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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami                 
i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 
kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to 
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: „Strzeżcie 
się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą 
mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł czas«. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie 
się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie 
zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: „Powstanie naród przeciw narodowi                                                             
i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim 
podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do 
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. 
Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu 
nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której 
żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. 
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych                              
z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści                       
u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie 
wasze życie”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Od ponad dwóch tysięcy lat żyjemy w czasach 
ostatecznych. Czym dalej od czasów apostolskich, 
tym większe prawdopodobieństwo, że Pan Jezus 
przyjdzie właśnie w naszym pokoleniu. Ale nawet 
ostatnie pokolenie nie będzie wiedziało, czy dzień 
ten nie nastąpi za tysiące lat. Obserwujemy zjawi-
ska, o których Pan Jezus mów w dzisiejszej Ewan-
gelii, ale czy każde pokolenie ich nie obserwowało? 
Wydaje się, że świat jest coraz bardziej zmęczony 
niepewnością, strachem i własnym zagubieniem. 
Tęskni za Bogiem, którego często już nie zna, ale                  
i rozpaczliwie szuka nadziei. Pan Jezus w dzisiej-
szej Ewangelii przypomina jak bardzo świat po-
trzebuje naszego świadectwa. Często tym świa-
dectwem jest po prostu przeżywanie każdego dnia                                                                                               
w cierpliwej wierności Bogu, własnemu sumieniu, 
obowiązkom. Taka wierność, gdy przychodzą 
trudności, choroby, kryzysy, pojawiają się porażki 
w pracy i życiu osobistym, niezrozumienie 
i odrzucenie ze strony najbliższych, wątpliwości 
w wierze, bywa „prawdziwym męczeństwem”. Ale 
miejmy świadomość, że każde, nawet najmniej-
sze męczeństwo jest momentem działania Du-
cha Świętego. Nie próbujmy więc robić planów 
i przygotowań. W odpowiednim momencie bę-
dzie nam to dane i będziemy wiedzieli co mamy 
robić. „Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, 
której żaden z waszych prześladowców nie bę-
dzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić”. W żad-
nym doświadczeniu nie jesteśmy samotni. Pro-
śmy więc Boga, żeby dawał nam Ducha, abyśmy 
w takim świecie potrafili żyć po chrześcijańsku i jak 
mówił św. Franciszek „Zawsze głośmy Ewangelię, 
a gdyby okazało się to konieczne także słowami”.

Justyna Zienkowicz

Jezus zapowiada 
prześladowania 

swoich wyznawców

                                            EWANGELIA   (Łk 21,5-19)



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

 

14.11.
„Jedynie prawda jest i może 
być fundamentem szczęścia 
tak poszczególnych ludzi, 
jak i całej ludzkości.”
św. Maksymilian Maria 
Kolbe

15.11.
„Trzeba pokładać nadzieję 
w Panu, ponieważ kto ma 
w Nim nadzieję, nie zawie-
dzie się. Bóg nie porzuca 
tak jak ludzie, którzy często 
porzucają przyjaciół.”
 św. Albert Wielki

16.11.
„Biada temu, który źle czy-
ni, ale dwakroć biada temu, 
kto na to zło przyzwala.”
św. Gertruda z Helfy

17.11.
„Nie uznawaj za nieistot-
ne niczego, co spotkasz 
na swojej drodze. Często 
dopiero o wiele później 
dostrzeżesz, jakie głębo-
kie i prowadzące cię dalej 

Myśli na każdy dzień
znaczenie miało to czy 
tamto spotkanie, które 
ty chciałeś pochopnie 
ominąć.”
św. Bazyli Wielki

18.11.
„Wszystko minie, a Pan 
Bóg zawsze będzie, 
pilnujmy swej roboty, 
byśmy były spokojne, że 
tak pracujemy, jak Pan 
Bóg przykazał.”
bł. Karolina Kózkówna

19.11.
„Grzeszny człowiek, 
który chce otrzymać od 
swego bliźniego więcej, 
niż jest gotów dać sam z 
siebie Bogu.”
św. Franciszek z Asyżu

20.11.
„Przedmiotem wiary nie 
jest nic innego, jak życie 
Bogiem na ziemi, aby żyć 
z Nim w wieczności.”
św. Rafał Kalinowski

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła, rok C

PIERWSZE CZYTANIE   (Ml 3,19-20.1)
Sprawiedliwy sąd Boży

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza.
Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni               
i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali 
ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Ap 1, 1-4. 2, 1-5a; Łk 18, 35-43
Wtorek: Ap 3, 1-6. 14-22; Łk 19, 1-10
Środa: Ap 4, 1-11; Łk 19, 11-28
Czwartek: Ap 5, 1-10; Łk 19, 41-44
Piątek: Ap 10, 8-11; Łk 19, 45-48
Sobota: Ap 11, 4012; Łk 20, 27-40

nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, 
czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości              
i uzdrowienie w jego promieniach

PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9)

Refren: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.

W obliczu Pana, który nadchodzi, *
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.

DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 3,7-12)
Kto nie chce pracować, niech też nie je

Czytanie z Drugiego Listu świętego Paw-
ła Apostoła do Tesaloniczan
Bracia:
Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudza-
liśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za 
darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, 
we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. 
Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać 
wam samych siebie za przykład do naśladowania. 
Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto 
nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że 
niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wca-
le nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 
Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie 
Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Łk 21,28)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

   Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
      ponieważ zbliża się wasze odkupienie.



- - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - 3       SŁUŻEBNICA BOŻA      

Ostatnie tygodnie wypełnione były pięknymi spotkaniami! Tyle się działo! 
Członkowie Akademickiego Koła Misjologicznego wraz 

z postulatorem procesu beatyfikacyjnego dr Błeńskiej 
ks. Jarosławem Czyżewskim odwiedzili Liceum Błeńskiej, Parafie pod wezwaniem 

Chrystusa Najwyższego kapłana oraz Parafię Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu, 
gdzie opowiadali o doświadczeniu misyjnym w Ugandzie. Wolontariusze dzielili się 

swoimi przeżyciami z wyjazdu, opowiadali o życiu tamtejszej ludności oraz działalności 
Dokty. 31 października spotkaliśmy się natomiast na moście biskupa Jordana przy 

poznańskiej katedrze, by odmówić wspólnie różaniec w dniu 111 rocznicy 
urodzin Wandy Błeńskiej.
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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.

Ostatnio opisałam w wielkim skrócie dwie pory roku, suszę i porę 
deszczową, dziś spędzimy czas w buszu i na wioskach. Zobaczymy, jak 
żyją ludzie w tamtym klimacie i w innej kulturze. Wioski budowane 
są przy drogach, aby móc coś uhandlować i mieć parę groszy na ko-
nieczne wydatki lub głęboko w buszu – tam dotrzeć można ścieżką, 
na której można spotkać różne gady.  Domy a może lepiej nazwę le-
pianki budowane są najczęściej z gliny lub z pustaków wyrabianych 
z ziemi z małym procentem cementu (bo jest bardzo drogi), albo                                         
z desek na wzór naszej szopy. Biednemu zawsze wiatr wieje w oczy, bo 
taka chałupka zbudowana z gliny, po pierwszej porze suszy glina wy-
schnie i będzie się kruszyć, a kiedy przyjdą ulewy glina będzie ściekać 
i gotowe dziury w murze. Jedna z misjonarek opisuje swoją noc w cza-
sie pielgrzymki: „pierwsza noc w buszu, w chacie, gdzie zamiast drzwi 
była zasłonka. Leje deszcz, a my dwie ze strachu na jednym bambu-
sowym łóżku, opatulone śpiworami. Łóżko nie wytrzymało, rozpadło 
się z trzaskiem. Dobrze, że lało, właściciele nie usłyszeli, a spali obok w 
kameruńskiej kuchni… Zasnąć nie idzie! Zmęczenie robi swoje. Iza 
budzi się z krzykiem, coś jej spadło na twarz. Okazało się, że kara-
luch. Zapalamy lampę naftową… i już jesteśmy szczęśliwe, zasypia-
my. Znów budzą nas jakieś trzaski, ktoś drepcze po dachu; lampa nie 
świeci, ale gapią się na nas jakieś ślepia…  Podnosimy wrzask i słyszy-
my, „Siostry! To tylko szczur” Do świtu nie zmrużyłam oka.” 
W takiej chałupce, nie ma stołu, szafek ani prawdziwej kuchni nie 
mówiąc o podłodze czy suficie. Na ziemi klepisko u góry strop. Na 
wielu wioskach nie ma prądu, jeżeli jest gdzieś założona linia to przez 
oszczędność więcej go nie ma aniżeli jest. Ludzie mieszkający w bu-
szu narażeni są na ukąszenie żmij czy innych gadów. Odwiedzając 
z misjonarką jedną rodzinę, byłam bardzo zdziwiona widząc, że we-
wnątrz tego mieszkania rozpalone jest ognisko, oczywiście pełno 
dymu… Pytam, dlaczego nie przed domem, słyszę odpowiedź „zbli-
ża się noc i zapach dymu nie pozwala komarom i wszelkim gadom 
wejść do domu…” i tak każdego dnia domownicy kładą się spać 
w osłonie dymu.  Ludzie żyjący z dala od miast mają bardzo ciężko, 
aby wyżywić swoją rodzinę, w urzędzie gminnym wykupują kawałek 
pola, oczywiście należy je wykarczować i im dalej od wioski tym ta-
niej się zapłaci. Bywa i tak, że nawet 10 km trzeba chodzić na pieszo 
dźwigając na plecach to co ziemia urodziła. Przed zachodem słońca na 
drogach wiejskich spotykałam wiele takich osób szczególnie starsze 
kobiety z tobołami na głowie lub plecach. W czasie, kiedy warzywa 
dojrzewają, prawie wszyscy właściciele działek śpią na polach, chro-
niąc warzywa od złodziei.
Nie chcę twierdzić, że wszyscy w Kamerunie tak żyją, są też ludzie bo-
gaci, i średnio zamożni. Jadąc drogami da się zauważyć, że im bliżej 
miast, tym domy na wsiach są bogatsze, nawet murowane i pojawiają 
się słupy elektryczne, a to oznacza, że jest prąd. ciąg dalszy nastąpi.

s. Teresa Gieńko

Idźcie i głoście
Misje

   NAJPIĘKNIEJSZE WIZERUNKI
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PIELGRZYMUJEMY

Dzień 1  00:15 zbiórka uczestników wyjazdu w Poznaniu i następnie transfer na 
lotnisko w Berlinie, o godz. 06:10 wylot do Tel Awiwu. Po przylocie ok. 11:10 przejazd 
do Nazaretu. Odwiedzimy Bazylikę Zwiastowania oraz Kościół św. Józefa. Pojedziemy do 
Kany Galilejskiej. Po wyczerpaniu programu przejazd na nocleg w Galilei.

