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Komentarz

EWANGELIA (Łk 3, 10-18)

Dobrej
Nowiny

Nad Jordanem gromadziły się tłumy.
Ludzie różnych stanów i w różnym
wieku przychodzili do Jana Chrzciciela, by zapytać go, jak żyć. Bo wszyscy,
bez wyjątku, pragniemy być szczęśliwi
i tego szczęścia całe życie szukamy.
„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze
raz powtarzam: radujcie się!” Pisze w liście św. Paweł. A tak po ludzku patrząc
to za dużo powodów do radości, pisząc
ten list, nie miał. Zamknięty w więzieniu, skuty kajdanami, oddzielony od bliskich, niepewny jutra… Radość w Panu
jest zupełnie niezależna od wszelkich
zewnętrznych okoliczności. Nie ma nic
wspólnego z dobrym humorem, naiwną
wesołkowatością czy beztroską. Jest poczuciem
absolutnego spełnienia i spokoju. Radość w Panu
jest poczuciem, że wszystko jest na właściwym
miejscu i ja jestem na właściwym miejscu. Mam
precyzyjne poczucie swojej tożsamości i swojego
powołania. Tak jak Jan, który dokładnie wiedział,
że to nie on jest Mesjaszem, że za nim idzie Ten,
który jest od niego mocniejszy. Radość w Panu
jest nade wszystko poczuciem bezwarunkowej
i bezgranicznej miłości i akceptacji. Ale co zrobić,
jeżeli mam poczucie, że tak naprawdę nigdy Go
nie spotkałem, że nigdy nie doświadczyłem tej
prawie radości. Dla Jana drogą do spotkania Pana
Boga jest proste, porządne i dobre życie. Nic więcej. Za chwilę Boże Narodzenie. Pójdź za tym, co
powiedział Jan Chrzciciel, pozbądź się codziennego zła, wypełniaj swoje powołanie, żyj porządnie,
po prostu…A wtedy On przyjdzie i wypełni cię
swoją radością.
Justyna Zienkowicz

Zapowiedź

nowego chrztu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż
mamy czynić?».
On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli
z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo
czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli
do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?». On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czynić?».
On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie
i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym
żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy
snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie
jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie
was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze
do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele
też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
EWANGELIA
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Myśli błogosławionego

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian.

kard. Stefana Wyszyńskiego
na każdy dzień

13.12.
„Trzeba zaufać drogom sprawiedliwości, która jednoczy
z Bogiem. Trzeba wyrabiać
w sobie religijną pobożność
przez czystość życia. Trzeba oddać każdemu, co mu się
słusznie należy; mieć poczucie
odpowiedzialności w rodzinie;
współdziałać ochotnie z zadaniami ładu społecznego wobec
wszystkich. Szukać należy radości przede wszystkim przez
szczerość, prostotę, unikając
wszelkiego kłamstwa i fikcji,
by z życia każdego człowieka
nieustannie tryskał strumień
żywej wody, płynący na żywot
wieczny.”

Górze Oliwnej. Duch Maryi
to jest też duch uświęcającej
obecności w Kościele wrażliwym na Ducha Świętego, to
taką pieczęć widzimy w Wieczerniku Zielonych Świątek.”

14.12.
„My, Polacy, słyniemy z żywej
wiary. Któż wątpi w wiarę narodu polskiego? Nikt! Ale jednego nam nieco brak: abyśmy
równie po chrześcijańsku żyli,
jak po chrześcijańsku wierzymy; aby między naszą silną
wiarą a życiem nie było rozbieżności.”

18.12.
„Chrystus jest dla nas przede
wszystkim pokojem. Można
było nad stajenką betlejemska wyśpiewywać inne motywy radości. Można było mówić o wielkiej miłości, która
jest istotą Boga - Bóg jest
Miłością. Można było mówić
o Jego sprawiedliwości
i miłosierdziu, o niezwykłej
wrażliwości na dzieło Jego
rąk, na człowieka. A jednak
nad stajenką betlejemską
mówiono przede wszystkim
o pokoju: Pokój ludziom dobrej woli.”

