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EWANGELIA

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Ogród mojej babci nie był zbyt urodziwy. Trochę 
krzywe grządki, lekko zarośnięte chwastami. Całe 
lato z kuzynami buszowaliśmy tam i ku radości 
babci zjadaliśmy wszystko, co tylko udało nam się 
znaleźć. Liczne zakamarki były idealne, żeby się     
w nich chować. Od dawna nieprzycinane drzewka 
owocowe aż prosiły, żeby się na nie wspinać i zrywać 
owoce aż z samego czubka. Wracając z wakacji do 
domu zawsze przejazdem odwiedzaliśmy ciocię. 
Jej ogród był perfekcyjny. Ale w tych idealnie 
wypielonych grządkach nie dało się schować, 
z resztą biegać też nie wolno było, żeby niczego 
nie podeptać, drzewka zupełnie nie nadawały się 
do wspinania, a i pora, o której przyjeżdżaliśmy 
zawsze była jeszcze nieodpowiednia, żeby zebrać 
jakikolwiek plon. 
Chcemy być idealni, a nasze życie duchowe tak 
często przypomina ogród cioci. Ciągle jesteśmy na 
etapie budowania, formowania. Uwielbiamy przy-
glądać się jak wszystko w nas wzrasta i czekać, aż 
będzie perfekcyjne, a wtedy ewentualnie podzie-
limy się owocami. „Ustanowię cię światłością dla 
pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców 
ziemi”. Czy mamy świadomość, że tego właśnie 
chce od nas Pan Bóg? Że nie jest to ekskluzywne 
wezwanie dla wybranych, ale dla każdego z nas. 
Musimy tylko przestać karmić swój perfekcjo-
nizm. Jak uczy dzisiaj Jan Chrzciciel - oderwać 
wzrok od siebie, co bywa trudne i wskazywać na 
Pana Jezusa i o Nim opowiadać. Zapraszajmy się 
nawzajem do tych naszych nieidealnych ogrodów 
i pozwólmy do syta karmić się wiarą, która prowa-
dzi tylko do Niego.

Justyna Zienkowicz

Duch Święty 
spoczął na 
Jezusie

                                          EWANGELIA  (J 1,29-34)

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 
«Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie 
świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba 
i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie 
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym 
ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, 
który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że 
On jest Synem Bożym”.
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16.01.
„Jeśli jesteś czysty, niebo 
jest w tobie, przeto wej-
rzyj w głąb siebie samego,                    
a ujrzysz światłość aniołów 
i Pana zastępów anielskich.”
św. Izaak Syryjczyk

17.01.
„Kto napełniony jest 
Duchem Świętym, ten 
przemawia różnymi ję-
zykami. Różne języki to 
różne sposoby świadczenia                     
o Chrystusie, a zatem: po-
kora, ubóstwo, cierpliwość, 
posłuszeństwo. Przemawia-
my nimi wtedy, gdy inni 
widzą je w nas.”
Św. Antoni z Padwy

18.01.
„Co za radość dawać Boga 
duszom, a dusze Bogu! 
Życie wtedy staje się zupeł-
nie inne, gdy nastawi się na 
to działanie.”
św. Elżbieta od Trójcy 
Świętej

Myśli na każdy dzień
19.01.
„Ten, kto zaczyna wzru-
szać się nędzą drugiego 
człowieka, zaczyna 
porzucać grzech.”
św. Ojciec Pio

20.01.
„Chwalcie i błogosławcie 
mojego Pana, i dziękuj-
cie Mu, i służcie z wielką 
pokorą.”
św. Franciszek z Asyżu

21.01.
„Nie szorstkością, nie 
gwałtownością zdo-
będzie się dusze dla 
Chrystusa, ale miłością                         
i modlitwą.”
bł. Maria od Pana Jezusa 
Dobrego Pasterza