Dzień 2 Wjedziemy na Górę Tabor Zwiedzimy okolicę nad Jeziorem Galilejskim: Tabgę, 
Górę Błogosławieństw, Dom św. Piotra w Kafarnaum. W czasie zwiedzania zaplanowany 
jest także rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do hotelu w Betlejem, gdzie 
spędzimy pozostałe noclegi.

Dzień 3 Wzgórze Świątynne w Jerozolimie (w miarę dostępności). Po zejściu ze 
Wzgórza: Ściana Płaczu, Góra Syjon w Jerozolimie, a tam: Wieczernik Pański, Dormitorium 
Matki Bożej, miejsce zaparcia się św. Piotra. Na zakończenie dnia udamy się do Betanii. 
Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 4 Cały dzień zostanie przeznaczony na poznawanie Jerozolimy: Góra Oliwna, 
Kościół Ojcze Nasz Kościół Dominus Flevit i Ogród Oliwny z Bazyliką Agonii oraz Grotą 
Zdrady. Stara Jerozolima, gdzie rozpoczniemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W jej trakcie 
będziemy na Golgocie oraz przy Grobie Pańskim. 
Po zwiedzeniu czas wolny na Starym Mieście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 5 Dzień rozpoczniemy od przejazdu do Jerycha – ponoć najstarszego miasta 
świata. Dalej Kasser Al Yahud – nad Jordan. Tego dnia nie zabraknie również chwili 
relaksu - pobyt nad Morzem Martwym. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 6 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu; zwiedzanie Betlejem – Bazylika i Grota 
Narodzenia Chrystusa, Kościół św. Katarzyny z Grotami św. Józefa i św. Hieronima, Grota 
Mleczna. Po wyczerpaniu programu obiad i przejazd na lotnisko, skąd o godzinie 20:45 
nastąpi wylot do Poznania. Po lądowaniu (ok. 23:55) i odebraniu bagaży zakończenie 
pielgrzymki. 

Termin wyjazdu: 06 – 11.03.2023 r.
Bliższe informacje u ks. Ryszarda
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

OJCIEC ŚWIĘTY MODLIŁ SIĘ ZA ZMARŁYCH 
KARDYNAŁÓW I BISKUPÓW

W Dzień Zaduszny, podczas Mszy św., sprawowanej przez 
dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanniego 
Battistę Re, papież modlił się za zmarłych, w ciągu minio-
nego roku, kardynałów i biskupów. „Jesteśmy w poczekalni 
świata, aby wejść do nieba, aby wziąć udział w tej „uczcie 
dla wszystkich narodów”, o której mówił prorok Izajasz” 
(por. 25, 6) – powiedział Ojciec Święty. „Patrzmy w górę, 
bo jesteśmy w drodze do Najwyższego, podczas gdy to, co 
z dołu, nie pójdzie tam w górę: najlepsze kariery, największe 
sukcesy, najbardziej prestiżowe tytuły i wyróżnienia, nagro-
madzone bogactwa i zdobycze doczesne, wszystko zniknie 
w jednej chwili. A każde pokładane w nich oczekiwanie 
zostanie na zawsze zawiedzione. A jednak ile czasu, wysiłku 
i energii poświęcamy na zamartwianie się i smucenie tymi 
rzeczami, pozwalając, by osłabło dążenie ku domowi, tracąc 
z oczu sens pielgrzymowania, cel podróży, nieskończoność, 
do której zmierzamy, radość, dla której oddychamy!”- kon-
tynuował papież. Po Mszy św., około godziny 12.30, Ojciec 
Święty udał się na leżący na terenie Państwa Watykańskie-
go cmentarz Campo Santo Teutonico i modlił się tam za 
zmarłych.
 

PAPIEŻ: BĄDŹMY BUDOWNICZYMI POKOJU

„Niech Maryja Panna, Królowa wszystkich świętych, po-
maga nam być budowniczymi pokoju w naszym codzien-
nym życiu” – zachęcał Franciszek przed odmówieniem 
modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego bło-
gosławieństwa w uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listo-
pada 2022 roku.