15.12.
„Duch Maryi to również duch
wrażliwości na człowieka, bo
taką pieczęć widzimy na zdarzeniu w Kanie; duch współcierpienia w zbawczym dziele
Chrystusa, bo taką pieczęć
widzimy na Kalwarii; duch dążeni za Synem - choćby w niebo - bo taką pieczęć widzimy
w dniu Wniebowstąpienia na
Czytania na każdy dzień

16.12.
„Chrystus, który tylko raz
umarł, wiecznie żyje pośród
nas. Wiecznie działa i wiecznie pragnie, aby Jego działanie odbiło się przez wiarę
w naszych duszach.”
17.12.
„Smutek trzeba rozpraszać
modlitwą - jak mgły promieniami słońca.”

PIERWSZE CZYTANIE (So 3, 14-17)
Bóg jest wśród swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest
pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe
ręce!». Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia,
uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie
okrzyk radości.
PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12, 2-6)
Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i On stał się moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †
Ukażcie narodom Jego dzieła *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.
DRUGIE CZYTANIE (Flp 4, 4-7)
Pan jest blisko

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała ła19.12.
„Nawet Bóg stał się Człowie- godność: Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej
kiem, przez co podkreślił wy- sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błagasoką godność człowieka.”
niu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Poniedziałek: Lb 24, 2-7. 15-17; Ps 25; Mt 21, 23-27
Wtorek: So 3, 1-2. 9-13; Ps 34; Mt 21, 28-32
Środa: Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Ps 85; Łk 7, 18b-23
Czwartek: Iż 54, 1-10; Ps 30; Łk 7, 24-30
Piątek: Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Ps 72; Mt 1, 1-17
Sobota: Jr 23, 5-8; Ps 72; Mt 1, 18-24
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Iz 61, 1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

„Ja tylko ofiaruję «Anioły P» które staram się, (z jakim trudem!) odmówić w jako takim skupieniu, no i Msze św. tak
roztrzepanie wysłuchane. Pocieszam się tym, że ta Najświętsza Ofiara jest bezcennej wartości nawet, jeżeli uczestnictwo
jest takie «dziurawe» z tysiącem różnych innych mniej lub
więcej głupich myśli zajmujących głowę w tej, najważniejszej pół godzinie” – pisała Dokta do Sługa Boży ks. Aleksander Woźny zimą 1978 r.

SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z Maryją w Nowe Czasy

Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
Matka Boża Powsińska

Obraz Matki Bożej Powsińskiej, zwanej Tęskniącą, znajduje
się w ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem św. Elżbiety
w podwarszawskim Powsinie. Matka Boska Tęskniąca przedstawiona w tym wizerunku jest wyjątkowa. Przedstawiono ją bez
Dzieciątka, ręce ma skrzyżowane na piersiach w modlitewnym
geście, a wzrok skierowany ku górze. Maryja tęskni za tymi, którzy odeszli od Jej Syna. Niezwykłe dzieło sztuki emanuje doskonałością duchowego piękna. Wzniesiona ku górze twarz opromieniona pozaziemskim światłem, wzrok wzniesiony ku niebu
i łagodny smutek na obliczu Maryi sprawiają, że trudno oderwać
spojrzenie. Jest niezwykłym dziełem sztuki, z cechami artyzmu
szkoły włoskiej. Obraz stworzył nieznany artysta. Znajduje
się on w kościele św. Elżbiety od ponad 300 lat. Jest czwartym
w Archidiecezji Warszawskiej wizerunkiem Maryi uroczyście
uhonorowanym w 1998 roku, za zgodą Stolicy Apostolskiej, koronami Jana Pawła II. Królewski symbol zdobiący skronie Maryi
podtrzymują aniołowie. Trzykrotnie powtórzona lilia oznacza
dziewictwo i czystość Maryi. Szlachetne kamienie na obręczy
wskazują na siedem boleści Maryi. Dwanaście gwiazd z kolei nawiązuje do Apokalipsy św. Jana Apostoła. Podczas obchodów
sześćsetlecia istnienia świątyni uroczyście nałożył korony Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, a kościół wyniósł do rangi
Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej. Powiedział wtedy, że Jej
tęsknota jest odbiciem tęsknoty samego Boga, który tęskni za
wszystkimi, którzy nie mają wiary lub mają jej za mało. Wizerunek Matki Bożej otaczają figury świętych i męczenników, patronów Polski - Wojciecha i Stanisława. Obraz Madonny Tęskniącej
jest zasłaniany stuletnim obrazem Trójcy Świętej, będącym kopią
dzieła Rafaela Santi. Wota zgromadzone w kościele od połowy
XVII wieku są świadectwem cudów i łask, jakich doświadczali
wierni. Wymienia się je w protokołach powizytacyjnych. Zachowane księgi potwierdzają, że od ponad trzystu lat pątnicy modlą
się przed wizerunkiem Matki Bożej Tęskniącej doświadczając
Jej cudownej opieki i duchowych przeżyć. Historia Sanktuarium
była niezwykła. Początkowo Powsinem władał rodzina Powsińskich. Sprzedała ona ziemię królowi Janowi III Sobieskiemu,
który włączył Powsin do dóbr wilanowskich. Obecną świątynię
wzniósł dzięki fundacji Elżbiety Sieniawskiej - Józef Fontana. Obecny wygląd jest dziełem architekta Józefa Dziekońskiego. Kult Maryi w Powsinie
jest połączony z kultem Trójcy Świętej. Do wybuchu II wojny światowej istniało tam Bractwo Trójcy Świętej, założone w XVIII wieku. W 1822 roku
oficjalną bullą uznał je papież Pius VII. Misją zgromadzenia było między innymi wspieranie sierot i ubogich. Jego założyciel ks. Stanisław Królikiewicz, proboszcz tamtejszego kościoła wtedy postanowił, że wizerunek Matki Bożej Powsińskiej będzie zasłaniany przedstawieniem Trójcy Świętej.
Najsłynniejszym spośród proboszczów parafii w Powsinie był znakomity kaznodzieja, poeta i polityk - ks. Jan Paweł Woronicz, późniejszy arcybiskup
warszawski i prymas Królestwa Polskiego. Wygłaszał on mowy w najważniejszych momentach dziejowych ojczyzny: nad sprowadzonymi na Wawel
prochami księcia Józefa Poniatowskiego czy Tadeusza Kościuszki. Ciekawostką jest, że Woronicz stworzył w Powsinie swoistą ogrodową mapę Polski
porozbiorowej, umieszczając na niej poszczególne symbole. Część odpowiadającą zaborowi pruskiemu obsadził ziemniakami, jako że przywędrowały
z tamtego regionu. Największą partię ogrodu, odpowiadającą zaborowi rosyjskiemu, obsadził drzewami do wyrabiania batogów (biczy). W części austriackiej natomiast usadowił pod
drzewem piwosza z kufle. Kult maryjny w Powsinie przeżywa renesans. Do ożywienia kultu
przyczyniła się koronacja obrazu. Do sanktuarium przychodzą piesze pielgrzymki ze Służewa,
Wilanowa i Ursynowa. Przyjeżdżają pielgrzymi z wszystkich regionów Polski.
Ksiądz Jan Twardowski - Litania polska:
Tęskniąca
za czym Ty tęsknisz w pociesznym Powsinie
uśmiech Jezusa był mi nabożeństwem
a wy straszycie smutnymi minami
Ewa Wika w służbie Maryi
módl się za nami
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Rekolekcje ignacjańskie fenomenem także w Adwencie
Rekolekcje ignacjańskie to opracowane przez św. Ignacego Loyolę ćwiczenia duchowe, które
od XVI wieku cieszą się bardzo dużą popularnością i są praktykowane także w Adwencie.
Warto zapoznać się z zasadami medytacji ignacjańskiej i wziąć udział w takich rekolekcjach.
Ich fenomen sprawia, że są dostępne nie tylko u jezuitów, ale także w domach rekolekcyjnych
innych zgromadzeń.
Jak tłumaczy KAI o. Paweł Kowalski, jezuita z Gdańska, rekolekcje ignacjańskie „pozwalają
nawiązać kontakt z tą ostatnią cząstką swojego serca, która nie dała się zatruć przez
rozczarowanie, samotność i grzech, a gdzie przemawia do nas Przedwieczny”. Według ks.
Tomasza Ortmanna SJ, przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa
Jezusowego w Polsce, „są one narzędziem, które do tego bezpośredniego kontaktu z Bogiem
prowadzi”.
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Fot. remehernandez / Cathopic

Franciszek: narzeczeni chrześcijańscy są powołani do rozwijania dojrzałej miłości
„Narzeczeni chrześcijańscy są powołani do dawania świadectwa takiej miłości, która ma
odwagę przejść od logiki zakochania się do logiki miłości dojrzałej. Jest to decyzja
wymagająca, która zamiast więzić życie, może umocnić miłość tak, aby była trwała w obliczu
prób czasu” – powiedział Ojciec Święty podczas środowej (01.12) audiencji ogólnej w

Watykanie. Papież, kontynuując cykl katechez o św. Józefie, wyjaśnił, co to znaczy, że był on
„sprawiedliwym” i „oblubieńcem Maryi”. Zaadresował swe refleksje przede wszystkim do
narzeczonych chrześcijańskich.
Swoją katechezę Franciszek zakończył modlitwą do św. Józefa.

