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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów 
z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 
oczekiwać?». Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co 
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 
trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim 
głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». Gdy oni 
odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć 
na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? 
Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, 
którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, 
powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: 
„Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. 
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim 
większy jest niż on».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Na scenie Ewangelii znowu pojawia się Jan 
Chrzciciel. Człowiek wielkiej ascezy, który 
bezkompromisowo głosił prawdę i wszystko 
postawił na Pana Jezusa. A dzisiaj… Uwięziony 
przez Heroda, zapomniany przez swoich uczniów, 
dręczony mnożącymi się wątpliwościami doznając 
ciemności wiary, zadaje pytanie: „Czy Ty jesteś 
Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 
oczekiwać?” Bo zachowanie Pana Jezusa nie 
do końca odpowiada wyobrażeniom jakie miał                            
o Nim Jan. Nagle wydał mu się inny niż Ten, na 
którego przyjście przygotowywał świat. I Jan musi 
zweryfikować swoje wyobrażenia, co oczywiście 
rodzi kryzys. Pan Bóg zawsze będzie dla nas Kimś 
nieuchwytnym i jeżeli zacznie nam się wydawać, 
że już Go znamy, to możemy mieć pewność, że 
to nie jest On. I tak samo jak Pan Bóg pozwolił 
na kryzys w życiu Jana, tak samo pozwala na 
kryzys w naszym życiu. Bo kryzys na drodze wiary 
jest czymś naturalnym i nieuniknionym, i choć 
wiąże się często z cierpieniem, jest niezbędnym 
elementem dojrzewania w wierze. Jeżeli tak jak 
Jan doświadczamy ciemności wiary spróbujmy 
jak On w tej ciemności cierpliwie wytrwać, nie 
podejmujmy pochopnych decyzji, nie zmieniajmy 
całego swojego życia, czekajmy na Światło. 
Kiedy doświadczamy zamętu, zwątpienia, trwogi, 
smutku to mamy skłonność do szukania pociechy                           
w wielu rzeczach, ewentualnie w drugim człowieku. 
Niech w chwilach kryzysu pierwszym, do którego 
będziemy się zwracać jest Pan Bóg i Jego Słowo. To 
On jest skałą, o którą rozbiją się nasze wątpliwości. 
To od Niego usłyszymy słowa, które odnowią 
naszą wiarę i naszą miłość. 

Justyna Zienkowicz

Na Chrystusie 
spełniają się 
proroctwa

                                            EWANGELIA (Mt 11, 2-11)



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

 

12.12.
„Miłość i tylko miłość zbawi 
świat.”
św. Alojzy Orione

13.12.
„Człowiek jest stworzony 
do szczęścia. Ale szczęście 
człowieka bynajmniej nie 
utożsamia się z użyciem. 
Człowiek nastawiony 
<<konsumpcyjnie>> gubi 
w tym użyciu pełen wymiar 
swego człowieczeństwa, 
gubi poczucie głębszego 
sensu życia.”
św. Jan Paweł II

14.12.
„Szczęśliwy, kto wyzbyw-
szy się swych upodobań i 
skłonności, patrzy na rzeczy                    
w prawdzie i sprawiedliwo-
ści, by je wykonać.”
św. Jan od Krzyża

15.12.
„Jak długo człowiek po-
zostaje niezdecydowany                        
i wątpiący, tak długo nie jest 

Myśli na każdy dzień
w stanie uczynić niczego 
dobrego.”
św. Antoni Zaccaria

16.12.
„Świętość jest miłością 
Boga i ten jest świętym, 
co posiada więcej miło-
ści.”
bł. Bronisław Markiewicz

17.12.
„Poświęcaj czas ludziom 
rozczarowanym i za-
mkniętym w sobie. Do-
dawaj im odwagi i otuchy 
i pozwól doświadczyć im 
głębszego sensu życia.”
św. Ignacy Loyola

18.12.
„Świętość nie polega 
na czynieniu wielu lub 
wielkich rzeczy. Świętym 
jest ten, kto pełni swe 
codzienne zadania dla 
Pana.”
bł. Nemezja Valle

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

III Niedziela Adwentu, rok A
11 grudnia 2022

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 35, 1-6a. 10)
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się ra-
duje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Lb 24, 2-7.15-17a; Mt 21, 23-27
Wtorek: So 3, 1-2.9-13; Mt 21, 28-32
Środa: Iz 45, 6b-8.18.21b-25; Łk 7, 18b-23
Czwartek: Iz 54, 1-10; Łk 7, 24-30
Piątek: Iz 56, 1-3a.6-8; J 5, 33-36
Sobota: Rdz 49, 1a2.8-10; Mt 1, 1-17

niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą 
Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zoba-
czą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce 
osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusz-
nym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; 
przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zba-
wić». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się 
otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych 
wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą, przybę-
dą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym 
na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdy-
chanie.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 146, 7. 8-9a. 9bc-10)
Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Albo: Alleluja.

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE (Jk 5, 7-10)
Pan jest blisko

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła.
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rol-
nik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie 
deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniaj-
cie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskar-
żajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod 
sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości 
i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali                
w imię Pańskie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Iz 61, 1)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Duch Pański nade mną, posłał mnie, 
    abym głosił dobrą nowinę ubogim.
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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.

