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Komentarz

EWANGELIA (Mk 13,24-32)

Dobrej
Nowiny

To był przepiękny majowy poranek, pachnący bzami i konwaliami. Do dzisiaj czuję
na twarzy to ciepło wiosennego słońca. Pan
Jezus zgromadził nas, tak jak to tylko On
potrafi gromadzić, żebyśmy pierwszy raz,
tak świadomie, tak przygotowani, mogli się
z Nim spotkać. Nie mogliśmy się doczekać,
biała sukienka i wianek od dawna czekały
w szafie. Wyglądaliśmy przepięknie - tylko
dla Niego. I cali byliśmy dla Niego, taką
prostotą dziecięcego serca. A On był dla
nas. Jego obecność między nami była tak
oczywista i wyczuwalna, jak ciepło majowego słońca. To był dzień Pierwszej Komunii
Świętej. Od tego dnia minęło już wiele lat.
I choć czujemy Jego bliskość w sakramentach, w drugim człowieku i tyle wspólnych zmagań i zwycięstw
za nami, to wspomnienie wyjątkowości tamtego dnia
pozostało. I ogromna tęsknota i pragnienie, żeby być
z Nim częściej, bliżej. Św. Faustyna w Dzienniczku
napisała „domem moim jest niebo; ale nim pójdziemy do ojczyzny, musimy spełnić wolę Bożą na ziemi, to jest muszą się w nas dokonać próby i walki”
(Dz 897) Przed nami jeszcze jedno wyjątkowe spotkanie. To na końcu świata. I czy to będzie tylko koniec
naszego życia tu na ziemi, czy całkowity koniec świata
jaki znamy, zupełnie nie ma znaczenia. Bo będzie to
dzień spotkania z Nim. Wypatrujmy znaków, bo może
na figach pojawiają się już pączki i znowu wszystko
rozkwitnie tysiącem kwiatów. Obyśmy stanęli przed
Nim, jak tamtego dnia, w pięknej sukience dobrze
przeżytego życia, w wianku zachowanej mimo wszystko niewinności. I niech się to słońce zaćmi i gwiazdy
spadną, jeżeli tylko On już na zawsze będzie z nami.
Nasz Pan Jezus.
Justyna Zienkowicz

Sąd ostateczny
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc
nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na
niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.
Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od
drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już
jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że
blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam:
Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo
i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu
owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani
Syn, tylko Ojciec”.
EWANGELIA
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Myśli błogosławionego

kard. Stefana Wyszyńskiego
na każdy dzień

15.11.
„Dzisiaj wołanie o powrót moralności chrześcijańskiej jest tak niesłychanie doniosłe. To może stać się
warunkiem naszego uratowania,
zwłaszcza, że Bóg <<uczynił narody uleczalnymi>> i nie ma sytuacji
beznadziejnych. Istnieje bowiem
jeszcze sumienie człowieka, jego
zdrowy rozsądek, sumienie rodzinne, sumienie Narodu.”
16.11.
„Chciejcie odnowić się duchem!
Chciejcie sami być plemieniem nowych ludzi! Inaczej rozsypiecie się.
Nie odpowiecie zadaniom, które są
oczekiwane przez Naród.”
17.11.
„Zmaganie się w Bogu sprawiedliwości i miłosierdzia jest wielką
tajemnicą. Ale w Bogu zawsze
zwycięża miłość. Mówi się potocznie, że nawet <<piekło rozpala miłość>>, aby obraz piekła - chociaż
to nie jest motyw najdoskonalszy
dla istoty rozumnej - chronił człowieka przed nienawiścią i niesprawiedliwością, kierując go ku Bogu,
który jest Miłością.”
18.11.
„Chrystus jako głowa Mistycznego
Ciała jest celem ostatecznym moralności chrześcijańskiej. Cel tej
moralności - to życie ubóstwione,
życie synów przysposobionych,
adoptowanych w jednym Synu Bożym, przez współuczestnictwo w
życiu trynitarnym. To doskonałość
dziecka, które ma być doskonałe
jako i Ojciec jego Niebieski doskonały jest.”
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19.11.
„Łaska ma charakter istotowa
jednoczący pomimo różnic i
właściwości osobowych. Rodzi ona życie w człowieku,
daje wolność wewnętrzną,
inicjatywę duchową, tworzy
cały świat wewnętrzny, ale
nie izoluje, nie uzależnia, nie
odrywa od ludzkości.”
20.11.
„Ilekroć człowiek wątpi, czy
Bóg jest Prawdą, Miłością,
Dobrocią i Mądrością, powstaje nieporządek, który jest
przyczyną najrozmaitszych
udręk. Nic tak nie dręczy, jak
dopuszczona wobec Boga
wątpliwość! Jest to przyczyna
naszej męki, jest to grzech
pierworodny, który leży nie
tyle w porządku fizycznym, ile
w psychicznym, duchowym.
Ma charakter duchowy, dlatego jest grzechem najcięższym.”
21.11.
„Bóg nie może Ciebie nie kochać! Uwierz w to! Nie może.
Na tym polega Jego <<słabość>>; słabość Wszechmogącego, że musi Ciebie
kochać. I w to uwierz! Mało
się o tym dotychczas mówiło. Jeśli tego nie potwierdzą
człowiekowi współcześni teologowie, to nie powiedzą mu
najważniejszego, co jest mu
najbardziej potrzebne.”

Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Dn 12,1-3)
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

Czytanie z Księgi proroka Daniela.
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem
dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było,
odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój
dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co
posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku
hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na
zawsze.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16,518.9-10.11)

Refren: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 10,11-14.18)
Skuteczność ofiary Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia
swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie
mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz
na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując
tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”. Jedną
bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie
jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za
grzechy.

Czytania na każdy dzień

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 21,36)

Poniedziałek: 1 Mch 1, 10-15.41-43.54-57.62-64; Łk 18, 35-43
Wtorek: 2 Mch 6, 18-31; Łk 19, 1-10
Środa: 2 Mch 7, 1. 20-31; Łk 19, 11-28
Czwartek: 1 Mch 2, 15-29; Łk 19, 41-44
Piątek: 1 Mch 4, 36-37. 52-59; Łk 19, 45-48
Sobota: 1 Mch 6, 1-13; Łk 20, 27-40

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Franciszek w Dzień Zaduszny apeluje o pokój
O powstrzymanie wyścigu zbrojeń i podjęcie wysiłków na rzecz pokoju zaapelował papież, w
Dzień Zaduszny, podczas Mszy św., sprawowanej na Francuskim Cmentarzu Wojskowym w
Rzymie.
Wyznał, że jest pewien, iż ci wszyscy, którzy odeszli w dobrej woli, wezwani przez ojczyznę
do jej obrony, są u Pana, ale „czy my, którzy jesteśmy w drodze, walczymy wystarczająco,
aby nie było wojen, aby nie było gospodarek krajów uzbrojonych po zęby dla celów
przemysłu zbrojeniowego?” – zapytał Franciszek.
Na zakończenie papież stwierdził, że kazanie w Dzień Zaduszny powinno być spojrzeniem na
groby. „Te groby są przesłaniem pokoju. Zatrzymajcie się bracia i siostry, zatrzymajcie się
producenci broni” – zaapelował dodając, że te groby przemawiają, „wołają o pokój”.

żaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł
Pański” (07.11). Franciszek prosił, aby
nie budować swojego życia na kulcie
wyglądu, zewnętrzności, na przesadnej
trosce o własny wizerunek. A przede
wszystkim – nie naginać wiary dla własnych korzyści. Mówiąc o uczonych w
Piśmie, nadużywających swojej władzy
i wykorzystujących ubogich stwierdził: „Jest to przestroga na wszystkie
czasy i dla wszystkich, dla Kościoła i społeczeństwa, aby nigdy nie wykorzystywać swojej roli do druzgotania innych, aby nigdy nie zyskiwać
kosztem najsłabszych! I czuwajmy, abyśmy nie popadli w próżność, abyśmy nie skoncentrowali się na pozorach, nie zatracili istoty rzeczy i nie żyli
powierzchownie”. I dodał: „wystrzegajmy się fałszu serca, obłudy, która
jest niebezpieczną chorobą duszy!”

