ma dystansu. Jest rzeczywista bliskość.
Kinomani, którzy mieli już okazję zobaczyć „Fatimę” Marco Pontecorvo, zwracają uwagę, że 
nie zasługuje on na zaszufladkowanie do „filmów religijnych”. Chociaż opowiada historię 
ściśle związaną z wiarą i religią, to jednak nie ma w niej prozelityzmu, narzucania przekonań, 
przeciągania na jakąkolwiek stronę. Jest rzetelnie przedstawiona opowieść o prawdziwych 

wydarzeniach. I tak jak przed ponad stu laty, również dzisiaj, dzięki niej ludzie mogą 
podejmować wpływające na ich życie decyzje.

Do polskich kin „Fatima” trafiła 1 października br.

Fot. materiały prasowe

„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – Tydzień Misyjny 2021
Pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” obchodzony będzie Światowy Dzień 
Misyjny. Jest on organizowany w całym Kościele w przedostatnią niedzielę października – w
tym roku będzie to 24 października. Tego dnia inaugurowany jest jednocześnie Tydzień 
Misyjny, podczas którego modlimy się w intencji misji i misjonarzy.
Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, to dzień solidarności misyjnej 
w całym Kościele powszechnym. Angażuje wszystkich katolików do współpracy w dziele 
przekazywania Ewangelii wszystkim narodom. Jak tłumaczą organizatorzy, jest to wyraz 
troski katolików o wszystkich ludzi na świecie, którzy nie mieli szansy doświadczyć miłości 
Boga. Od 1936 roku, od pontyfikatu Pawła VI, papież pisze z tej okazji orędzie misyjne.
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„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – Tydzień Misyjny 2021
Pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” obchodzony będzie 
Światowy Dzień Misyjny. Jest on organizowany w całym Kościele                   
w przedostatnią niedzielę października – w tym roku będzie to 24 paź-
dziernika. Tego dnia inaugurowany jest jednocześnie Tydzień Misyjny, 
podczas którego modlimy się w intencji misji i misjonarzy.
Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, to dzień 
solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. Angażuje 
wszystkich katolików do współpracy w dziele przekazywania Ewangelii 
wszystkim narodom. Jak tłumaczą organizatorzy, jest to wyraz troski 
katolików o wszystkich ludzi na świecie, którzy nie mieli szansy do-
świadczyć miłości Boga. Od 1936 roku, od pontyfikatu Pawła VI, pa-
pież pisze z tej okazji orędzie misyjne.

Fot. episkopat.pl

XXI Dzień Papieski
Już po raz 21. w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony jest 
Dzień Papieski. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, zorganizowanego 10 października, 
brzmi „Nie lękajcie się!”. Słowa te Jan Paweł II wypowiedział w homilii, inaugurującej jego 
pontyfikat, 22 października 1978 roku na Placu św. Piotra w Rzymie.
Dzień Papieski wiąże się nierozłącznie z działalnością Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, 
która powstała w 1999 r. po pielgrzymce papieża do Ojczyzny. Obchodom Dnia Papieskiego 
towarzyszy coroczna kościelna i publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla 
młodych, zdolnych niezamożnych osób z małych miejscowości, organizowana właśnie przez
tę Fundację. W tym roku również, podczas Dnia Papieskiego, można wesprzeć Dzieło,
wysyłając SMS o treści „STYPENDIA” na nr 74 265. Przez cały rok program stypendialny 
można wesprzeć, wpłacając środki na konto Fundacji: 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582.
Organizatorzy zachęcają do śledzenia strony www.dzielo.pl oraz mediów społecznościowych, 
gdzie na stronach wspólnot akademickich zamieszczane są informacje o przebiegu Dnia 
Papieskiego w poszczególnych miastach.

XXI Dzień Papieski
Już po raz 21. w Polsce i w środowi-
skach polonijnych na całym świecie 
obchodzony jest Dzień Papieski. 
Hasło tegorocznego Dnia Papie-
skiego, zorganizowanego 10 paź-
dziernika, brzmi „Nie lękajcie się!”. 
Słowa te Jan Paweł II wypowiedział 
w homilii, inaugurującej jego pon-
tyfikat, 22 października 1978 roku 
na Placu św. Piotra w Rzymie. 
Dzień Papieski wiąże się nieroz-
łącznie z działalnością Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, która 
powstała w 1999 r. po pielgrzym-
ce papieża do Ojczyzny. Obcho-
dom Dnia Papieskiego towarzyszy 
coroczna kościelna i publiczna 
zbiórka środków na stypendia edu-
kacyjne dla młodych, zdolnych nie-
zamożnych osób z małych miejsco-
wości, organizowana właśnie przez 
tę Fundację. W tym roku również, 
podczas Dnia Papieskiego, można 
wesprzeć Dzieło, wysyłając SMS 
o treści „STYPENDIA” na nr 74 
265. Przez cały rok program sty-
pendialny można wesprzeć, wpła-
cając środki na konto Fundacji: 75 
1240 2034 1111 0000 0306 8582. 
Organizatorzy zachęcają do śledze-
nia strony www.dzielo.pl oraz me-
diów społecznościowych, gdzie na 
stronach wspólnot akademickich 
zamieszczane są informacje o prze-
biegu Dnia Papieskiego w poszcze-
gólnych miastach