Nihil obstat
Poznań, dnia 22 lutego 2021 r.
ks. dr Krzysztof Frąszczak, Cenzor

Imprimatur
Poznań, dnia 26 lutego 2021 r. N. 1158/2021
bp Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny
ks. prałat dr Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii

Do prywatnego odmawiania O otrzymanych łaskach
należy powiadomić postulatora procesu beatyfikacyjnego:
jaroslaw.czyzewski@archpoznan.pl

Modlitwa o beatyfikację 
Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej

Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat Swego Syna,
Drogę do prawdziwego życia.
Prosimy Cię, posyłaj świadków Twej miłości 
na peryferie świata,
tak jak Wandę Błeńską,
lekarkę, misjonarkę i Matkę Trędowatych.
Udziel nam łaski, by dzięki naszemu świadectwu
piękno Ewangelii mogło zajaśnieć wszędzie tam,
gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy.
Prosimy o beatyfikację Wandy Błeńskiej,
abyśmy zainspirowani jej życiem,
kochali Ciebie i dawali siebie innym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nihil obstat
Poznań, dnia 15 listopada 2019 r.
ks. dr Krzysztof Frąszczak, Cenzor

Imprimatur
Poznań, dnia 18 listopada 2019 r. N. 6335/2019
bp Szymon Stułkowski, Wikariusz Generalny
ks. prałat dr Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii
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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.

        MISJE
    IDŹCIE I GŁOŚCIE …

       Z  ŻYCIA  PARAFII

Spośród wielu świętych, jest jeden taki, którego bardzo lubią szczególnie 
dzieci… Jak się domyślacie, jest to św. Mikołaj, którego wspomnienie kilka 
dni temu obchodziliśmy. W naszym kraju świętuje się ten dzień na różne 
sposoby, inaczej w domu rodzinnym, w szkole czy w parafii. Ja zabiorę Was 
do Afryki do Kamerunu do jednej ze szkół katolickich w małej miejscowo-
ści, która się nazywa Nkoum. Jedna z naszych sióstr misjonarek, opowie 
nam jak zorganizowała dzieciom świętowanie tego dnia. 

 „W szkole, w której pracuję, świętujemy od czterech lat dzień św. Mikołaja. 
W Kamerunie nie obchodzi się urodzin ani imienin. Oczywiście u nas, na 
afrykańskiej ziemi, nie ubieramy nikogo w czerwone szaty i nie przyklejamy 
brody, ale uczymy dzieci dzielenia się z innymi, nie tylko dobrami material-
nymi, ale sobą samym, tym, kim jestem. 

Od samego rana w szkole panuje ruch, ale inny niż zazwyczaj. Dzieci kolo-
rowo ubrane, dzisiaj nie ma jednakowych mundurków - i wszyscy czekają, 
kto tym razem przyjedzie. Szkoła wysprzątana, na boisku ani jednej zwię-
dłej trawki, boisko przygotowane do zabawy i oczywiście meczu piłki nożnej.   
Jest!  Przyjechał! Tym razem ks. Sylvain. I zaczynamy nasze świętowanie – 
od Eucharystii. Dzieci mają funkcje liturgiczne - czytania, śpiewy… a trzeba 
wam powiedzieć, że tutaj wszyscy od urodzenia śpiewają i tańczą, więc Msza 
św. jest „śpiewająca i tańcząca”. Tego śpiewu, tańca nie oddadzą żadne zdję-
cia, to trzeba usłyszeć i zobaczyć!

Prezenty!

W tym roku każda klasa dostała piłkę i wielką torbę cukierków. O nauczy-
cielach św. Mikołaj też nie zapomniał, bo wie, że praca z dziećmi to bardzo 
ważna sprawa. Aby uchronić nauczycielskie głowy przed słońcem i deszczem, 
nasi pedagodzy otrzymali duże kolorowe parasole, bo tylko takie mają tutaj 
rację bytu! 

I o mnie też nie zapomniano… Dostałam ogromnego słonia siedzącego na 
tylnych nogach. Wytłumaczono mi, że taki słoń oznacza moc i wytrwałość. 
Będę musiała zastanowić się nad tą moją mocą i wytrwałością.

Następnie wspólny posiłek – to jest obowiązkowy rytuał, na który dzieci bar-
dzo czekają, a potem zabawa i mecze piłki nożnej pomiędzy klasami. Mecz 
pomiędzy klasami I i II pobił wszystkie inne. Dlaczego? To nasze najmłod-
sze dzieci w szkole. Nazywamy je moustiques, czyli komary – nie dlatego, że 
kąsają, po prostu robią najwięcej hałasu. Na boisku migały przed nami trzy 
kolory: czerwony i żółty – koszulki dzieci, a pośrodku zielony – czyli piłka. 
Był sędzia główny, i sędziowie boczni, a to wszystko działo się w tumanach 
czerwonego kurzu, bo nasza ziemia ma kolor cegły i mamy teraz porę suszy! 
Jak dobrze, że Pan Bóg stworzył dzieci… Tak bardzo chciałabym, abyście to 
wszystko mogli zobaczyć! „

Jak widzicie, można świętować i w taki sposób!  Ciąg dalszy nastąpi 
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WIECZORY MUZYCZNE
w Kościele na Nowinie