NA ŚWIECIE

Franciszek w Dzień Zaduszny
apeluje o pokój
O powstrzymanie wyścigu zbrojeń
i podjęcie wysiłków na rzecz pokoju zaapelował papież, w Dzień
Zaduszny, podczas Mszy św., sprawowanej na Francuskim Cmentarzu Wojskowym w Rzymie. Wyznał, że jest pewien, iż ci wszyscy,
którzy odeszli w dobrej woli, wezwani przez ojczyznę do jej obrony, są
u Pana, ale „czy my, którzy jesteśmy w drodze, walczymy wystarczająco, aby nie było wojen, aby nie było gospodarek krajów uzbrojonych
po zęby dla celów przemysłu zbrojeniowego?” – zapytał Franciszek.
Na zakończenie papież stwierdził, że kazanie w Dzień Zaduszny poPapież apeluje o pokój w Rogu Afryki
winno być spojrzeniem na groby. „Te groby są przesłaniem pokoju. Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błoZatrzymajcie się bracia i siostry, zatrzymajcie się producenci broni” – gosławieństwa Ojciec Święty zaapelował o pokój w regionie Rogu Afryki,
zaapelował dodając, że te groby przemawiają, „wołają o pokój”.
zapewnił o swej modlitwie za ofiary pożaru w stolicy Liberii, Freetown,
przypomniał o beatyfikacji w Hiszpanii kapucynów – ofiar wojny domoFranciszek przypomniał Pola- wej oraz pozdrowił grupy obecne na Placu św. Piotra (07.11).
kom o znaczeniu modlitwy za
zmarłych
Papież do uczestników COP26:
„Modlitwa za zmarłych nie jest ce- zbyt wielu ludzi cierpi z powodu
lebrowaniem kultu śmierci, lecz jest
kryzysu klimatycznego
aktem miłości wobec naszych braci „Zbyt wielu ludzi cierpi z powodu kryi sióstr oraz noszeniem brzemion zysu klimatycznego” – zwrócił na to
jedni drugich” – przypomniał Ojciec Święty pozdrawiając Polaków uwagę papież Franciszek w przesłaniu
podczas środowej (03.11) audiencji ogólnej.
do uczestników szczytu klimatycznego
COP26 w Glasgow. Przeczytał je przeFranciszek prosi o modlitwę za cierpiących z powodu depresji wodniczący delegacji Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Franciszek
W intencji na listopad, przedstawionej przez Światową Sieć Modlitwy wezwał do szczególnego zatroszczenia się o najuboższe części populacji
Papieża, polecane są szczególnie osoby cierpiące na różnego rodzaju świata, wobec których dojrzał „ekologiczny dług”, związany „zarówno z
choroby cywilizacyjne. Franciszek zauważa, że skrajne wyczerpanie, nierównowagą handlową, która ma konsekwencje dla środowiska, jak i z
depresja i udręka to jedne z najczęstszych problemów współczesne- nieproporcjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych własnego i ingo świata. Zachęca, aby towarzyszyć osobom zmagającym się z tymi nych krajów”.
przeciwnościami oraz oświecać ich sytuację słowami Jezusa, niosącymi
otuchę i pokrzepienie. Ojciec Święty podkreśla, że bardzo ważne jest
Beatyfikacja 3 kapucynów –
bycie blisko takich osób i pełne empatii słuchanie ich w ciszy.
męczenników za wiarę z 1936r.
„Przeciążenie pracą i stres zawodowy powodują u wielu osób skrajne W sobotę 6 listopada w Bazylice Matki
wyczerpanie: psychiczne, emocjonalne, afektywne i fizyczne. Smutek, Bożej w Manresie na północny zachód
apatia i zmęczenie duchowe zdominowały życie ludzi przytłoczonych od Barcelony – mieście nawrócenia się
tempem współczesnego życia. Spróbujmy być blisko tych, którzy św. Ignacego Loyoli – do chwały ołtarzy
są wyczerpani, zrozpaczeni, bez nadziei, często po prostu słuchając zostali wyniesieni trzej kapucyni hiszpańw milczeniu, ponieważ nie możemy pójść i powiedzieć człowiekowi: scy, ofiary pierwszych dni wojny domo«Nie, życie nie jest takie. Posłuchaj mnie, dam ci receptę». Nie ma na wej w Hiszpanii w latach 1936-39. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodnito recepty. Nie zapominajmy także, że obok niezbędnego wsparcia czył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard.
psychologicznego, użytecznego i skutecznego, pomagają im także sło- Marcello Semeraro.
wa Jezusa” – podkreślił papież. I dodał: „Przychodzą mi na myśl i do
serca słowa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni Papież w grudniu pojedzie na Cypr
i do Grecji
i obciążeni, a Ja was pokrzepię». Módlmy się, aby ludzie, którzy cierpią
Zgodnie
z
zapowiedzią,
papież Franciz powodu depresji lub skrajnego wyczerpania, otrzymali wsparcie od
szek
uda
się
na
Cypr
w
dniach:
2-4 grudwszystkich i otrzymali światło, które otworzy ich na życie.“
nia, odwiedzając Nikozję oraz do Grecji
Franciszek: jakże ważne jest uwolnienie sacrum
w dniach: 4-6 grudnia, odwiedzając Ateny
od powiązania z pieniędzmi!
i wyspę Lesbos – podało Biuro Prasowe
Do wystrzegania się obłudników i spojrzenia na ubogą wdowę, od Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty odwiedzi te kraje na zaproszenie miejktórej trzeba się uczyć miłości Boga i braci, a także uwolnienia sfery scowych władz cywilnych i kościelnych. Program podróży zostanie opusacrum od powiazania z pieniędzmi zachęcił Ojciec Święty w rozwa- blikowany w odpowiednim czasie – czytamy w watykańskim komunikacie.
Fot. CPP / Polaris/East News