Fot. dzielo.pl
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 

Wandy Błeńskiej

Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,
zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,

niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.
Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,

która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,
proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi

i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.
Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,

wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                             Modlitwa

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na 
naszej drodze jako znak zbawienia 
i nadziei. Powierzamy się Tobie, 
Uzdrowienie chorych, która u stóp 
krzyża zostałaś powiązana z cier-
pieniem Jezusa, trwając mocno                          
w wierze.
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, 

wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, 
aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powró-
cić po tym czasie próby. Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy 
dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który 
obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas pro-
wadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przy-
gód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
   

Modlitwa o wstawiennictwo 
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński 
Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji 
rodaków Ojcze narodu Polskiego 
Obrońco uciśnionego 
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo 
do Boga jedynego [ intencja...]
Wiem, że nie opuścisz mnie 
w potrzebie Ty wspierałeś 
w trudach każdego człowieka 
Głosiłeś dobrą nowinę 
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku, 
ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz 
się za nami do Boga Miłosiernego 
Wypraszając łaski ze 
Świętymi w Niebie 

Ojcze Nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu...

Fot. dzielo.pl
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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

11.10. - Poznań – św. Jana Bosko
12.10 - Poznań – św. Karola Boromeusza
13.10. - Poznań – Świętych Aniołów Stróżów
14.10. - Poznań – Wniebowstąpienia Pańskiego  
15.10. - Poznań – Matki Bożej Zwycięskiej
16.10. - Poznań – Matki Bożej Częstochowskiej
17.10.  - Poznań – św. Jana Pawła II

Dzisiaj DZIEŃ PAPIESKI. Zbiórka ofiar do skarbon na 
Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia.

Od najbliższego poniedziałku 11 października, w go-
dzinach otwarcia biura parafialnego przyjmujemy 
rezerwacje intencji mszalnych na pierwsze półrocze 
2022 roku.

We wtorek, 12 października br., w Rocznicę Poświę-
cenia Katedry Poznańskiej  w Bazylice Archikatedral-
nej o godz. 1130, z okazji Światowego Dnia Seniora 
Msza św., której przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup 
Grzegorz Balcerek, na którą zapraszamy szczególnie 
wszystkich seniorów, emerytów i starszych wiekiem. 
Przed Mszą św. o godz. 1100 krótki koncert religijny.

We wtorek o godz. 17:30 w modlitwie różańcowej 
uczestniczyć będą kandydaci do sakramentu bierzmo-
wania w ramach cotygodniowego spotkania formacyj-
nego. Przed nabożeństwem będzie okazja nabycia ró-
żańca.

W środę  13. dzień miesiąca. Zapraszamy na ostatnie 
nabożeństwo fatimskie 
o godz. 20.00.

W czwartek Dzień Edukacji Narodowej, w modlitwie 
różańcowej polecać będziemy wszystkich nauczycieli, 
katechetów i wychowawców.

Nabożeństwa różańcowe w październiku codziennie 
dla dorosłych, młodzieży i dzieci o godz. 17.30. Roz-
ważania poprowadzą /w poniedziałek i wtorek - dzieci,                                                                                      
w środę – Żywy Różaniec, w czwartek – Caritas Para-
fialna, w piątek - Czciciele Miłosierdzia Bożego, w so-
botę i niedzielę – Kapłani i S. Pallotynki/, po różańcu 
Msza św. 

Biuro parafialne czynne według ustalonych dni i go-
dzin.

Rada Osiedla Ogrody zgłosiła do Poznańskiego Budże-
tu Obywatelskiego projekt budowy Skweru im. Wandy 
Błeńskiej na pętli Ogrody. Zachęcamy parafian do gło-
sowania na ten projekt. Więcej informacji na plakacie 
wywieszonym w gablocie.

W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka                    
śp. Gertruda Szulc z ul. Nowy Świat. Polećmy zmarłą 
Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…