Chór Sine Nomine
dyrygent - Anna Grześkowiak

17 grudnia
               2022r.
(sobota)
godzina 18:50

Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza
ul. Nowina 3, Poznań

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY
SZYMON CZERWIEC

W programie:
Gjeilo, Kusz, Rheinberg, Rogala,
Schnittke, Tavener, Whitacre

ORGANIZATOR
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA
W POZNANIU



6 - - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - -   Z  ŻYCIA  KOŚCIOŁA

W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

FRANCISZEK ZACHĘCA POLAKÓW 
DO OTWARTOŚCI SERCA NA BOGA 

I DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Oto słowa Ojca Świętego, wypowiedziane do Polaków 
podczas środowej audiencji ogólnej (30.12.2022):
„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, szcze-
gólnie przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego z Warszawy i z powiatu bialskiego, uczest-
niczących w konferencji zatytułowanej: Prawa człowie-
ka w nauczaniu Jana Pawła II. Niech Matka Boża, która 
towarzyszy naszej adwentowej drodze, wyprasza wam 
i wszystkim obecnym dar serca otwartego na Boga i drugie-
go człowieka. Z serca wam błogosławię”.

 PAPIEŻ O MIĘDZYNARODOWYCH REPERKUSJACH 
WOJNY W UKRAINIE

Na ogólnoświatowe konsekwencje wojny na Ukrainie 
zwrócił uwagę papież Franciszek w przesłaniu na Rome 
MED Dialogues (02.12.2022). Jest to, trwająca w Rzymie, 
doroczna konferencja wysokiego szczebla o geopolityce 
śródziemnomorskiej. 
W przesłaniu do polityków i uczonych papież zwrócił 
szczególną uwagę na międzynarodowe reperkusje rosyj-
skiej agresji. Franciszek wspomniał, w pierwszym rzędzie, 
o niewypowiedzianych szkodach, wyrządzonych przez 
bezpośrednie działania militarne, w postaci licznych ofiar, 
zarówno wśród ludności cywilnej, jak i żołnierzy. Ponadto 
wielu niewinnych ludzi zostało zmuszonych do opuszcze-
nia swych domów i straciło swoje mienie. Natomiast w skali 
międzynarodowej wojna ta spowodowała kryzys energe-
tyczny, finansowy, humanitarny i żywnościowy. Konflikt 
w Europie Wschodniej ma ogromne reperkusje w krajach 
Afryki Północnej, które w 80 proc. są uzależnione od zboża 
z Ukrainy lub Rosji. „Ten kryzys wzywa nas do rozpatrywa-
nia całej sytuacji z perspektywy globalnej, tak jak globalne 
są jego skutki” – napisał Franciszek.

 INAUGURACJA SZOPKI 
NA PLACU ŚW. PIOTRA

3 grudnia wieczorem, na Placu św. Piotra, za-
palono lampki na choince i zainaugurowano 
bożonarodzeniową szopkę. W uroczystości 
wzięli udział przewodniczący Gubernatoratu 
Państwa Watykańskiego kard. Fernando Vér-
gez Alzaga i sekretarz generalna siostra Raffa-
ella Petrini.
Wykonana w całości z drewna szopka pocho-
dzi z Sutrio we włoskim regionie Friuli-We-
necja Julijska. Natomiast choinkę podarowała 
gmina Rosello w Abruzji. Ozdoby choinkowe 
przygotowali podopieczni psychiatrycznego 
ośrodka rehabilitacyjnego Quadrifoglio, we 
współpracy z pensjonariuszami domu opieki 
dla osób starszych św. Antoniego w Borrello            

i uczniami szkół w Pizzoferrato, Quadri i Villa San-
ta Maria. Z kolei szopkę, umieszczoną w Auli Pawła 
VI, przywieziono z Gwatemali. Szopka i choinka 
pozostaną na Placu św. Piotra do końca liturgicznego 
okresu Bożego Narodzenia, czyli do 8 stycznia 2023 
roku.
 

PASTERKA Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM

W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, Ojciec 
Święty będzie o godz. 19.30 przewodniczył trady-
cyjnej „Pasterce” w bazylice watykańskiej – wynika                       
z opublikowanego 30 listopada kalendarza papie-
skich celebracji na okres Bożego Narodzenia.
Ponadto, w pierwszy dzień Świąt, 25 grudnia o godz. 
12.00, papież udzieli z loggii centralnej bazylki wa-
tykańskiej uroczystego błogosławieństwa „Urbi 
et Orbi”. W ostatni dzień roku, 31 grudnia, będzie                        
w Bazylice św. Piotra przewodniczył pierwszym nie-
szporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Ma-
ryi oraz Te Deum w podziękowaniu za miniony rok.
1 stycznia 2023 roku, w uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi, Franciszek będzie przewodniczył 
Mszy św. o godz. 10.00 w bazylice watykańskiej. Tego 
dnia obchodzony też będzie LVI Światowy Dzień 
Pokoju.
 

W NOWYM ROKU PAPIEŻ ODWIEDZI AFRYKĘ

W dniach od 31 stycznia do 5 lutego 2023 r. Ojciec 
Święty odwiedzi Demokratyczną Republikę Konga, 
a następnie Sudan Południowy – poinformowało 
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Wizyta, którą Franciszek zamierza złożyć w Demo-
kratycznej Republice Konga w dniach 31 stycznia – 
3 lutego 2023 roku, będzie przebiegała pod hasłem: 
„Wszyscy pojednani w Jezusie Chrystusie”. Słowa te 
nawiązują do Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do 
Koryntian: „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, któ-
ry pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam 
posługę jednania” (5,18).