Papież do uczestników COP26: zbyt wielu ludzi cierpi z powodu kryzysu klimatycznego
„Zbyt wielu ludzi cierpi z powodu kryzysu klimatycznego” – zwrócił na to uwagę papież
Franciszek w przesłaniu do uczestników szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow.
Przeczytał je przewodniczący delegacji Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.
Franciszek wezwał do szczególnego zatroszczenia się o najuboższe części populacji świata,
wobec których dojrzał „ekologiczny dług”, związany „zarówno z nierównowagą handlową,
która ma konsekwencje dla środowiska, jak i z nieproporcjonalnym wykorzystaniem zasobów
naturalnych własnego i innych krajów”.

Fot. ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

Franciszek przypomniał Polakom o znaczeniu modlitwy za zmarłych
„Modlitwa za zmarłych nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz jest aktem miłości wobec
naszych braci i sióstr oraz noszeniem brzemion jedni drugich” – przypomniał Ojciec Święty
pozdrawiając Polaków podczas środowej (03.11) audiencji ogólnej.

Fot. Grzegorz GALAZKA/East News

Franciszek prosi o modlitwę za cierpiących z powodu depresji
W intencji na listopad, przedstawionej przez Światową Sieć Modlitwy Papieża, polecane są
szczególnie osoby cierpiące na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne. Franciszek zauważa,
że skrajne wyczerpanie, depresja i udręka to jedne z najczęstszych problemów współczesnego
świata. Zachęca, aby towarzyszyć osobom zmagającym się z tymi przeciwnościami oraz
oświecać ich sytuację słowami Jezusa, niosącymi otuchę i pokrzepienie. Ojciec Święty
podkreśla, że bardzo ważne jest bycie blisko takich osób i pełne empatii słuchanie ich w
ciszy.
„Przeciążenie pracą i stres zawodowy powodują u wielu osób skrajne wyczerpanie:
psychiczne, emocjonalne, afektywne i fizyczne. Smutek, apatia i zmęczenie duchowe
zdominowały życie ludzi przytłoczonych tempem współczesnego życia. Spróbujmy być
blisko tych, którzy są wyczerpani, zrozpaczeni, bez nadziei, często po prostu słuchając w
milczeniu, ponieważ nie możemy pójść i powiedzieć człowiekowi: «Nie, życie nie jest takie.
Posłuchaj mnie, dam ci receptę». Nie ma na to recepty. Nie zapominajmy także, że obok
niezbędnego wsparcia psychologicznego, użytecznego i skutecznego, pomagają im także
słowa Jezusa” – podkreślił papież. I dodał: „Przychodzą mi na myśl i do serca słowa:
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię».
Módlmy się, aby ludzie, którzy cierpią z powodu depresji lub skrajnego wyczerpania,
otrzymali wsparcie od wszystkich i otrzymali światło, które otworzy ich na życie.“