Franciszek: narzeczeni
chrześcijańscy są powołani do rozwijania dojrzałej
miłości

Fot. AFP PHOTO / VATICAN MEDIA
Franciszek spotkał się z arcybiskupem Chryzostomem II
Drugiego dnia wizyty na Cyprze, 3 grudnia rano, w Pałacu Arcybiskupim w Nikozji
Franciszek spotkał się z arcybiskupem Chryzostomem II, zwierzchnikiem Cypryjskiego
Kościoła Prawosławnego.
W progach Pałacu Arcybiskupiego papieża przywitał abp Chryzostom II. Następnie odbyła
się trwająca prawie pół godziny prywatna rozmowa.
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Fot. YouTube/VaticanNews

Franciszek na Cyprze: czuję się tu jak w Ziemi Świętej
Tutaj, na Cyprze oddycham trochę tą atmosferą typową dla Ziemi Świętej, gdzie pielgrzyma
ubogacają starożytność i różnorodność tradycji chrześcijańskich – mówił papież Franciszek w
podziękowaniach, na zakończenie Mszy św. odprawionej w Nikozji (03.12).
Papież Franciszek zawierzył też wszystkich, którzy pomagali przy organizacji tej wizyty,
opiece Matki Bożej.
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Franciszek: poprzez migrantów Bóg przemawia do Kościoła
Wasze świadectwa są jak „zwierciadło” dla nas, wspólnot chrześcijańskich – mówił papież
Franciszek podczas ekumenicznej modlitwy z migrantami w Nikozji (03.12). Zapewnił, że
poprzez ich marzenia i trudności życia Pan Bóg przemawia do całego Kościoła.
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decyzja wymagająca, która zamiast więzić życie, może umocnić miFranciszek spotkał się
łość tak, aby była trwała w obliczu prób czasu” – powiedział Ojciec
z
duchownymi
i katechetami
Święty podczas środowej (01.12) audiencji ogólnej w Watykanie. PaGrecji
pież, kontynuując cykl katechez o św. Józefie, wyjaśnił, co to znaczy,
że był on „sprawiedliwym” i „oblubieńcem Maryi”. Zaadresował O tym, że Grecja od początków chrzeswe refleksje przede wszystkim do narzeczonych chrześcijańskich. ścijaństwa stanowi „laboratorium inkulturacji wiary”, a także o konieczności
Swoją katechezę Franciszek zakończył modlitwą do św. Józefa.
naśladowania św. Pawła w ufności Bogu
oraz w akceptacji tych, którym głosi się Ewangelię, mówił papież FranPod znakiem ekumenizmu ciszek podczas spotkania z biskupami, kapłanami, zakonnikami, semii migracji. Papież Franci- narzystami i katechetami. Odbyło się ono w ateńskiej katedrze pw. św.
Dionizego (04.12).
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i udzielenie wsparcia migrantom. Drugim etapem papieskiej pielgrzymki była Grecja, gdzie Ojciec Święty odwiedził Ateny i wyspę „Nasza wiara nie składa się przede wszystkim z zestawu tego, w co należy wierzyć i przykazań, które należy wypełniać. Sercem wiary nie jest
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Franciszek spotkał się z duchownymi i katechetami Grecji
Franciszek
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Dionizego (04.12).