 PAPIEŻ FRANCISZEK W BAHRAJNIE

Papież Franciszek 3 listopada br. udał się z czterodniową 
pielgrzymką do Bahrajnu. Ojciec św. pragnął przede wszyst-
kim wziąć udział w Bahrajńskim Forum Dialogu pod ha-
słem „Wschód i Zachód na rzecz ludzkiego współistnienia”. 
Mottem papieskiej podróży były słowa: „Pokój na ziemi 
ludziom dobrej woli”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. 
Łukasza. Jest to 39. podróż zagraniczna obecnego papieża. 
W niewielkim, liczącym 694 km kwadratowe i 1,4 mln 
mieszkańców (w tym około 240 tys. cudzoziemców) Bah-
rajnie żyje ponad 80 tys. katolików. Stanowią oni zaledwie 
6 proc. mieszkańców. Do wszystkich Kościołów i wspól-
not chrześcijańskich należy około 9 proc. społeczeństwa. 
Chrześcijanie mają do dyspozycji 19 chrześcijańskich 
miejsc kultu. Podkreślano, że na papieską wizytę czekał 
miejscowy Kościół, będący mozaiką kultur, narodów                       
i tradycji. Były dwa cele papieskiej wizyty. Pierwszym 
było podtrzymanie i nadanie nowego impulsu dla dialogu                       
z muzułmanami, zarówno szyitami, jak i sunnitami. Drugi 
to umocnienie tamtejszej owczarni Chrystusowej, nie tylko 
katolików, ale również innych chrześcijan.  Region Zatoki 
Perskiej to duży obszar, mieszczący wiele krajów. W więk-
szości z nich sytuacja chrześcijan pozostaje trudna, ponie-
waż stanowią oni obcy element wobec muzułmańskiej 
większości. Jednak „władze w Bahrajnie pielęgnują dobrą 
relację z Kościołami”. Szczególnym gestem było pozwole-

nie na budowę i hojne wsparcie powstania katedry 
Matki Bożej Arabskiej. Jest ona nie tylko miejscem 
kultu, ale również centrum duszpasterskim i admi-
nistracyjnym, służącym całemu wikariatowi Arabii 
Północnej. Biskup Hinder postrzega wizytę Francisz-
ka jako wyraźne jego dążenie do wzmocnienia dia-
logu chrześcijaństwa z islamem i kontynuację drogi 
spotkania obu wielkich religii.
 

MODLITWA O POKÓJ PODCZAS PAPIESKIEJ 
PIELGRZYMKI W NOWEJ KATEDRZE

Spotkanie ekumeniczne i modlitwa o pokój, w 
ramach pielgrzymki apostolskiej Franciszka do 
Bahrajnu, odbyła się 4 listopada w katolickiej kate-
drze Matki Bożej Arabskiej („Our Lady of Arabia”)                                   
w Awali, drugiej co do wielkości świątyni katolickiej 
na Półwyspie Arabskim. Została ona poświęcona 
niespełna rok temu. Jej wzniesienie jest uważane za 
kamień milowy otwartości religijnej w islamskim 
Królestwie Bahrajnu w Zatoce Perskiej.
Na Półwyspie Arabskim, jak dotychczas, jest tylko 
pięć kościołów formalnie jako miejsca modlitwy ka-
tolików.

 PAPIEŻ PROSI O MODLITWĘ 
ZA UDRĘCZONĄ UKRAINĘ

Papież Franciszek, podczas modlitwy Anioł Pański  
w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ma-
namie, poprosił o modlitwę o trwały pokój w Etiopii                   
i za udręczoną Ukrainę. Ojciec Święty spotkał się 
tam z biskupami, osobami konsekrowanymi, semi-
narzystami i pracownikami duszpasterskimi Bahraj-
nu oraz krajów sąsiednich.
„Drodzy bracia i siostry, w tych miesiącach bardzo 
wiele modlimy się o pokój. W tym kontekście na-
dzieję stanowi porozumienie, które zostało pod-
pisane, a dotyczące sytuacji w Etiopii. Zachęcam 
wszystkich do wspierania tego wysiłku na rzecz 
trwałego pokoju, aby, z Bożą pomocą, nadal postę-
powano drogami dialogu, a ludzie tam wkrótce po-
wrócili do życia spokojnego i godnego. Pragnę też 
przypomnieć o modlitwie i polecać wam modlitwę 
za udręczoną Ukrainę, aby ta wojna się skończyła” – 
powiedział papież.
 

PAPIEŻ W BAZYLICE MATKI BOŻEJ WIĘKSZEJ

Papież Franciszek modlił się w rzymskiej Bazylice 
Matki Bożej Większej po powrocie z podróży apo-
stolskiej do Bahrajnu. Po modlitwie, przed ikoną 
Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego), 
Ojciec Święty wrócił do Watykanu.
Była to 101. wizyta Franciszka w tej położonej na 
Eskwilinie świątyni w czasie jego pontyfikatu. Po-
przednio był tam 2 listopada, w przeddzień wyjazdu 
do Bahrajnu.
 

SPOTKANIE TAIZE W ROSTOCKU

W Rostocku, w Meklemburgii na północy Niemiec 
trwają przygotowania do kolejnego już 45. Europej-
skiego Spotkania Młodych w dniach od 28 grudnia 

Papież w Bazylice Matki Bożej Większej
Papież Franciszek modlił się w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej po powrocie z 
podróży apostolskiej do Bahrajnu. Po modlitwie, przed ikoną Salus Populi Romani (Ocalenie 
Ludu Rzymskiego), Ojciec Święty wrócił do Watykanu.
Była to 101. wizyta Franciszka w tej położonej na Eskwilinie świątyni w czasie jego 
pontyfikatu. Poprzednio był tam 2 listopada, w przeddzień wyjazdu do Bahrajnu.