W nowym roku papież odwiedzi Afrykę
W dniach od 31 stycznia do 5 lutego 2023 r. Ojciec Święty odwiedzi Demokratyczną 
Republikę Konga, a następnie Sudan Południowy – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej.
Wizyta, którą Franciszek zamierza złożyć w Demokratycznej Republice Konga w dniach 31 
stycznia – 3 lutego 2023 roku, będzie przebiegała pod hasłem: „Wszyscy pojednani w Jezusie 
Chrystusie”. Słowa te nawiązują do Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: 
„Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam 
posługę jednania” (5,18).

Franciszek: Z Jezusem zawsze jest szansa, by zacząć od nowa
„Z Jezusem zawsze jest szansa, by zacząć od nowa. Zawsze! On na nas czeka i nigdy się nami 
nie nuży. Usłyszmy skierowane do nas wołanie miłości Jana, byśmy powrócili do Boga, i nie 
pozwólmy, aby ten Adwent przeminął jak dni z kalendarza, bo to czas łaski dla nas, teraz, 
tutaj!” – powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 4 grudnia, w
drugą niedzielę Adwentu.
Wskazał, że „adwent jest czasem łaski, aby zdjąć nasze maski i stanąć w kolejce z pokornymi,
aby uwolnić się od pychy i uważania się za samowystarczalnych, aby wyznać nasze grzechy i 
otrzymać Boże przebaczenie, aby prosić o wybaczenie tych, których obraziliśmy”.

Franciszek do Polaków: dziękuję tym, którzy wspierają Kościół na Wschodzie
Na zakończenie modlitwy Anioł Pański papież Franciszek podziękował Polakom, którzy 
włączyli się w inicjatywy związane z Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na 
Wschodzie.

Inauguracja szopki na Placu św. Piotra
3 grudnia wieczorem, na Placu św. Piotra, zapalono lampki na choince i zainaugurowano 
bożonarodzeniową szopkę. W uroczystości wzięli udział przewodniczący Gubernatoratu 
Państwa Watykańskiego kard. Fernando Vérgez Alzaga i sekretarz generalna siostra Raffaella 
Petrini.
Wykonana w całości z drewna szopka pochodzi z Sutrio we włoskim regionie Friuli-Wenecja 
Julijska. Natomiast choinkę podarowała gmina Rosello w Abruzji. Ozdoby choinkowe 
przygotowali podopieczni psychiatrycznego ośrodka rehabilitacyjnego Quadrifoglio, we 
współpracy z pensjonariuszami domu opieki dla osób starszych św. Antoniego w Borrello i 
uczniami szkół w Pizzoferrato, Quadri i Villa Santa Maria. Z kolei szopkę, umieszczoną w 
Auli Pawła VI, przywieziono z Gwatemali. Szopka i choinka pozostaną na Placu św. Piotra
do końca liturgicznego okresu Bożego Narodzenia, czyli do 8 stycznia 2023 roku.

Pasterka z papieżem Franciszkiem
W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, Ojciec Święty będzie o godz. 19.30 
przewodniczył tradycyjnej „Pasterce” w bazylice watykańskiej – wynika z opublikowanego 
30 listopada kalendarza papieskich celebracji na okres Bożego Narodzenia.
Ponadto, w pierwszy dzień Świąt, 25 grudnia o godz. 12.00, papież udzieli z loggii centralnej 
bazylki watykańskiej uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. W ostatni dzień roku, 31 
grudnia, będzie w Bazylice św. Piotra przewodniczył pierwszym nieszporom uroczystości 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Te Deum w podziękowaniu za miniony rok.
1 stycznia 2023 roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Franciszek będzie 
przewodniczył Mszy św. o godz. 10.00 w bazylice watykańskiej. Tego dnia obchodzony też 
będzie LVI Światowy Dzień Pokoju.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Franciszek zachęca Polaków do otwartości serca na Boga i drugiego człowieka
Oto słowa Ojca Świętego, wypowiedziane do Polaków podczas środowej audiencji ogólnej 
(30.12.2022):
„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, szczególnie przedstawicieli Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy i z powiatu bialskiego, uczestniczących w konferencji 
zatytułowanej: Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Niech Matka Boża, która 
towarzyszy naszej adwentowej drodze, wyprasza wam i wszystkim obecnym dar serca 
otwartego na Boga i drugiego człowieka. Z serca wam błogosławię”.