22.01.
„Narzędziem Boga są 
zawsze ludzie pokorni.”
św. Jan Chryzostom

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Druga Niedziela Zwykła 
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 49,3.5-6)
Sługa Boży światłością całej ziemi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w to-
bie się rozsławię”. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg 
mój stał się moją silą. A teraz przemówił Pan, któ-
ry mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Hbr 5, 1-10; Mk 2, 18-22
Wtorek: Hbr 6, 10-20; Mk 2, 23-28
Środa: Hbr 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6
Czwartek: Hbr 7, 25 – 8, 6; Mk 3, 7-12
Piątek: Hbr 8, 6-13; Mk 3, 13-19
Sobota: Hbr 9, 1-3. 11-14; Mk 3, 20-21

bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu 
Izraela. I mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą 
dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 
ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla 
pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców 
ziemi”.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana, +
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: +
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1,1-3)
Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Początek Pierwszego listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian.

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa 
Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego                
w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni                                                                                                      
w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości we-
spół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu 
wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga 
Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 1,14.12b)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi.
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Sanktuarium w Montichiari 
Maryja Róża Mistyczna

U podnóża włoskich Alp rozsiadła się skromnie miejscowość Montichiari. 
Dla nas, Polaków, nazwa ta budzi najpiękniejsze skojarzenia, jej tłumacze-
nie brzmi bowiem „Jasne Góry”. Dziś z tamtejszego sanktuarium rozcho-
dzi się po świecie sława Maryi wzywanej 
pod tytułem „Róży Duchownej”, zaś 
nazwa miasteczka nabrała nowego sen-
su: mówi o nadziei na „jasne dni”, jeśli 
człowiek podejmie trud wspinaczki na 
szczyty zjednoczenia z Bogiem. Samo 
miejsce wybrane przez Matkę Najświęt-
szą na objawienia opowiada też wiele  
o sytuacji Kościoła: jest on chory i wy-
maga leczenia, a ludzie świeccy mają 
się nim zaopiekować… Wskazuje na 
to choćby fakt, że na miejsce objawień 
Matka Najświętsza wybrała szpital, 
a za wizjonerkę obrała osobę świecką 
– Pierinę Gilli, pielęgniarkę. W 1947 r. 
trzydziestosześcioletnia Pierina Gilli, 
skromna pielęgniarka, ujrzała w pod-
ległej jej nadzorowi sali szpitalnej nie-
zwykłego gościa z nieba. Przed kobie-
tą stanęła Matka Najświętsza ubrana 
w fioletową szatę, ze łzami w oczach 
i trzema mieczami wbitymi w serce. Może 
przyszła właśnie do szpitala, aby prosić 
o pomoc. Czyżby w Montichiari miano 
wyjąć z Jej obolałego serca te trzy głę-
boko wbite ostrza? Liczba trzy zdominowała objawienia w Montichiari. 
Najpierw mamy trzy miecze. Pierwszy, jak później wyjaśniła Matka Boża, 
to ból spowodowany niegodnym sprawowaniem Mszy świętej i przyjmo-
waniem Komunii świętej w stanie grzechu. Drugi oznacza niewierność 
powołaniu kapłańskiemu i zakonnemu. Trzeci symbolizuje wyparcie się 
wiary przez duchownych. Wizja jest smutna, a Maryja ogranicza się do 
wypowiedzenia trzech słów. To „Modlitwa. Ofiara. Pokuta”. Pozostawia 
nam trzy wezwania. Kiedy w dniu 13 czerwca Pierina ponownie widzi 
Matkę Najświętszą, oglądana przez nią wizja jest zaprzeczeniem pierwszej. 
Maryja ma na sobie jasną szatę, uśmiecha się, a w miejscu mieczy znajdują 
się trzy róże. Nie zadają ran, są ozdobą, jakby znakiem, że choroba minęła, 
choć może po ranach pozostały blizny; kwiaty je ukrywają. A może cier-
pienie zamieniło się w radość? Może to, co było przyczyną bólu, jest teraz 
powodem wesela? To bardzo prorocze przesłanie, jakby wizja przesunięta 
w czasie, wypchnięta z szeregu dat, by ustawić się w nieznanej nam przy-