Fot. AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

Beatyfikacja 3 kapucynów – męczenników za wiarę z 1936r.
W sobotę 6 listopada w Bazylice Matki Bożej w Manresie na północny zachód od Barcelony
– mieście nawrócenia się św. Ignacego Loyoli – do chwały ołtarzy zostali wyniesieni trzej
kapucyni hiszpańscy, ofiary pierwszych dni wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39.
Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

Fot. Policraticus / Cathopic

Papież w grudniu pojedzie na Cypr i do Grecji
Zgodnie z zapowiedzią, papież Franciszek uda się na Cypr w dniach: 2-4 grudnia,
odwiedzając Nikozję oraz do Grecji w dniach: 4-6 grudnia, odwiedzając Ateny i wyspę
Lesbos – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty odwiedzi te kraje na
zaproszenie miejscowych władz cywilnych i kościelnych. Program podróży zostanie
opublikowany w odpowiednim czasie – czytamy w watykańskim komunikacie.

Fot. Wikipedia
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Dzień Zaduszny w Meksyku – kolorowe ołtarze i dary dla zmarłych
O ciekawym zwyczaju, związanym z Dniem Zadusznym, a łączącym w sobie obrzędy
katolickie ze starożytnymi zwyczajami Azteków, napisała 31 października brytyjska Agencja
Reutera w korespondencji z Miasta Meksyku. 2 listopada, gdy przypada Dzień Zmarłych (Día
de los Muertos), na kolorowych ołtarzach, których tylko w stolicy Meksyku doliczono się w
tym roku 16, umieszcza się zdjęcia zmarłych i inne związane z nimi pamiątki. Ludzie kładą
tam też specjalnie przygotowane potrawy, m.in. chleb zmarłych oraz napoje – w szklankach
dla dzieci i w butelkach dla dorosłych.
Znawcy tematu zwracają uwagę, że te meksykańskie Zaduszki różnią się całkowicie od
europejsko-amerykańskiego zwyczaju Halloween. Redaktor czasopisma „National
Geographic” Logan Word tak opisuje te odmienności: „Jeśli Halloween to ciemna noc, pełna
strachu i szkodliwych intryg, to Dzień Zmarłych jest świętem – eksplozją kolorów oraz
potwierdzeniem życia i radości. To prawda, że tematem tego Dnia jest śmierć, ale jego istotą
jest wyrażenie miłości i szacunku dla zmarłych, zwłaszcza członków rodziny. W całym
Meksyku odbywają się w związku z tym parady i przyjęcia. Ludzie śpiewają, tańczą i w ten
sposób starają się otaczać miłością zmarłych”.
W 2003r. obchody meksykańskiego Dnia Zmarłych ogłoszono za Arcydzieło Ustnego i
Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, a w 2008r. wpisano je na listę niematerialnego
dziedzictwa UNESCO.
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Ludzie śpiewają, tańczą i w ten sposób starają się otaczać miłością
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Bp Przybylski: człowiek mądry nie żyje tylko dla dnia dzisiejszego
„Życie wieczne jest jakimś nowym życiem nieprawdopodobnie szczęśliwym” – mówił do
wiernych bp Andrzej Przybylski. Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej
przewodniczył 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, Mszy św. w kaplicy pw.
Zaśnięcia św. Józefa na częstochowskim cmentarzu Raków oraz w procesji. „Choćbyśmy
wiele na tej ziemi osiągnęli, to żadne szczęście ziemskie nie jest porównywalne do tego
wiecznego” – kontynuował bp Przybylski. „Obietnicą Boga nie jest ziemia, ale jest niebo.
Stan szczęścia i błogosławieństwa nie rodzi się z tego, co materialne, bo to co materialne
przeminie” – mówił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, i dodał za papieżem
Franciszkiem: „ Czy byliście kiedyś na takim pogrzebie, podczas którego za trumną jechały
samochody transportowe z meblami? To wszystko zostanie”.
„Niech nasza mądrość polega na tym, że nie tylko będziemy gonić za pilnymi rzeczami, ale
żebyśmy nie zgubili tych ważnych. Droga do szczęścia wiecznego idzie przez utrapienia,
wyrzeczenia, a czasem idzie przez cierpienie. Do szczęścia wiecznego idziemy przez
ziemskie nieszczęśliwości” – podkreślił biskup. „Nie zapomnijmy o tym, co jest
najważniejsze, stając przy grobach naszych bliskich zmarłych. Nie zapomnijmy o Bogu.
Trwajmy w wierze, głośmy wiarę” – zaapelował do wiernych.
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dzisiejszego
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na takim pogrzebie, podczas którego za trumną jechały samochody
transportowe z meblami? To wszystko zostanie”.
„Niech nasza mądrość polega na tym, że nie tylko będziemy gonić
za pilnymi rzeczami, ale żebyśmy nie zgubili tych ważnych. Droga
do szczęścia wiecznego idzie przez utrapienia, wyrzeczenia, a czasem
idzie przez cierpienie. Do szczęścia wiecznego idziemy przez ziemskie
nieszczęśliwości” – podkreślił biskup. „Nie zapomnijmy o tym, co jest
najważniejsze, stając przy grobach naszych bliskich zmarłych. Nie zapomnijmy o Bogu. Trwajmy w wierze, głośmy wiarę” – zaapelował do
wiernych.