Papież o międzynarodowych reperkusjach wojny w Ukrainie
Na ogólnoświatowe konsekwencje wojny na Ukrainie zwrócił uwagę papież Franciszek w 
przesłaniu na Rome MED Dialogues (02.12.2022). Jest to, trwająca w Rzymie, doroczna 
konferencja wysokiego szczebla o geopolityce śródziemnomorskiej. 
W przesłaniu do polityków i uczonych papież zwrócił szczególną uwagę na międzynarodowe 
reperkusje rosyjskiej agresji. Franciszek wspomniał, w pierwszym rzędzie, o
niewypowiedzianych szkodach, wyrządzonych przez bezpośrednie działania militarne, w
postaci licznych ofiar, zarówno wśród ludności cywilnej, jak i żołnierzy. Ponadto wielu 
niewinnych ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów i straciło swoje mienie. 
Natomiast w skali międzynarodowej wojna ta spowodowała kryzys energetyczny, finansowy, 
humanitarny i żywnościowy. Konflikt w Europie Wschodniej ma ogromne reperkusje w 
krajach Afryki Północnej, które w 80 proc. są uzależnione od zboża z Ukrainy lub Rosji. „Ten 
kryzys wzywa nas do rozpatrywania całej sytuacji z perspektywy globalnej, tak jak globalne 
są jego skutki” – napisał Franciszek.

Inauguracja szopki na Placu św. Piotra
3 grudnia wieczorem, na Placu św. Piotra, zapalono lampki na choince i zainaugurowano 
bożonarodzeniową szopkę. W uroczystości wzięli udział przewodniczący Gubernatoratu 
Państwa Watykańskiego kard. Fernando Vérgez Alzaga i sekretarz generalna siostra Raffaella 
Petrini.
Wykonana w całości z drewna szopka pochodzi z Sutrio we włoskim regionie Friuli-Wenecja 
Julijska. Natomiast choinkę podarowała gmina Rosello w Abruzji. Ozdoby choinkowe 
przygotowali podopieczni psychiatrycznego ośrodka rehabilitacyjnego Quadrifoglio, we 
współpracy z pensjonariuszami domu opieki dla osób starszych św. Antoniego w Borrello i 
uczniami szkół w Pizzoferrato, Quadri i Villa Santa Maria. Z kolei szopkę, umieszczoną w 
Auli Pawła VI, przywieziono z Gwatemali. Szopka i choinka pozostaną na Placu św. Piotra
do końca liturgicznego okresu Bożego Narodzenia, czyli do 8 stycznia 2023 roku.

Pasterka z papieżem Franciszkiem
W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia, Ojciec Święty będzie o godz. 19.30 
przewodniczył tradycyjnej „Pasterce” w bazylice watykańskiej – wynika z opublikowanego 
30 listopada kalendarza papieskich celebracji na okres Bożego Narodzenia.
Ponadto, w pierwszy dzień Świąt, 25 grudnia o godz. 12.00, papież udzieli z loggii centralnej 
bazylki watykańskiej uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. W ostatni dzień roku, 31 
grudnia, będzie w Bazylice św. Piotra przewodniczył pierwszym nieszporom uroczystości 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Te Deum w podziękowaniu za miniony rok.
1 stycznia 2023 roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Franciszek będzie 
przewodniczył Mszy św. o godz. 10.00 w bazylice watykańskiej. Tego dnia obchodzony też 
będzie LVI Światowy Dzień Pokoju.





W nowym roku papież odwiedzi Afrykę
W dniach od 31 stycznia do 5 lutego 2023 r. Ojciec Święty odwiedzi Demokratyczną 
Republikę Konga, a następnie Sudan Południowy – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej.
Wizyta, którą Franciszek zamierza złożyć w Demokratycznej Republice Konga w dniach 31 
stycznia – 3 lutego 2023 roku, będzie przebiegała pod hasłem: „Wszyscy pojednani w Jezusie 
Chrystusie”. Słowa te nawiązują do Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: 
„Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam 
posługę jednania” (5,18).

Franciszek: Z Jezusem zawsze jest szansa, by zacząć od nowa
„Z Jezusem zawsze jest szansa, by zacząć od nowa. Zawsze! On na nas czeka i nigdy się nami 
nie nuży. Usłyszmy skierowane do nas wołanie miłości Jana, byśmy powrócili do Boga, i nie 
pozwólmy, aby ten Adwent przeminął jak dni z kalendarza, bo to czas łaski dla nas, teraz, 
tutaj!” – powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 4 grudnia, w
drugą niedzielę Adwentu.
Wskazał, że „adwent jest czasem łaski, aby zdjąć nasze maski i stanąć w kolejce z pokornymi,
aby uwolnić się od pychy i uważania się za samowystarczalnych, aby wyznać nasze grzechy i 
otrzymać Boże przebaczenie, aby prosić o wybaczenie tych, których obraziliśmy”.

Franciszek do Polaków: dziękuję tym, którzy wspierają Kościół na Wschodzie
Na zakończenie modlitwy Anioł Pański papież Franciszek podziękował Polakom, którzy 
włączyli się w inicjatywy związane z Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na 
Wschodzie.
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 FRANCISZEK: Z JEZUSEM ZAWSZE JEST 
SZANSA, BY ZACZĄĆ OD NOWA

„Z Jezusem zawsze jest szansa, by zacząć od 
nowa. Zawsze! On na nas czeka i nigdy się nami 
nie nuży. Usłyszmy skierowane do nas wołanie 
miłości Jana, byśmy powrócili do Boga, i nie 
pozwólmy, aby ten Adwent przeminął jak dni                       
z kalendarza, bo to czas łaski dla nas, teraz, tutaj!” 
– powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed 
modlitwą „Anioł Pański” 4 grudnia, w drugą niedzielę Ad-
wentu.
Wskazał, że „adwent jest czasem łaski, aby zdjąć nasze maski 
i stanąć w kolejce z pokornymi, aby uwolnić się od pychy 
i uważania się za samowystarczalnych, aby wyznać nasze 
grzechy i otrzymać Boże przebaczenie, aby prosić o wyba-
czenie tych, których obraziliśmy”.