szłości. Matka Boża z trzema różami na piersiach zapewnia: „Nadejdzie 
dzień, kiedy modlitwa, pokuta i ofiara zaowocują świętością kapłanów 
i osób zakonnych! Będzie to dzień radości i triumfu”! Trzy róże, a każda 

inna. Jedna koloru białego, druga 
czerwona, trzecia złota. Dlaczego 
róże? Co oznaczają te kolory? Pierw-
sza mówi o czystości i wierności 
w wierze, druga opowiada o dawa-
niu siebie i o trwaniu przy Bogu, je-
śli trzeba aż po męczeństwo. Trzecia 
śpiewa o świętości… Gdy ludzie 
Kościoła będą jak te trzy kwiaty, Ser-
ce Maryi wypełni radość. Podczas 
drugiego objawienia Matka Boża 
przekazuje więcej. Przedstawia się: 
„Jestem Matką Jezusa i was wszyst-
kich”. Określa swą misję: „Nasz Pan 
posyła mnie, abym objawiła nowe 
maryjne nabożeństwo dla wszyst-
kich instytutów męskich i żeńskich, 
zgromadzeń zakonnych i księży die-
cezjalnych. Obiecuję opiekować się 
tymi zakonami i instytutami, które 
będą mnie czcić w sposób szczególny. 
Pomnożę ich powołania i wyjednam 
dla nich szczególną łaskę”. Maryja 
pragnie, aby każdy 13 dzień miesiąca 
stał się szczególnym dniem maryj-

nym. Zapewnia, że w tym dniu będzie obdarzać łaską świętości wszyst-
kie wspólnoty zakonne, które Ją miłują i czczą. Widzimy wyraźną zbież-
ność z Fatimą. Montichiari spotyka się z Fatimą. To w 13 dniu miesiąca 
odprawiane są nabożeństwa fatimskie. Tego samego dnia do Serca Mat-
ki Najświętszej mają się przytulić wspólnoty zakonne. Nabożeństwo 
wynagradzające w duchu orędzia fatimskiego staje się nabożeństwem, 
w którym dużo będzie modlitw za kapłanów, zakonników i zakonnice.
Fatima potwierdza ten kierunek. W listach Siostry Łucji można znaleźć 
przesłania takie jak z Montichiari. Niemal w każdej wypowiedzi wizjo-
nerka z Fatimy dopominała się o posty i modlitwę w intencjach, które 
wskazuje również Maryja z Montichiari. Siostra Łucja wciąż ostrzegała 
przed kryzysem, jaki będzie kładł się coraz głębszym cieniem na ducho-
wieństwie. Wzywała do wynagradzania za grzechy księży i osób zakon-
nych, szczególnie za ich brak wiary, brak ubóstwa i trwania w czystości, a 
także za ich niewierność powołaniu. Droga do ocalenia jest jedna. Matka 

Najpiękniejsze Sanktuaria Maryjne

Włoskie JASNE GÓRY
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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.