Pod znakiem ekumenizmu i migracji. Papież Franciszek na Cyprze
W dniach 2-4 grudnia Franciszek udał się z wizytą apostolską na Cypr. Przebywał w stolicy
kraju Nikozji. 35. zagraniczna podróż apostolska papieża przebiegała pod znakiem
ekumenizmu i migracji. Spotkał się on z licznymi przedstawicielami prawosławia oraz z
młodymi ludźmi, migrantami i uchodźcami. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Umacniajcie
się nawzajem w wierze”. W 2010 r., jako pierwszy papież, odwiedził Cypr Benedykt XVI.
Pielgrzymka Franciszka na Cypr miała trzy zasadnicze wymiary: umocnienie 30-tysięcznej
wielonarodowej mniejszości katolickiej, zacieśnienie ekumenicznych relacji z Cypryjskim
Kościołem Prawosławnym i udzielenie wsparcia migrantom.
Drugim etapem papieskiej pielgrzymki była Grecja, gdzie Ojciec Święty odwiedził Ateny i
wyspę Lesbos.

Fot. ANDREAS SOLARO/AFP/East News

Franciszek do młodzieży: nie bójcie się ani wątpliwości, ani marzeń!
O tym, że wątpliwości są „witaminami wiary”, które pomagają jej wzrastać, o potrzebie
zadziwienia się własnym pięknem w oczach Boga i Jego przebaczeniem, o wyższości
prawdziwych relacji nad wirtualnymi kontaktami, a także o realizacji marzeń mówił papież
Franciszek do greckiej młodzieży. Spotkanie z młodymi ludźmi w szkole św. Dionizego sióstr
urszulanek w Maroussi było ostatnim punktem programu papieskiej pielgrzymki na Cypr i do
Grecji (06.12).
„Nasza wiara nie składa się przede wszystkim z zestawu tego, w co należy wierzyć i
przykazań, które należy wypełniać. Sercem wiary nie jest idea czy moralność, lecz
rzeczywistość, piękna rzeczywistość, która nie zależy od nas i która zadziwia: jesteśmy
umiłowanymi dziećmi Boga” – przypominał Franciszek.
Zachęcił przy tym, by nie koncentrować się na własnych niedoskonałościach. „Daj się porwać
temu zdumieniu. Pozwól się miłować Temu, kto zawsze w ciebie wierzy, Temu, który cię
kocha bardziej, niż ty możesz kochać sam siebie”.

Fot. AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

Franciszek spotkał się z arcybiskupem Chryzostomem II
Drugiego dnia wizyty na Cyprze, 3 grudnia rano, w Pałacu Arcybiskupim w Nikozji
Franciszek spotkał się z arcybiskupem Chryzostomem II, zwierzchnikiem Cypryjskiego
Kościoła Prawosławnego.
W progach Pałacu Arcybiskupiego papieża przywitał abp Chryzostom II. Następnie odbyła
się trwająca prawie pół godziny prywatna rozmowa.

Fot. YouTube/Vatican News

Papież odprawił Mszę św. dla greckich katolików
O tym, że adwentowe zaproszenie do nawrócenia i do spotkania z Bogiem na pustyni życia
jest przede wszystkim zachętą do wychodzenia poza dotychczasowe schematy wiary i
własnych możliwości, mówił papież Franciszek w homilii podczas Mszy św., której
przewodniczył w sali koncertowej Megaron w Atenach. Był to centralny punkt jego wizyty
apostolskiej w Grecji (05.12).
Fakt, że w biblijnej opowieści Jan Chrzciciel przepowiadał nadejście Zbawiciela w
pustynnym i pozbawionym życia otoczeniu, został w papieskiej homilii podkreślony jako
znak nadziei dla współczesnego człowieka. „Bóg, dziś, tak jak i niegdyś, kieruje swój wzrok

idea czy moralność, lecz rzeczywistość, piękna rzeczywistość, która
nie zależy od nas i która zadziwia: jesteśmy umiłowanymi dziećmi
Boga” – przypominał Franciszek.
Zachęcił przy tym, by nie koncentrować się na własnych niedoskonałościach. „Daj się porwać temu zdumieniu. Pozwól się miłować
Temu, kto zawsze w ciebie wierzy, Temu, który cię kocha bardziej,
niż ty możesz kochać sam siebie”.