Spotkanie Taize w Rostocku
W Rostocku, w Meklemburgii na północy Niemiec trwają przygotowania do kolejnego już 
45. Europejskiego Spotkania Młodych w dniach od 28 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023 r.
Zapisy osób w wieku od 18-35 lat przyjmowane są jedynie do 15. listopada.
Na facebook.com/taize.polska można znaleźć najbardziej aktualne informacje o 
przygotowaniach na terenie Polski do Spotkania Europejskiego.
Na facebook.com/taize można śledzić informacje i zdjęcia z przygotowań do spotkania w 
innych krajach. Zgłoszenia można dokonać na stronie taize.fr
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Była to 101. wizyta Franciszka w tej położonej na Eskwilinie świątyni w czasie jego 
pontyfikatu. Poprzednio był tam 2 listopada, w przeddzień wyjazdu do Bahrajnu.
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Ojciec Święty modlił się za zmarłych kardynałów i biskupów
W Dzień Zaduszny, podczas Mszy św., sprawowanej przez dziekana Kolegium 
Kardynalskiego kard. Giovanniego Battistę Re, papież modlił się za zmarłych, w ciągu 
minionego roku, kardynałów i biskupów. „Jesteśmy w poczekalni świata, aby wejść do nieba, 
aby wziąć udział w tej „uczcie dla wszystkich narodów”, o której mówił prorok Izajasz” (por. 
25, 6) – powiedział Ojciec Święty. „Patrzmy w górę, bo jesteśmy w drodze do Najwyższego, 
podczas gdy to, co z dołu, nie pójdzie tam w górę: najlepsze kariery, największe sukcesy, 
najbardziej prestiżowe tytuły i wyróżnienia, nagromadzone bogactwa i zdobycze doczesne, 
wszystko zniknie w jednej chwili. A każde pokładane w nich oczekiwanie zostanie na zawsze 
zawiedzione. A jednak ile czasu, wysiłku i energii poświęcamy na zamartwianie się i 
smucenie tymi rzeczami, pozwalając, by osłabło dążenie ku domowi, tracąc z oczu sens 
pielgrzymowania, cel podróży, nieskończoność, do której zmierzamy, radość, dla której 
oddychamy!”- kontynuował papież. Po Mszy św., około godziny 12.30, Ojciec Święty udał
się na leżący na terenie Państwa Watykańskiego cmentarz Campo Santo Teutonico i modlił
się tam za zmarłych.

Papież: bądźmy budowniczymi pokoju
„Niech Maryja Panna, Królowa wszystkich świętych, pomaga nam być budowniczymi pokoju 
w naszym codziennym życiu” – zachęcał Franciszek przed odmówieniem modlitwy „Anioł 
Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa w uroczystość Wszystkich Świętych, 1 
listopada 2022 roku.

Papież prosi o modlitwę za udręczoną Ukrainę
Papież Franciszek, podczas modlitwy Anioł Pański w kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego w Manamie, poprosił o modlitwę o trwały pokój w Etiopii i za udręczoną 
Ukrainę. Ojciec Święty spotkał się tam z biskupami, osobami konsekrowanymi, 
seminarzystami i pracownikami duszpasterskimi Bahrajnu oraz krajów sąsiednich.
„Drodzy bracia i siostry, w tych miesiącach bardzo wiele modlimy się o pokój. W tym 
kontekście nadzieję stanowi porozumienie, które zostało podpisane, a dotyczące sytuacji w 
Etiopii. Zachęcam wszystkich do wspierania tego wysiłku na rzecz trwałego pokoju, aby, z
Bożą pomocą, nadal postępowano drogami dialogu, a ludzie tam wkrótce powrócili do życia 
spokojnego i godnego. Pragnę też przypomnieć o modlitwie i polecać wam modlitwę za 
udręczoną Ukrainę, aby ta wojna się skończyła” – powiedział papież.

Papież Franciszek w Bahrajnie
Papież Franciszek 3 listopada br. udał się z czterodniową pielgrzymką do Bahrajnu. Ojciec 
św. pragnął przede wszystkim wziąć udział w Bahrajńskim Forum Dialogu pod hasłem 
„Wschód i Zachód na rzecz ludzkiego współistnienia”. Mottem papieskiej podróży były
słowa: „Pokój na ziemi ludziom dobrej woli”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Łukasza. 
Jest to 39. podróż zagraniczna obecnego papieża. W niewielkim, liczącym 694 km
kwadratowe i 1,4 mln mieszkańców (w tym około 240 tys. cudzoziemców) Bahrajnie żyje 
ponad 80 tys. katolików. Stanowią oni zaledwie 6 proc. mieszkańców. Do wszystkich 
Kościołów i wspólnot chrześcijańskich należy około 9 proc. społeczeństwa. Chrześcijanie 
mają do dyspozycji 19 chrześcijańskich miejsc kultu. Podkreślano, że na papieską wizytę 
czekał miejscowy Kościół, będący mozaiką kultur, narodów i tradycji. Były dwa cele 
papieskiej wizyty. Pierwszym było podtrzymanie i nadanie nowego impulsu dla dialogu z 
muzułmanami, zarówno szyitami, jak i sunnitami. Drugi to umocnienie tamtejszej owczarni 
Chrystusowej, nie tylko katolików, ale również innych chrześcijan. Region Zatoki Perskiej to 
duży obszar, mieszczący wiele krajów. W większości z nich sytuacja chrześcijan pozostaje 
trudna, ponieważ stanowią oni obcy element wobec muzułmańskiej większości. Jednak 
„władze w Bahrajnie pielęgnują dobrą relację z Kościołami”. Szczególnym gestem było 
pozwolenie na budowę i hojne wsparcie powstania katedry Matki Bożej Arabskiej. Jest ona 
nie tylko miejscem kultu, ale również centrum duszpasterskim i administracyjnym, służącym 
całemu wikariatowi Arabii Północnej. Biskup Hinder postrzega wizytę Franciszka jako 
wyraźne jego dążenie do wzmocnienia dialogu chrześcijaństwa z islamem i kontynuację drogi 
spotkania obu wielkich religii.