SANKTUARIA MARYJNE

Najświętsza określa ją krótkim zdaniem: „Żyj-
cie miłością!”. Od tego każe nam zacząć. Jakby 
chciała przypomnieć słowa Apostoła Pawła: 
„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,                                                
i posiadał wszelką wiedzę, a ciało swe wy-
stawił na spalenie – a miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał” (1 Kor 13,1). Maryja chce, 
abyśmy uświadomili sobie, że modlitwa, pokuta 
i ofiara nie zdadzą się na nic, jeśli zabraknie 
w nich miłości do Boga, miłości do Niej, miłości 
do nieszczęsnych grzeszników. Miłość nieprzyja-
ciół i modlitwa za nich. To niełatwy test dla każ-
dego z nas. Dobrze wiemy, jak trudno obudzić 
w sercu szczerą miłość do kogoś, kto zadał nam 
ból i jak trudno w akcie prawdziwej miłości mo-
dlić się czy podjąć wyrzeczenie w jego intencji. 
Jezus tak czynił, choćby z wysokości krzyża. 
Święci to potrafili. Kard. Wyszyński wiele lat mo-
dlił się za Bolesława Bieruta, który go uwięził i ani 
myślał kiedykolwiek uwolnić. A my? To trudne? 
Po prostu nie jesteśmy jeszcze święci. Matka 
Najświętsza zaprasza nas do powstrzymywania 
ramienia Jej Syna, który chce wymierzyć światu 
sprawiedliwość. Mamy wspólnie z Nią błagać 
Jezusa i wynagradzać za grzechy. Mamy stać się 
Jej drużyną, a może nawet inaczej – Jej „pomno-
żeniem”. Kiedy otrzymujemy powołanie tożsame 
z Jej powołaniem, stajemy się alter Maria – drugą 
Maryją, a naszym udziałem jest Jej rola wstawien-
nicza przed Bogiem i misja rozdawania łask. 
A także – gwarancja wniebowzięcia. W przed-
dzień uroczystości Niepokalanego Poczę-
cia Matka Najświętsza ukazuje się w bazylice 
w Montichiari. Ma na sobie biały płaszcz, 
podtrzymywany przez dwoje dzieci: chłopca 
z prawej, dziewczynkę z lewej strony. Jak sama 
wyjaśni, to Franciszek i Hiacynta, błogosławieni 
wizjonerzy z Fatimy. „Oni pomogą ci przetrwać 
czas próby i cierpienia. Oni także cierpieli. Ocze-
kuję od ciebie prostoty i dobroci tych dwojga 
dzieci”. Pastuszkowie z Fatimy wyniesieni na 
ołtarze w 2000 r. mają stać się dla nas wzorem 
wypełniania próśb Matki Najświętszej i życia 
Jej orędziem. Ta droga nie będzie pozbawiana 
trudów i cierpień, ale widocznie tak być musi: 
szlak Maryjny biegnie w cieniu krzyża…Ma-
ryja ogłasza: „Jutro ukażę ludziom swe Serce,                                                      
o którym tak mało wiedzą. W Fatimie prosiłam 
o rozpowszechnienie nabożeństwa do mego 
Serca”. I dodała słowa, które kierują naszą uwa-
gę już nie tyle ku Fatimie, ile ku mało znanemu 
innemu miejscu objawień, którego prawdzi-
wość sama potwierdza: „Chciałam ofiarować 

me Serce rodzinom chrześcijańskim w Bonate”. 
To małe miasteczko we Włoszech, w pobliżu 
Bergamo. I zaraz wyjaśnia sens objawienia się                                                                                                                               
w Montichiari: „Tu chcę być czczona w połącze-
niu  z nabożeństwem do mego Serca, które ma 
być praktykowane przede wszystkim w instytu-
tach zakonnych, by wyprosiły one sobie więcej 
łask za pośrednictwem mego matczynego Ser-
ca... Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Bo-
skiego Syna Jezusa Chrystusa... Przez swe przyj-
ście do Montichiari chcę być znana jako Rosa 
Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku, 
w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono go-
dzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzy-
skacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz 
Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite 
miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale mo-
dlić się za swych grzesznych braci”. Matka Naj-
świętsza poprosiła, by przekazano Jej życzenie 
papieżowi Piusowi XII, chce bowiem, aby godzi-
na łaski dla świata była znana i rozpowszechnia-
na na całym świecie. Wyjaśniła zasadę nabożeń-
stwa: „Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić 
kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, 
ten także otrzyma za moim pośrednictwem wie-
le łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji 
i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę 
niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie 
też miał zapewnioną opiekę i łaskę”. Objawienia 
w Montechiari trwały 19 lat. Po ich ustaniu Pie-
rina zamknęła się w klasztorze w pobliskiej miej-
scowości Fantanelle, gdzie ukryta przed światem 
służyła w kuchni. W dniu 17 kwietnia 1966 r.,                                                                       
w Białą Niedzielę, którą dziś obchodzimy jako 
Niedzielę Miłosierdzia, Matka Najświętsza uka-
zała się naszej wizjonerce raz jeszcze. Było to 
jedno z czterech „nowych” objawień koło źródeł-
ka, które Matka Boża uczyniła Źródłem Łaski, 
szczególnie dla ludzi chorych. W 2000 r. wobec 
przykładów autentycznej pobożności i licznych 
dobrze udokumentowanych cudów tamtejszy 
biskup zdecydował na zaakceptowanie kultu            
w miejscu objawień. Czciciele Róży Duchownej 
czekają teraz na kolejny krok Kościoła: potwier-
dzenie, że w Montichiari Matka Boża rzeczywi-
ście przyszła do swych dzieci.