W wiosce jest około stu domów, a jeden dom zamieszkuje od pięciu do
dziesięciu osób. Studnia ma 13 metrów głębokości. Koszt jej budowy
wyniósł 3.500 euro. Jest to anonimowy dar małżeństwa z Archidiecezji Poznańskiej. Ankihilabo to wioska na Madagaskarze, która po raz
pierwszy w historii ma studnię. W wiosce jest szkoła, nie ma jeszcze
kaplicy, choć do przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa i sakramentu chrztu
św. przygotowuje tam mieszkańców jeden katechista. cBefasy to misja,
gdzie w 2016 r. wybudowano kościół jako pomnik jubileuszu 1050-lecia
Papież odprawił Mszę św. dla biskupstwa poznańskiego i dar naszej archidiecezji. Obecnie istnieją tam
greckich katolików
dwie szkoły prowadzone przez misjonarzy oblatów oraz szpital im. WanO tym, że adwentowe zaproszenie dy Błeńskiej, prowadzony przez fundację Redemptoris Missio.
do nawrócenia i do spotkania z Bogiem na pustyni życia jest przede
W TYM ROKU WIGILIA CARITAS ODBĘDZIE SIĘ
wszystkim zachętą do wychodzePONOWNIE W POZNAŃSKICH JADŁODAJNIACH
nia poza dotychczasowe schematy Wigilię Caritas dla ubogich w tym roku, podobnie jak rok temu zorgawiary i własnych możliwości, mówił papież Franciszek w homilii nizujemy w czterech poznańskich Jadłodajniach (ul. Ściegiennego 133,
podczas Mszy św., której przewodniczył w sali koncertowej Megaron ul. Łąkowa 4, ul. Taczaka 7/17, ul. Niegolewskich 23) przeznaczonych
w Atenach. Był to centralny punkt jego wizyty apostolskiej w Grecji dla osób potrzebujących. Zaplanowaliśmy ją tradycyjnie na 24 grudnia
(05.12). Fakt, że w biblijnej opowieści Jan Chrzciciel przepowiadał w godzinach 10.00 – 12.00.
nadejście Zbawiciela w pustynnym i pozbawionym życia otoczeniu,
został w papieskiej homilii podkreślony jako znak nadziei dla współczesnego człowieka. „Bóg, dziś, tak jak i niegdyś, kieruje swój wzrok
tam, gdzie panuje smutek i samotność. Możemy tego doświadczyć
w życiu: często nie udaje się Jemu dotrzeć do nas, gdy otaczają nas
aplauzy i myślimy jedynie o sobie. Za to udaje Mu się to zwłaszcza w godzinach próby. Przychodzi do nas w sytuacjach trudnych,
w naszych pustkach, które pozostawiają dla Niego miejsce w naszych
życiowych pustyniach” – mówił papież.

tam, gdzie panuje smutek i samotność. Możemy tego doświadczyć w życiu: często nie udaje
się Jemu dotrzeć do nas, gdy otaczają nas aplauzy i myślimy jedynie o sobie. Za to udaje Mu
się to zwłaszcza w godzinach próby. Przychodzi do nas w sytuacjach trudnych, w naszych
pustkach, które pozostawiają dla Niego miejsce w naszych życiowych pustyniach” – mówił
papież.

Fot. AFP PHOTO / - / VATICAN MEDIA

W POLSCE

Wspomnienie św. Barbary – dziewicy i męczennicy
Kalendarz katolicki wspominał 4 grudnia św. Barbarę – dziewicę i męczennicę. Mimo, że
należy do najpopularniejszych i najbardziej czczonych świętych, niewiele wiemy o jej życiu.
Jej życiorysy opierają się bowiem głównie na legendach narosłych w ciągu wieków.
Jeden z przekazów mówi, że była ona córką bogatego kupca Dioskura, żyła w Nikomedii nad
Morzem Marmara (dzisiejszy Izmit w płn.-zach. Turcji) i miała ponieść śmierć męczeńską w
306 r. za to, że mimo gróźb i ostrzeżeń nie chciała się wyrzec wiary w Trójcę Świętą. Dlatego
często jest przedstawiana na ilustracjach na tle symbolicznej wieży więziennej o trzech
oknach.
Z postacią tej świętej wiąże się wiele legend. Powszechnie jest czczona jako patronka dziewic
i wież, artylerzystów, opiekunka w pożarach i w dobrej śmierci, przede wszystkim zaś jako
patronka górników. Obrali ją oni za swoją patronkę dlatego, że uciekając z więzienia, Barbara

miała się przecisnąć przez skalną szczelinę. Jest też patronką marynarzy, architektów,
różnych grup budowlanych, kowali, kamieniarzy, dzwonników, kucharzy, a nawet więźniów i
flisaków – w wielu miastach nad Wisłą były dzielnice, zwane Rybakami, a w pobliskich
kościołach odprawiano nabożeństwa ku jej czci. W Warszawie od 1532 r. istniał cech rybacki
pod jej wezwaniem.