FRANCISZEK DO POLAKÓW: DZIĘKUJĘ TYM, 
KTÓRZY WSPIERAJĄ KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE

Na zakończenie modlitwy Anioł Pański papież Franciszek 
podziękował Polakom, którzy włączyli się w inicjatywy 
związane z Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Ko-
ściołowi na Wschodzie.
„Pozdrawiam czule was wszystkich, przybywających                         
z Włoch i innych krajów, rodziny, parafie stowarzyszenia                  
i pojedyncze osoby. Widzę tu flagi hiszpańskie, polskie, 
argentyńskie, witajcie wszyscy! Pozdrawiając Polaków, pra-
gnę podziękować tym, którzy wspierają dzień modlitwy 
i zbiórki funduszy dla Kościoła Europy Wschodniej” – mó-
wił papież w krótkich pozdrowieniach po modlitwie Anioł 
Pański.
W tym roku Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Ko-
ściołowi na Wschodzie obchodzony był już po raz 23. Jego 
hasłem były słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”, a zebrane 
ofiary zostały w większości przeznaczone na pomoc miesz-
kańcom Ukrainy.
 

UKRAIŃSCY UCHODŹCY PIELGRZYMUJĄ 
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Z pielgrzymką do Ziemi Świętej udała się grupa ukraińskich 
uchodźców wojennych. Pochodzą z Kijowa, Lwowa, Miko-
łajewa i Zaporoża, a schronienie znaleźli we Włoszech.
Modlili się w sanktuariach Ziemi Świętej o ocalenie swego 
kraju, zaatakowanego przez Rosję, a także o sprawiedliwy 
pokój. Ze łzami w oczach polecali Bogu również swoich 
bliskich, pozostałych w ojczyźnie. W stuosobowej grupie 
ukraińskich pątników były wyłącznie kobiety i kilkoro dzie-
ci.

ABP GĄDECKI: KOŚCIÓŁ POTRZEBUJE ZAANGAŻOWA-
NIA ŚWIECKICH (3.12.2022).

„Kościół nie żyje w pełni bez czynnego udziału ludzi 
świeckich w apostolstwie” – mówił abp Stanisław Gądec-
ki podczas uroczystej promocji katechistów w katedrze 
poznańskiej. Misję do prowadzenia katechezy dorosłych 
otrzymało 46 nowych katechistów, a 309 ją odnowiło. 

Metropolita poznański spotkał się też z katechistami                  
w Sali Pompejańskiej domu arcybiskupiego.
„Zadaniem wiernych świeckich jest szukanie króle-
stwa Bożego pośród spraw świeckich, przez kiero-
wanie nimi po myśli Bożej. Tak więc wierny świecki 
uświęca świat w swojej rodzinie, w świecie pracy, 
ekonomii, polityki, wiedzy, techniki, środków spo-
łecznego przekazu, w kulturze. Czyni on to uczest-
nicząc w wielkich problemach życia, solidarności, 
pokoju, etyki zawodowej, praw osoby ludzkiej, wy-
chowania, wolności religijnej” – mówił w homilii abp 
Stanisław Gądecki.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
podkreślił, że w celu rzetelnego wypełnienia swoje-
go zadania katolik świecki potrzebuje formacji. „Bez 
głębokiej formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej 
i pastoralnej nie będzie ludzi świeckich zdolnych do 
dawania świadectwa wiary i głębokiego poczucia 
odpowiedzialności za Kościół lokalny i powszech-
ny” – zauważył metropolita poznański. Przypomniał 
nauczanie Soboru Watykańskiego II o potrzebie 
zgodności życia z wiarą, rzetelności w postępowaniu, 
miłości braterskiej.

ABP GĄDECKI: ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY 
POTRZEBUJE PIĘKNA

„Muzea odgrywają wielką rolę w życiu społeczności 
ludzkich, pomagają wznieść oczy ku pięknu, a zwie-
dzający mogą zakosztować piękna, w którym wyraża 
się życie człowieka i jego harmonia z otoczeniem” 
– mówił abp Stanisław Gądecki podczas uroczystej 
Mszy św. z okazji 165. rocznicy powstania Muzeum 
Narodowego w Poznaniu.
Metropolita poznański, na prośbę dyrekcji muzeum, 
odprawił Mszę św. w intencji zmarłych oraz żyjących 
pracowników, kustoszy kultury i sztuki, oraz w inten-
cji pomyślności i rozwoju tej instytucji. Uroczystość 
odbyła się w kościele pw. św. Marcina, położonym               
w bezpośredniej bliskości placówki.
Z okazji 165. rocznicy powstania Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu zaprasza na wystawę 34 obrazów 
Jacka Malczewskiego, ewakuowanych z Lwowskiej 
Narodowej Galerii Sztuki, które można oglądać ra-
zem z bogatą poznańską kolekcją płócien wybitnego 
artysty.