Fot. Karol Porwich

Wanda Półtawska – przyjaciółka Jana Pawła II
W dniu 2 listopada setne urodziny obchodziła Wanda Półtawska, przyjaciółka i jedna z
najbliższych współpracownic Jana Pawła II. Psychiatra, doktor nauk medycznych, była
więźniarka obozu w Ravensbrück, działaczka pro-life, dama Orderu Orła Białego.
Wanda Półtawska – dla znajomych Dusia, urodziła się 2 listopada 1921 r. w Lublinie. Jako
20-letnia dziewczyna przeżyła gehennę obozu koncentracyjnego. Te tragiczne wydarzenia nie
zabiły w niej jednak człowieczeństwa. W latach 50. poznała ks. Karola Wojtyłę, z którym się
zaprzyjaźniła i blisko współpracowała. Kiedy został papieżem, pozostała dla niego ekspertem
w dziedzinie ochrony życia. Najważniejszą część swojego życia zawodowego poświęciła
poradnictwu małżeńskiemu i rodzinnemu.
W 1962 roku Wanda Półtawska, wtedy już matka czterech córek, zachorowała na złośliwy
nowotwór. Biskup Wojtyła jechał właśnie do Rzymu na pierwszą sesję Soboru
Watykańskiego Drugiego. Napisał list do Ojca Pio z prośbą o modlitwę w intencji chorej.
Półtawska była już na stole operacyjnym, gdy ostatnie badania wykazały niewytłumaczalne
medycznie, całkowite wyleczenie chorego miejsca.
Miłość żyje w klimacie cudu – przekształca zwykły dzień w wielkie święto, a życie w wielką
przygodę – tak o wielkiej tajemnicy miłości małżeńskiej i rodzicielskiej pisze kobieta, która
za życia przeszła obozowe piekło jako więzień numer 7709. To właśnie w obozie
postanowiła, że skończy medycynę. Po latach wspominała: „w chwili, gdy umierałam z
głodu, a śmierć była kwestią dni czy może nawet godzin, planowałam życie”.
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Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla (4-7 listopada)
W piątą rocznicę Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, od 4 do 7
listopada br., w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres pod hasłem „W diecezjach i
parafiach »Króluj nam, Chryste!«ˮ. Organizatorem spotkania było Ogólnopolskie Dzieło
Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla oraz delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych bp
Stanisław Jamrozek.
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Ordo Iuris przygotowało poradnik prawny dla rodziców dzieci utraconych
Każdego roku dochodzi w Polsce do blisko 40 tys. poronień i 1700 martwych urodzeń.
Niestety, rodzice przeżywający dramat przedwczesnej śmierci swojego dziecka są najczęściej
pozostawieni bez należytego wsparcia. Niejednokrotnie nie są nawet informowani o
przysługujących im prawach, w tym o prawie do godnego pochówku dziecka, niezależnie od
tego, na jakim etapie ciąży zmarło. Dlatego Instytut Ordo Iuris wydał specjalny poradnik
prawny dla rodziców dzieci utraconych, wyjaśniając w nim, jakie prawa im przysługują oraz
w jaki sposób można je realizować.
Ciała dzieci utylizowane są wciąż wraz z odpadkami medycznymi, przetrzymywane latami w
chłodniach lub zakopywane w bezimiennych zbiorowych mogiłach. A wystarczy wsparcie dla
rodziców i wiedza szpitali oraz urzędników, by dobre praktyki pełnego, godnego pochówku
zapewnione zostały każdemu utraconemu dziecku.