W POLSCE

Wspomnienie św. Barbary –
dziewicy i męczennicy

Kalendarz katolicki wspominał
4 grudnia św. Barbarę – dziewicę
i męczennicę. Mimo, że należy do
najpopularniejszych i najbardziej
czczonych świętych, niewiele wiemy o jej życiu. Jej życiorysy opierają się bowiem głównie na legendach narosłych w ciągu wieków.
Jeden z przekazów mówi, że była ona córką bogatego kupca Dioskura, żyła w Nikomedii nad Morzem Marmara (dzisiejszy Izmit
w płn.-zach. Turcji) i miała ponieść śmierć męczeńską w 306 r. za
to, że mimo gróźb i ostrzeżeń nie chciała się wyrzec wiary w Trójcę
Świętą. Dlatego często jest przedstawiana na ilustracjach na tle symbolicznej wieży więziennej o trzech oknach.
Z postacią tej świętej wiąże się wiele legend. Powszechnie jest czczona jako patronka dziewic i wież, artylerzystów, opiekunka w pożarach
i w dobrej śmierci, przede wszystkim zaś jako patronka górników.
Obrali ją oni za swoją patronkę dlatego, że uciekając z więzienia, Barbara miała się przecisnąć przez skalną szczelinę. Jest też patronką
marynarzy, architektów, różnych grup budowlanych, kowali, kamieniarzy, dzwonników, kucharzy, a nawet więźniów i flisaków – w wielu
miastach nad Wisłą były dzielnice, zwane Rybakami, a w pobliskich
kościołach odprawiano nabożeństwa ku jej czci. W Warszawie od
1532 r. istniał cech rybacki pod jej wezwaniem.

Małżeństwo z naszej Archidiecezji ofiarowało studnię w Afryce
W Ankihilabo na Madagaskarze powstała studnia ofiarowana przez wiernych Archidiecezji
Poznańskiej.
Ankihilabo to filia misji w Befasy, która uchodzi za duchową „ambasadę” miasta Poznania
i Archidiecezji Poznańskiej na Madagaskarze. Posługę duszpasterską pełni tam o. Stanisław
Kazek ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
W wiosce jest około stu domów, a jeden dom zamieszkuje od pięciu do dziesięciu osób.
Studnia ma 13 metrów głębokości. Koszt jej budowy wyniósł 3.500 euro. Jest to anonimowy
dar małżeństwa z Archidiecezji Poznańskiej.
Ankihilabo to wioska na Madagaskarze, która po raz pierwszy w historii ma studnię.
W wiosce jest szkoła, nie ma jeszcze kaplicy, choć do przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa
i sakramentu chrztu św. przygotowuje tam mieszkańców jeden katechista.
Befasy to misja, gdzie w 2016 r. wybudowano kościół jako pomnik jubileuszu 1050-lecia
biskupstwa poznańskiego i dar naszej archidiecezji. Obecnie istnieją tam dwie szkoły
prowadzone przez misjonarzy oblatów oraz szpital im. Wandy Błeńskiej, prowadzony przez
fundację Redemptoris Missio.

Małżeństwo z naszej Archidiecezji ofiarowało studnię
w Afryce

W Ankihilabo na Madagaskarze powstała studnia ofiarowana przez
wiernych Archidiecezji Poznańskiej.
Ankihilabo to filia misji w Befasy, która uchodzi za duchową „ambasadę” miasta Poznania i Archidiecezji Poznańskiej na Madagaskarze.
Posługę duszpasterską pełni tam o. Stanisław Kazek ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
6

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

Od wielu lat na Międzynarodowych Targach Poznańskich organizowaliśmy największą w Polsce Wigilię pod jednym dachem dla ubogich, bezdomnych, starszych, chorych oraz samotnych osób z Poznania i okolic.
Od wielu lat na Międzynarodowych Targach Poznańskich organizowaliśmy największą w
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z utrudnieniami, jakie powoduje epidemia koronawirusa.

być dla potrzebujących jak najlepsze.