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Szkoła Formacji Duchowej zaprasza dorosłych                          
i starszą młodzież na adwentowe rekolekcje: Jestem 
w Kościele, czy jestem Kościołem?
Rekolekcje przeżywane w milczeniu, oparte na 
Słowie Bożym, poprowadzi ks. dr Tomasz Siuda                                                  
i s. Magdalena Wielgus MChR.
Termin i miejsce:
16 - 18 grudnia 2022
Dom rekolekcyjny św. Józefa, ul. Sióstr Misjonarek 
10, 61-680 Poznań (MORASKO)
Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
Internetowe: (ważne z potwierdzeniem o przyjęciu 
zgłoszenia) - e mail: dsj@mchr.pl
Telefoniczne: +48 61 8 282 282 (lub) +48 668 03 
73 03
Źródła: www.episkopat.pl, www.ekai.pl, www.archpoznan.pl 
 

„Pozdrawiam czule was wszystkich, przybywających z Włoch i innych krajów, rodziny, 
parafie stowarzyszenia i pojedyncze osoby. Widzę tu flagi hiszpańskie, polskie, argentyńskie, 
witajcie wszyscy! Pozdrawiając Polaków, pragnę podziękować tym, którzy wspierają dzień 
modlitwy i zbiórki funduszy dla Kościoła Europy Wschodniej” – mówił papież w krótkich 
pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański.
W tym roku Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony 
był już po raz 23. Jego hasłem były słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”, a zebrane ofiary 
zostały w większości przeznaczone na pomoc mieszkańcom Ukrainy.

Ukraińscy uchodźcy pielgrzymują do Ziemi Świętej
Z pielgrzymką do Ziemi Świętej udała się grupa ukraińskich uchodźców wojennych. 
Pochodzą z Kijowa, Lwowa, Mikołajewa i Zaporoża, a schronienie znaleźli we Włoszech.
Modlili się w sanktuariach Ziemi Świętej o ocalenie swego kraju, zaatakowanego przez
Rosję, a także o sprawiedliwy pokój. Ze łzami w oczach polecali Bogu również swoich 
bliskich, pozostałych w ojczyźnie. W stuosobowej grupie ukraińskich pątników były
wyłącznie kobiety i kilkoro dzieci.

W POLSCE

Abp Gądecki: Kościół potrzebuje zaangażowania świeckich (3.12.2022).
„Kościół nie żyje w pełni bez czynnego udziału ludzi świeckich w apostolstwie” – mówił abp 
Stanisław Gądecki podczas uroczystej promocji katechistów w katedrze poznańskiej. Misję 
do prowadzenia katechezy dorosłych otrzymało 46 nowych katechistów, a 309 ją odnowiło. 
Metropolita poznański spotkał się też z katechistami w Sali Pompejańskiej domu 
arcybiskupiego.



W POLSCE

„Pozdrawiam czule was wszystkich, przybywających z Włoch i innych krajów, rodziny, 
parafie stowarzyszenia i pojedyncze osoby. Widzę tu flagi hiszpańskie, polskie, argentyńskie, 
witajcie wszyscy! Pozdrawiając Polaków, pragnę podziękować tym, którzy wspierają dzień 
modlitwy i zbiórki funduszy dla Kościoła Europy Wschodniej” – mówił papież w krótkich 
pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański.
W tym roku Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony 
był już po raz 23. Jego hasłem były słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”, a zebrane ofiary 
zostały w większości przeznaczone na pomoc mieszkańcom Ukrainy.

Ukraińscy uchodźcy pielgrzymują do Ziemi Świętej
Z pielgrzymką do Ziemi Świętej udała się grupa ukraińskich uchodźców wojennych. 
Pochodzą z Kijowa, Lwowa, Mikołajewa i Zaporoża, a schronienie znaleźli we Włoszech.
Modlili się w sanktuariach Ziemi Świętej o ocalenie swego kraju, zaatakowanego przez
Rosję, a także o sprawiedliwy pokój. Ze łzami w oczach polecali Bogu również swoich 
bliskich, pozostałych w ojczyźnie. W stuosobowej grupie ukraińskich pątników były
wyłącznie kobiety i kilkoro dzieci.

W POLSCE

Abp Gądecki: Kościół potrzebuje zaangażowania świeckich (3.12.2022).
„Kościół nie żyje w pełni bez czynnego udziału ludzi świeckich w apostolstwie” – mówił abp 
Stanisław Gądecki podczas uroczystej promocji katechistów w katedrze poznańskiej. Misję 
do prowadzenia katechezy dorosłych otrzymało 46 nowych katechistów, a 309 ją odnowiło. 
Metropolita poznański spotkał się też z katechistami w Sali Pompejańskiej domu 
arcybiskupiego.

„Zadaniem wiernych świeckich jest szukanie królestwa Bożego pośród spraw świeckich, 
przez kierowanie nimi po myśli Bożej. Tak więc wierny świecki uświęca świat w swojej 
rodzinie, w świecie pracy, ekonomii, polityki, wiedzy, techniki, środków społecznego 
przekazu, w kulturze. Czyni on to uczestnicząc w wielkich problemach życia, solidarności, 
pokoju, etyki zawodowej, praw osoby ludzkiej, wychowania, wolności religijnej” – mówił 
w homilii abp Stanisław Gądecki.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że w celu rzetelnego wypełnienia 
swojego zadania katolik świecki potrzebuje formacji. „Bez głębokiej formacji ludzkiej, 
duchowej, intelektualnej i pastoralnej nie będzie ludzi świeckich zdolnych do dawania 
świadectwa wiary i głębokiego poczucia odpowiedzialności za Kościół lokalny 
i powszechny” – zauważył metropolita poznański. Przypomniał nauczanie Soboru 
Watykańskiego II o potrzebie zgodności życia z wiarą, rzetelności w postępowaniu, miłości 
braterskiej.