Papież w Bazylice Matki Bożej Większej
Papież Franciszek modlił się w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej po powrocie z 
podróży apostolskiej do Bahrajnu. Po modlitwie, przed ikoną Salus Populi Romani (Ocalenie 
Ludu Rzymskiego), Ojciec Święty wrócił do Watykanu.
Była to 101. wizyta Franciszka w tej położonej na Eskwilinie świątyni w czasie jego 
pontyfikatu. Poprzednio był tam 2 listopada, w przeddzień wyjazdu do Bahrajnu.

Spotkanie Taize w Rostocku
W Rostocku, w Meklemburgii na północy Niemiec trwają przygotowania do kolejnego już 
45. Europejskiego Spotkania Młodych w dniach od 28 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023 r.
Zapisy osób w wieku od 18-35 lat przyjmowane są jedynie do 15. listopada.
Na facebook.com/taize.polska można znaleźć najbardziej aktualne informacje o 
przygotowaniach na terenie Polski do Spotkania Europejskiego.
Na facebook.com/taize można śledzić informacje i zdjęcia z przygotowań do spotkania w 
innych krajach. Zgłoszenia można dokonać na stronie taize.fr
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2022 do 1 stycznia 2023 r. Zapisy osób w wieku od 18-35 
lat przyjmowane są jedynie do 15. listopada.
Na facebook.com/taize.polska można znaleźć najbardziej 
aktualne informacje o przygotowaniach na terenie Polski 
do Spotkania Europejskiego.
Na facebook.com/taize można śledzić informacje i zdjęcia 
z przygotowań do spotkania w innych krajach. Zgłoszenia 
można dokonać na stronie taize.fr
 

NOCE ŚWIĘTYCH, KOROWODY I BALE WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH – NOWA TRADYCJA RELIGIJNA

Modlitwa i czuwanie przy relikwiach świętych, Korowody 
Świętych, a także Bale Wszystkich Świętych dla dzieci – 
w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych tego rodzaju 
inicjatywy pojawiają się w bardzo wielu polskich parafiach. 
To zapoczątkowana niedawno tradycja, której rozwój za-
hamowała nieco epidemia koronawirusa. Teraz odżywa na 
nowo.
 

ŚWIĘTO WSZYSTKICH, 
KTÓRZY DOZNAJĄ CHWAŁY NIEBA

1 listopada Kościół katolicki wspomina wszystkich świę-
tych: wyniesionych na ołtarze i otaczanych kultem oraz 
anonimowych, bezimiennych i nikomu nieznanych. Uro-
czystość Wszystkich Świętych jest radosnym świętem tych, 
którzy po ziemskiej wędrówce zaznają radości wiecznego 
życia z Bogiem. Tego dnia doświadczamy też znaczenia 
„communnio sanctorum” – tajemnicy wielkiej wspólno-
ty świętych, na których wstawiennictwo zawsze możemy 
liczyć. Dzień 1 listopada przypomina przede wszystkim 
prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy 
z nas, niezależnie od swej drogi życia, jest powołany do 
świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć 
własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli 
dar Boga. Ponieważ Stwórca wzywa do świętości wszyst-
kich, także każdemu pomaga swą łaską, niezależnie od 
grzechu czy upadków. Teologia wskazuje, iż każdy z nas 
otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za 
wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim 
stopniu przyjmie od Boga ten dar i odpowie na Jego zapro-
szenie do świętości. Dlatego w kościołach, w czasie liturgii, 
śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która 
należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.
 

KARD. PAROLIN UDZIELIŁ SAKRY 
ABP. TOMASZOWI GRYSIE

Adoro te devote – adoruję pobożnie – te słowa św. To-
masza z Akwinu będą towarzyszyć posłudze biskupiej                                     
abp. Tomasza Grysy. Sakrę biskupią przyjął w katedrze po-
znańskiej, w uroczystość Wszystkich Świętych, z rąk sekre-
tarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina.
Obok głównego konsekratora i współkonsekratorów –      
abp. Stanisława Gądeckiego i abp. Marka Jędraszewskiego 
– 1 listopada w bazylice pw. Świętych Apostołów Piotra                   
i Pawła w Poznaniu obecni byli m.in. abp Salvatore Pennac-
chio, nuncjusz apostolski w Polsce, delegacja Konferencji 
Episkopatu Madagaskaru oraz biskupi z Polski i zagranicy.
 