Na podstawie 
„ŚWIAT MARYJNYCH OBJAWIEŃ” 
W. Łaszewskiego

Ewa Wika
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KOLĘDA

Odwiedziny duszpasterskie
Kolęda 2023

Zgodnie z zapowiedzią pójdziemy w tym roku na kolędę do parafian 
mieszkających w domach jednorodzinnych, którzy w adwencie 

złożyli zaproszenie do przyjęcia kapłana.
W związku z chorobą kapłanów i wielu parafian kolędę 

rozpoczniemy 16 stycznia.

PONIEDZIAŁEK, 16.01.2023 R., OD GODZ. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Żeromskiego (3 rodziny), Wilkońskich (1 rodzina) , 
Niemcewicza (5 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Bystrzycka (2 rodziny), Narewska (1 rodzina),
Żarnowiecka (4 rodziny), Pilicka (3 rodz.)
Ks. Marek: ul. Wiślana (5 rodzin)
Wtorek, 17.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Kościelskiego (4 rodziny), Lindego (3 rodziny), 
Nałkowskiej (5 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Dąbrowskiego (numery parzyste 5 rodzin), Luba (4 rodzin)
Ks. Marek: ul. Dąbrowskiego (numery nieparzyste 5 rodzin)
Środa, 18.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Botaniczna (3 rodziny), ul. Miła (4 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Nowina (6 rodzin), Szczęsna (1 rodzina), Cienista (3 rodziny)
Czwartek, 19.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Radosna (numery parzyste 13 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Radosna (numery nieparzyste 13 rodzin)
Ks. Marek: ul. Złota (2 rodziny), ul. Szafirowa (1 rodzina), 
ul. Swojska (3 rodziny)
Piątek, 20.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Dobra (14 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Piękna (11 rodzin)
Ks. Marek: ul. Wonna (2 rodziny), Zimowa (1 rodzina), Bukowska (3 rodziny)
Sobota, 21.01.2023 r., od godz. 12:00
Ks. Proboszcz: ul. Polska (13 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Wiosenna (10 rodzin)
Ks. Marek: ul. Hoża (5 rodzin)
Poniedziałek, 23.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Arcta (2 rodziny), Drzewieckiego (8 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Miodowa (13 rodzin)
Ks. Marek: ul. Meissnera (6 rodzin)
Wtorek, 24.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Latwisa (13 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Tańskiego (2 rodziny), Zołotowa (4 rodziny), 
Nagórskiego (5 rodzin)
Ks. Marek: ul. Bajana (3 rodziny), Kocjana (5 rodzin) 

KOLĘDA
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

FRANCISZEK: BENEDYKT XVI PROWADZIŁ NAS 
DO JEZUSA

„Benedykt XVI zawsze chciał nam towarzyszyć w spotkaniu z Jezu-
sem” – powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji 
ogólnej (04.01.2023). Ojciec Święty dokończył cykl katechez na te-
mat rozeznania, mówiąc o towarzyszeniu duchowym. 
„Jezus, Zmartwychwstały, Ukrzyżowany i Żyjący, był celem, do które-
go prowadził nas papież Benedykt, biorąc nas za rękę. Niech pomoże 
nam na nowo odkryć w Chrystusie radość wiary i nadzieję życia” – 
stwierdził Franciszek.
 