Abp Gądecki: świat, w którym żyjemy potrzebuje piękna
„Muzea odgrywają wielką rolę w życiu społeczności ludzkich, pomagają wznieść oczy ku 
pięknu, a zwiedzający mogą zakosztować piękna, w którym wyraża się życie człowieka i jego 
harmonia z otoczeniem” – mówił abp Stanisław Gądecki podczas uroczystej Mszy św. z 
okazji 165. rocznicy powstania Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Metropolita poznański, na prośbę dyrekcji muzeum, odprawił Mszę św. w intencji zmarłych 
oraz żyjących pracowników, kustoszy kultury i sztuki, oraz w intencji pomyślności i rozwoju 
tej instytucji. Uroczystość odbyła się w kościele pw. św. Marcina, położonym w 
bezpośredniej bliskości placówki.
Z okazji 165. rocznicy powstania Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza na wystawę 34 
obrazów Jacka Malczewskiego, ewakuowanych z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, które 
można oglądać razem z bogatą poznańską kolekcją płócien wybitnego artysty.

Rekolekcje adwentowe
Szkoła Formacji Duchowej zaprasza dorosłych i starszą młodzież na adwentowe rekolekcje: 
Jestem w Kościele, czy jestem Kościołem?
Rekolekcje przeżywane w milczeniu, oparte na Słowie Bożym, poprowadzi ks. dr Tomasz 
Siuda i s. Magdalena Wielgus MChR.
Termin i miejsce:
16 - 18 grudnia 2022
Dom rekolekcyjny św. Józefa, ul. Sióstr Misjonarek 10, 61-680 Poznań (MORASKO)
Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
Internetowe: (ważne z potwierdzeniem o przyjęciu zgłoszenia) - e mail: dsj@mchr.pl
Telefoniczne: +48 61 8 282 282 (lub) +48 668 03 73 03

Źródła: www.episkopat.pl, www.ekai.pl, www.archpoznan.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

Roraty w dni powszednie o godz. 18.00 /z udziałem dzieci w poniedziałki 
i środy/, w soboty o godz. 6.00 /dla dorosłych i młodzieży. Po roratach                            
w sobotę wspólne śniadanie. W soboty Adwentu nie będzie Mszy św.                        
o godz. 7.30.

W tym tygodniu spotkania kandydatów do sakramentu bierzmowania po 
roratach: we wtorek klasa 8, w środę klasa 7 w sali domu parafialnego.

Opłatki wigilijne do nabycia w Kancelarii parafialnej po niedzielnych 
Mszach św. oraz w dni powszednie w godzinach przyjęć biura. Adwentowe 
świece Caritas, jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, rozprowadzamy 
przed i po Mszach świętych o godz. 9.30, 11.00, 12.30 przed kościołem, 
duże świece – 20 zł, małe – 10 zł. Będzie można także zakupić zrobione 
własnoręcznie przez parafialny zespół Caritas ozdoby na choinkę.

W najbliższą sobotę 17 listopada o godz. 18.50 w naszym kościele kolejny 
koncert z cyklu koncertów - Wieczory Muzyczne w Kościele na Nowinie. 
Będzie to koncert pieśni adwentowych w wykonaniu Chóru Sine Nomine 
– Dyrygent Anna Grześkowiak. Bliższe informacje na plakacie w gablocie                     
i w naszym tygodniku Dobra Nowina.

Dzisiaj i w następną niedziele wystawione są skarbony z napisem 
„Spraw radość bliźniemu na Święta”. Ofiary przeznaczymy na paczki 
świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszej parafii. Do tych skarbon 
można także wrzucić kartkę z nazwiskiem i adresem naszych parafian 
potrzebujących pomocy.

W przyszłą niedzielę – III miesiąca składka przeznaczona będzie na 
ogrzewanie kościoła.

W tym roku odwiedzimy z wizytą kolędową Parafian mieszkających                      
w domach jednorodzinnych, którzy do IV Niedzieli Adwentu złożą kartkę                        
z zaproszeniem do wspólnej modlitwy w ich domu. Kartki te zostały 
wyłożone na skarbonach i wypełnione wrzucamy do skarbon z napisem 
KOLĘDA 2023. Każdego dnia będzie inna ulica i odwiedzimy tylko tych 
Parafian, którzy wypełnią zaproszenie kapłana. Plan ulic podamy w II dzień 
świąt Bożego Narodzenia.

13 grudnia o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 70 odbędą się Jasełka 
przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Po Jasełkach będzie można 
zakupić ozdoby świąteczne. Serdecznie zapraszamy do udziału.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Janina Stachowiak                               
z ul. Engenströma, p. Bronisław Wyremblewski z ul. Botanicznej – Msza 
pogrzebowa i pogrzeb we wtorek o godz. 11.00. Polećmy zmarłych Bożemu 
miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…