PRYMAS POLSKI: NIE IDZIEMY KU ROZPACZY 
I ŚMIERCI, LECZ KU ŻYCIU

„Patrzymy dziś w niebo nie po to, by uciec od naszej co-
dzienności, ale by mierzyć się z nią z większą odwagą                             
i nadzieją” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak                                                                                       

W POLSCE

w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu 
św. Piotra w Gnieźnie. W wygłoszonej homilii me-
tropolita gnieźnieński przyznał, że wiara w zmar-
twychwstanie i życie wieczne nie jest dziś wiarą łatwą 
i nawet w Kościele myśl, że żyjemy dla wieczności 
i do niej zmierzamy, wypowiadana jest niekiedy bar-
dzo cicho. Najpierw przecież trzeba zadbać o ziem-
skie sprawy, o ich poprawę, lepsze społeczeństwo 
i cywilizację, a dopiero potem można zająć się śmier-
cią i wiecznością. Myśląc tak jednak – zauważył                   
abp Polak – tracimy z naszych oczu nie tylko kieru-
nek, ale i cel życia. „Może więc właśnie po to są takie 
miejsca, jak cmentarze i takie dni jak ten – dni modli-
twy za zmarłych, a w nich wciąż to przypomnienie, że 
nasza droga ma sens i cel, że nie idziemy ku rozpaczy 
i śmierci, lecz ku życiu, że jesteśmy powołani do świę-
tości” – mówił arcybiskup gnieźnieński.

 RUSZA 10. EDYCJA AKCJI ADOMIS

Rusza 10. edycja akcji AdoMiS czyli Adoptuj mi-
syjnych Seminarzystów. Jej celem jest wsparcie du-
chowe i materialne przyszłych kapłanów w krajach 
misyjnych. Inicjatywa rozpoczęła się 4 listopada, we 
wspomnienie twórcy i patrona seminariów duchow-
nych – św. Karola Boromeusza.
Akcja Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) w Polsce 
została zapoczątkowana w 2013 roku. 
W inicjatywę można włączyć się przez codzienną 
modlitwę za adoptowanych seminarzystów, a tak-
że przez jedną z form pomocy finansowej. Można 
to uczynić indywidualnie lub w grupie parafialnej, 
wspólnotowej czy koleżeńskiej.
Szczegóły dotyczące akcji i możliwości wsparcia 
duchowego i materialnego znajdują się na stronie: 
missio.org.pl
 

Źródło: www.ekai.pl 

Rusza 10. edycja akcji AdoMiS
Rusza 10. edycja akcji AdoMiS czyli Adoptuj misyjnych Seminarzystów. Jej celem jest 
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Noce Świętych, Korowody i Bale Wszystkich Świętych – nowa tradycja religijna
Modlitwa i czuwanie przy relikwiach świętych, Korowody Świętych, a także Bale Wszystkich 
Świętych dla dzieci – w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych tego rodzaju inicjatywy 
pojawiają się w bardzo wielu polskich parafiach. To zapoczątkowana niedawno tradycja, 
której rozwój zahamowała nieco epidemia koronawirusa. Teraz odżywa na nowo.

Święto wszystkich, którzy doznają chwały nieba
1 listopada Kościół katolicki wspomina wszystkich świętych: wyniesionych na ołtarze i 
otaczanych kultem oraz anonimowych, bezimiennych i nikomu nieznanych. Uroczystość 
Wszystkich Świętych jest radosnym świętem tych, którzy po ziemskiej wędrówce zaznają 
radości wiecznego życia z Bogiem. Tego dnia doświadczamy też znaczenia „communnio 
sanctorum” – tajemnicy wielkiej wspólnoty świętych, na których wstawiennictwo zawsze 
możemy liczyć. Dzień 1 listopada przypomina przede wszystkim prawdę o powszechnym 
powołaniu do świętości. Każdy z nas, niezależnie od swej drogi życia, jest powołany do 
świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest 
pomoc łaski Bożej, czyli dar Boga. Ponieważ Stwórca wzywa do świętości wszystkich, także 
każdemu pomaga swą łaską, niezależnie od grzechu czy upadków. Teologia wskazuje, iż 
każdy z nas otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od 
każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga ten dar i odpowie na Jego 
zaproszenie do świętości. Dlatego w kościołach, w czasie liturgii, śpiewa się wówczas Litanię 
do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.

W POLSCE

Noce Świętych, Korowody i Bale Wszystkich Świętych – nowa tradycja religijna
Modlitwa i czuwanie przy relikwiach świętych, Korowody Świętych, a także Bale Wszystkich 
Świętych dla dzieci – w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych tego rodzaju inicjatywy 
pojawiają się w bardzo wielu polskich parafiach. To zapoczątkowana niedawno tradycja, 
której rozwój zahamowała nieco epidemia koronawirusa. Teraz odżywa na nowo.