Ordo Iuris przygotowało poradnik
prawny dla rodziców dzieci
utraconych
Każdego roku dochodzi w Polsce do
blisko 40 tys. poronień i 1700 martwych
urodzeń. Niestety, rodzice przeżywający
dramat przedwczesnej śmierci swojego
dziecka są najczęściej pozostawieni bez należytego wsparcia. Niejednokrotnie nie są nawet informowani o przysługujących im prawach, w tym
o prawie do godnego pochówku dziecka, niezależnie od tego, na jakim
etapie ciąży zmarło. Dlatego Instytut Ordo Iuris wydał specjalny poradnik
prawny dla rodziców dzieci utraconych, wyjaśniając w nim, jakie prawa im
przysługują oraz w jaki sposób można je realizować.
Ciała dzieci utylizowane są wciąż wraz z odpadkami medycznymi, przetrzymywane latami w chłodniach lub zakopywane w bezimiennych zbiorowych mogiłach. A wystarczy wsparcie dla rodziców i wiedza szpitali oraz
urzędników, by dobre praktyki pełnego, godnego pochówku zapewnione
zostały każdemu utraconemu dziecku.
Fot. Dimitri Conejo Sanz / Cathopic

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – za złotówkę do końca roku
Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego bierze udział w projekcie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna. Muzeum za złotówkę”. Celem
przedsięwzięcia jest ułatwienie dostępu do kultury i dotarcie do szerokiego grona odbiorców.
W ramach programu, do końca grudnia 2021 r. Muzeum zaprasza dzieci i młodzież do 26
roku życia z biletami za symboliczną złotówkę. Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego dołączyło także do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego – za złotówkę do
końca roku
Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego bierze udział w projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Kultura dostępna. MuWanda Półtawska – przyjaciółka Jana Pawła II
W dniu 2 listopada setne urodziny obchodziła Wanda Półtawska, zeum za złotówkę”. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie dostępu do
przyjaciółka i jedna z najbliższych współpracownic Jana Pawła II. Psy- kultury i dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W ramach programu,
chiatra, doktor nauk medycznych, była więźniarka obozu w Ravens- do końca grudnia 2021 r. Muzeum zaprasza dzieci i młodzież do 26 roku
życia z biletami za symboliczną złotówkę. Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła
brück, działaczka pro-life, dama Orderu Orła Białego.
Wanda Półtawska – dla znajomych Dusia, urodziła się 2 listopada II i Prymasa Wyszyńskiego dołączyło także do ogólnopolskiego progra1921 r. w Lublinie. Jako 20-letnia dziewczyna przeżyła gehennę obozu mu Karta Dużej Rodziny.
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XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – 14 listopada
W drugą niedzielę listopada Kościół obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. W tym roku jest przeżywany pod hasłem „Solidarni z Libanem”. Zebrane
fundusze zostaną przekazane na wsparcie chrześcijan w tym kraju.
W Libanie jest pięć głównych grup chrześcijan: katolicy, Ortodoksyjne Kościoły orientalne,
wschodni prawosławni, Asyryjczycy i różnego rodzaju Kościoły ewangelickie i protestanckie.
Konstytucja kraju gwarantuje wolność religii. Kościół w Libanie wykonał ogromną pracę, aby
zmniejszyć dystans między religiami i między kulturami poprzez edukację. „Wykształcił całe
pokolenia, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. W niektórych szkołach katolickich
prawie 90 proc. uczniów to muzułmanie, zwłaszcza na obszarach, gdzie stanowią oni
większość. Chrześcijanie mają swoje szkoły, ale są one otwarte dla wszystkich. Wpłynęło to
pozytywnie na sposób myślenia wielu Libańczyków i z tego powodu fanatyzm nie jest tak
rozpowszechniony, jak w innych krajach świata arabskiego" - czytamy w komunikacie
PKWP. Zaznaczono, że „kultura dialogu, szacunku i wzajemnego współistnienia jest
promowana przez różne katolickie instytucje opiekuńcze, takie jak: szpitale, przychodnie,
sierocińce, ale przede wszystkim szkoły".
Decyzję o tym, aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem
Solidarności z Kościołem Prześladowanym podjęła Konferencja Episkopatu Polski podczas
346. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze w dniu 27 listopada 2008r. Organizatorem tego
dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Co roku wybierany jest
jeden kraj szczególnie doświadczany prześladowaniami.
Wspierać można, wysyłając SMS o treści RATUJE, pod numer 72405. Koszt to 2 zł plus
VAT (2,46 zł. brutto) lub wpłacając na konta: ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025
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i między kulturami poprzez
edukację. „Wykształcił całe
pokolenia, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan.
W niektórych szkołach katolickich prawie 90 proc.
uczniów to muzułmanie,
zwłaszcza na obszarach,
gdzie stanowią oni większość.
Chrześcijanie mają swoje
szkoły, ale są one otwarte dla
wszystkich. Wpłynęło to pozytywnie na sposób myślenia
wielu Libańczyków i z tego
powodu fanatyzm nie jest tak
rozpowszechniony, jak w innych krajach świata arabskiego” - czytamy w komunikacie PKWP. Zaznaczono, że „kultura dialogu, szacunku i wzajemnego współistnienia jest promowana
przez różne katolickie instytucje opiekuńcze, takie jak: szpitale, przychodnie, sierocińce, ale przede wszystkim szkoły”.
Decyzję o tym, aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym
podjęła Konferencja Episkopatu Polski podczas 346. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze w dniu 27 listopada 2008r. Organizatorem tego dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie
doświadczany prześladowaniami.
Wspierać można, wysyłając SMS o treści RATUJE, pod numer 72405. Koszt to 2 zł plus VAT (2,46 zł. brutto) lub wpłacając na
konta: ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759 bądź PKO BP o/ Warszawa 87 1020 1068 0000 1402
0096 8990. (PAP)
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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

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.

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

Modlitwa
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz
na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się
Tobie, Uzdrowienie chorych,
która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,

trwając mocno w wierze.
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak
jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby. Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się
do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się
naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić
przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

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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Ogłoszenia
duszpasterskie
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

14.11.2021 r.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. W tym roku
pragniemy pomóc przez modlitwę i ofiarę
złożoną do skarbon chrześcijanom w Libanie prześladowanym za wiarę i żyjącym
w skrajnej biedzie.
Ostatni różaniec z wymieniankami dzisiaj
o godz. 17:15.
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie przedstawicieli grup
duszpasterskich do kościoła.

Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
15.11. - Oborniki – Miłosierdzia Bożego
16.11. - Kiszewo
17.11. - Bąblin i Bąbliniec
18.11. - Rożnowo i Łukowo
19.11. - Maniewo
20.11. - Objezierze
21.11. - Chludowo

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Biuro parafialne czynne według ustalonych
dni i godzin
W przyszłą niedziele kolejny Różańcowy
Marsz pokutny rozpoczynający się Mszą św.
o godz. 12:30 w kościele Bożego Ciała. Zachęcamy do udziału.
Za tydzień uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata.
W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Bogdan Kozanecki z ul. Polskiej,
śp. Janusz Cybichowski z ul. Hożej, pogrzeb
w najbliższą środę o godz. 11:50 na Junikowie. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…
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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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