Większości z nas wieczerza wigilijna kojarzy się z ciepłem rodzinnym i radosnym świętowaniem.
Spędzamy ten czas z najbliższymi, kolędujemy i wspólnie wybieramy się na Pasterkę. Tego
dnia nikt nie chce być sam, każdy
szuka ciepła, obecności drugiego
człowieka. W tym roku bliskość
między potrzebującymi musi pozostać na poziomie ducha. Nie
będzie tradycyjnego łamania się
opłatkiem i nie zasiądą wspólnie do stołu w większym gronie.
Obiecujemy jednak, że zrobimy
wszystko, aby te święta mogły

Większości z nas wieczerza wigilijna kojarzy się z ciepłem rodzinnym i radosnym
świętowaniem. Spędzamy ten czas z najbliższymi, kolędujemy i wspólnie wybieramy się na
Pasterkę. Tego dnia nikt nie chce być sam, każdy szuka ciepła, obecności drugiego człowieka.
W tym roku bliskość między potrzebującymi musi pozostać na poziomie ducha. Nie będzie

Uruchomiliśmy zbiórkę na organizację Wigilii Caritas. Będziemy bardzo
wdzięczni za wsparcie i pomoc w uratowaniu potrzebującym Świat Bożego Narodzenia. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup
żywności, z czego następnie zostaną zrobione paczki dla minimum 1400
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ozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup żywności, z czego następnie zostaną
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Cel charytatywny
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harytatywny – Wigilia

Każde okazane wsparcie jest ważne i serdecznie za to dziękujemy.

Wspomóc organizację Wigilii Caritas oraz funkcjonowania naszych Jadłodajni można także
oprzez udział w akcji „Tytka charytatywna”. Każde okazane wsparcie jest ważne i
erdecznie za to dziękujemy.

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...

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 USTANIE EPIDEMII

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
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Roraty z udziałem dzieci we wtorki i środy o godz.18.00. Dorosłych i młodzież zapraszamy na roraty w soboty Adwentu
o godz. 6.00. W soboty Adwentu nie będzie Mszy św. o godz.
7.30.

Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
6 pon - Poznań - św. Jana Jerozolimskiego
7 wt - Poznań – św. Wojciecha
8 śr - Poznań – Karmelici
9 czw - Poznań – Najświętszego Zbawiciela
10 pt - Poznań - Maryi Królowej
11 sob - Poznań – Dominikanie
12 ndz - Poznań – Zmartwychwstania Pańskiego

W sobotę 18 grudnia o godz. 16.00 bp Grzegorz Balcerek
udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Próby liturgiczne dla młodzieży we wtorek i czwartek o godz. 18:40,
spowiedź św. dla kandydatów w piątek od godz. 17:00.
Adwentowe świece Caritas, jako Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom, rozprowadzamy w niedziele po Mszach świętych
o godz. 9.30,11.00, 12.30 w drzwiach domu parafialnego, natomiast po Mszach świętych wieczornych w sobotę i niedzielę
w biurze parafialnym. Duże świece – 18 zł, małe – 8,50 zł.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Opłatki wigilijne do nabycia w Kancelarii parafialnej po
niedzielnych Mszach św. oraz w dni powszednie w godzinach
przyjęć.
Wystawione są skarbony z napisem „Spraw radość bliźniemu na Święta”. Ofiary przeznaczymy na paczki świąteczne dla
dzieci i rodzin potrzebujących w naszej parafii. Paczki zostaną
dostarczone tym rodzinom w najbliższych dniach, gdyby jeszcze
wśród parafian był ktoś potrzebujący to prosimy sąsiadów lub samych zainteresowanych o osobisty kontakt z ks. Proboszczem.
W związku ze znacznym wzrostem zakażeń przypominamy
o obowiązku prawidłowego zasłaniania ust i nosa w kościele.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami w naszym kościele jednorazowo może przebywać do
180 osób nie wliczając osób zaszczepionych.
W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Zofia Konieczka z ul. Szpitalnej, Ryszard Dezor z ul. Dąbrowskiego, Marek Glabiszewski z ul. Dąbrowskiego – Msza św. pogrzebowa
w najbliższy czwartek o godz. 10.15 a następnie pogrzeb na
Junikowie i śp. Tadeusz Kokoszanek z ul. Szpitalnej – Msza św.
pogrzebowa i pogrzeb w najbliższy piątek o godz. 10.00
Polećmy tych zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu
a nasz Panie …
8

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

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

www.dobrypasterz.pl
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