OJCIEC ŚWIĘTY ZAPEWNIŁ O SWOJEJ MODLITWIE 
W INTENCJI POLAKÓW

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, na 
progu nowego roku zawierzmy siebie Panu. Jego Słowo jest lampą dla 
naszych kroków i światłem na naszej drodze. Przez wstawiennictwo 
Maryi, Bożej Rodzicielki, proszę Pana o łaskę spokojnego i świętego 
życia, pełnego pokoju dla was i dla waszych bliskich. Z serca wam bło-
gosławię!”

PAPIEŻ WZYWA DO MODLITWY ZA UKRAINĘ

Na zakończenie środowej audiencji ogólnej (04.01.2023) Ojciec 
Święty zaapelował o wytrwałą modlitwę w intencji cierpiącego naro-
du ukraińskiego:
„Zachęcam wszystkich do wiernego trwania w serdecznej i solidarnej 
bliskości z udręczonym narodem ukraińskim, który tak bardzo cierpi. 
Módlmy się dla niego o dar pokoju. Módlmy się niestrudzenie. Naród 
ukraiński cierpi. Cierpią ukraińskie dzieci. Módlmy się za nich” – wzy-
wał papież.

 
POGRZEB PAPIEŻA SENIORA BENEDYKTA XVI

„Benedykcie, wierny przyjacielu Oblubieńca, niech twoja radość bę-
dzie doskonała, gdy będziesz słyszał ostatecznie i na zawsze Jego głos!” 
– tymi słowami Franciszek zakończył swoje kazanie podczas Mszy św. 
pogrzebowej na Placu św. Piotra za duszę śp. papieża seniora Benedyk-
ta XVI (05.01.2023). 
W pogrzebie, pod przewodnictwem papieża Franciszka, uczestniczy-
ło 120 kardynałów, ponad 400 biskupów i 3700 kapłanów z całego 
świata, a także sto tysięcy wiernych, zgromadzonych na Placu św. Pio-
tra w Watykanie.
Po Komunii św. odbył się obrzęd ostatniego pożegnania. Franciszek 
odmówił modlitwę, powierzającą zmarłego Bogu, a kard. Re pokropił 
wodą święconą i okadził trumnę z ciałem Benedykta. W tym czasie 
Chór Kaplicy Sykstyńskiej śpiewał „Credo quod Redemptor meus 
vivit” (Wierzę, że mój Odkupiciel żyje), a następnie wszyscy: „In pa-
radisum deducant te Angeli” (Niech Aniołowie zawiodą Cię do raju).
W tłumie zgromadzonych ktoś wzniósł okrzyki: „Santo subito”, co 
nagrodzono oklaskami. Pojawił się także transparent z takim napisem, 
jak i transparenty w języku niemieckim: „Benedykcie XVI dziękuje-
my”. Po śpiewie „Magnificat” trumnę procesjonalnie wniesiono do ba-
zyliki. Benedykta XVI żegnały oklaski i okrzyki „Benedetto”. Kondukt 
zatrzymał się przy papieżu Franciszku, który pobłogosławił trumnę                   
z ciałem swojego poprzednika, dotknął jej i skłonił przed nią głowę.
W pogrzebie Benedykta XVI wzięło udział kilkunastu polskich bi-
skupów, m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz, metropolita krakowski abp Marek 