Święto wszystkich, którzy doznają chwały nieba
1 listopada Kościół katolicki wspomina wszystkich świętych: wyniesionych na ołtarze i 
otaczanych kultem oraz anonimowych, bezimiennych i nikomu nieznanych. Uroczystość 
Wszystkich Świętych jest radosnym świętem tych, którzy po ziemskiej wędrówce zaznają 
radości wiecznego życia z Bogiem. Tego dnia doświadczamy też znaczenia „communnio 
sanctorum” – tajemnicy wielkiej wspólnoty świętych, na których wstawiennictwo zawsze 
możemy liczyć. Dzień 1 listopada przypomina przede wszystkim prawdę o powszechnym 
powołaniu do świętości. Każdy z nas, niezależnie od swej drogi życia, jest powołany do 
świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest 
pomoc łaski Bożej, czyli dar Boga. Ponieważ Stwórca wzywa do świętości wszystkich, także 
każdemu pomaga swą łaską, niezależnie od grzechu czy upadków. Teologia wskazuje, iż 
każdy z nas otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od 
każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga ten dar i odpowie na Jego 
zaproszenie do świętości. Dlatego w kościołach, w czasie liturgii, śpiewa się wówczas Litanię 
do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.

Kard. Parolin udzielił sakry abp. Tomaszowi Grysie
Adoro te devote – adoruję pobożnie – te słowa św. Tomasza z Akwinu będą towarzyszyć 
posłudze biskupiej abp. Tomasza Grysy. Sakrę biskupią przyjął w katedrze poznańskiej, w
uroczystość Wszystkich Świętych, z rąk sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro 
Parolina.
Obok głównego konsekratora i współkonsekratorów – abp. Stanisława Gądeckiego i abp. 
Marka Jędraszewskiego – 1 listopada w bazylice pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 
Poznaniu obecni byli m.in. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, delegacja 
Konferencji Episkopatu Madagaskaru oraz biskupi z Polski i zagranicy.

Prymas Polski: nie idziemy ku rozpaczy i śmierci, lecz ku życiu
„Patrzymy dziś w niebo nie po to, by uciec od naszej codzienności, ale by mierzyć się z nią z 
większą odwagą i nadzieją” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak w Uroczystość 
Wszystkich Świętych na cmentarzu św. Piotra w Gnieźnie. W wygłoszonej homilii 
metropolita gnieźnieński przyznał, że wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne nie jest dziś 
wiarą łatwą i nawet w Kościele myśl, że żyjemy dla wieczności i do niej zmierzamy, 
wypowiadana jest niekiedy bardzo cicho. Najpierw przecież trzeba zadbać o ziemskie sprawy, 
o ich poprawę, lepsze społeczeństwo i cywilizację, a dopiero potem można zająć się śmiercią 
i wiecznością. Myśląc tak jednak – zauważył abp Polak – tracimy z naszych oczu nie tylko 
kierunek, ale i cel życia. „Może więc właśnie po to są takie miejsca, jak cmentarze i takie dni 
jak ten – dni modlitwy za zmarłych, a w nich wciąż to przypomnienie, że nasza droga ma sens 
i cel, że nie idziemy ku rozpaczy i śmierci, lecz ku życiu, że jesteśmy powołani do świętości” 
– mówił arcybiskup gnieźnieński.

Rusza 10. edycja akcji AdoMiS
Rusza 10. edycja akcji AdoMiS czyli Adoptuj misyjnych Seminarzystów. Jej celem jest 
wsparcie duchowe i materialne przyszłych kapłanów w krajach misyjnych. Inicjatywa 
rozpoczęła się 4 listopada, we wspomnienie twórcy i patrona seminariów duchownych – św. 
Karola Boromeusza.
Akcja Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) w Polsce została zapoczątkowana w 2013 roku. 
W inicjatywę można włączyć się przez codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów, 
a także przez jedną z form pomocy finansowej. Można to uczynić indywidualnie lub w grupie 
parafialnej, wspólnotowej czy koleżeńskiej.
Szczegóły dotyczące akcji i możliwości wsparcia duchowego i materialnego znajdują się na 
stronie: missio.org.pl

Źródło: www.ekai.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

Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności                    
z Kościołem Prześladowanym i Światowy 
Dzień Ubogich. Wspieramy dzisiaj modlitwą 
i ofiarą złożoną do skarbon prześladowanych 
za wiarę i ubogich.

Biuro parafialne czynne według ustalonych 
dni i godzin

W tym tygodniu w liturgii Kościoła 
wspominamy:
       • w czwartek św. Elżbietę Węgierską 
zakonnicę
       • w piątek bł. Karolinę Kózkównę 
dziewice i męczennicę

W przyszłą niedziele Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia 
niedziela roku liturgicznego.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie 
śp. Włodzimiera Kaczmarek z ul. Nowy Świat, 
Msza pogrzebowa i pogrzeb w poniedziałek 
o godz. 10:00 i śp. Eugeniusz Nestoruk                       
z ul. Bajana, Msza pogrzebowa i pogrzeb                                                      
w czwartek o godz. 12:00. Polećmy zmarłych 
Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz 
Panie…

Hasło roku duszpasterskiego