Jędraszewski oraz jego poprzednik kard. Stanisław Dziwisz.
Obecne były dwie oficjalne delegacje państwowe: Włoch, 
z prezydentem Sergio Mattarellą i Niemiec, z prezydentem 
Frankiem Walterem Steinmeierem. Przybyli także m.in.: pre-
zydent Polski Andrzej Duda, premier polskiego rządu Mate-
usz Morawiecki, była królowa Hiszpanii Zofia, para królewska 
Belgii: Filip i Matylda, prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de 
Sousa, prezydent Węgier Katalin Novák oraz premier węgier-
skiego rządu Viktor Orbán. Nie zabrakło licznych przedstawi-
cieli Kościołów chrześcijańskich.
W liturgii kapłani używali czerwonych szat liturgicznych, 
których – w odróżnieniu od fioletowych, jakie od Soboru 
Watykańskiego II towarzyszą każdemu pogrzebowi – Kościół 
używa w czasie Mszy św. pogrzebowej za zmarłych papieży.
W modlitwie wiernych modlono się m.in. za „emerytowanego 
papieża Benedykta, który zasnął w Panu”, aby „wieczny Pasterz 
przyjął go w swoim królestwie światła i pokoju”.
Zgodnie z tradycją, w cyprysowej trumnie, z ciałem Bene-
dykta XVI, znalazły się paliusze, które nosił zmarły papież jako 
metropolita Monachium i Rzymu, monety i medale z czasów 
jego pontyfikatu, w latach 2005-2013, oraz rogito, czyli za-
mknięty w metalowej tubie tekst, w którym pokrótce została 
opisana jego papieska posługa. 
W niewielkim gronie prywatnym trumna została złożona do 
grobu w Grotach Watykańskich, w którym wcześniej, do cza-
su swych beatyfikacji, spoczywali papieże: Jan XXIII (w latach 
1963-2000) i Jan Paweł II (od 2005 do 2011 roku).

FRANCISZEK: UWIELBIAJMY BOGA, 
A NIE NASZE EGO

„Nie możemy zamknąć wiary w osobistej pobożności ani 
uwięzić w murach kościoła, ale musimy żyć nią w nieustannej 
pielgrzymce ku Bogu i ku naszym braciom” – mówił papież 
Franciszek podczas Mszy św., której przewodniczył w Bazylice 
św. Piotra w uroczystość Objawienia Pańskiego (06.01.2023). 
Jednocześnie dodał, że powinniśmy stawiać Jezusa w centrum 
naszego życia. „Uwielbiajmy Boga,  a nie nasze ego” – zalecił 
Ojciec Święty.
 

PAPIEŻ ZŁOŻYŁ ŻYCZENIA CHRZEŚCIJANOM 
WSCHODNIM

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apo-
stolskiego błogosławieństwa (06.01.2023) Ojciec Święty 
złożył najserdeczniejsze życzenia chrześcijanom Kościołów 
Wschodnich, obchodzącym następnego dnia, zgodnie z ka-
lendarzem juliańskim, Boże Narodzenie:
„Drodzy bracia i siostry!
Kieruję moje serdeczne życzenia do wspólnot Kościołów 
Wschodnich, zarówno katolickich, jak i prawosławnych, które 
jutro będą obchodzić Boże Narodzenie. W szczególny sposób 
pragnę, aby dotarły one do braci i sióstr udręczonego narodu 
ukraińskiego. Niech narodziny Zbawiciela wniosą pociechę, 
niech natchną nadzieją, niech zainspirują konkretne kroki, 
które mogłyby wreszcie doprowadzić do zakończenia walk                 
i do pokoju. Módlmy się bardzo za Ukrainę i o pokój” – zaape-
lował Ojciec Święty.
 

FRANCISZEK: UCZCIE DZIECI ZNACZENIA CHRZTU 
I MODLITWY

          W uroczystość Chrztu Pańskiego (08.01.2023) Papież 
Franciszek ochrzcił w Kaplicy Sykstyńskiej 13 niemowląt. Są 

Zgodnie z tradycją, w cyprysowej trumnie, z ciałem Benedykta XVI, znalazły się paliusze, 
które nosił zmarły papież jako metropolita Monachium i Rzymu, monety i medale z czasów 
jego pontyfikatu, w latach 2005-2013, oraz rogito, czyli zamknięty w metalowej tubie tekst, w 
którym pokrótce została opisana jego papieska posługa. 
W niewielkim gronie prywatnym trumna została złożona do grobu w Grotach Watykańskich, 
w którym wcześniej, do czasu swych beatyfikacji, spoczywali papieże: Jan XXIII (w latach 
1963-2000) i Jan Paweł II (od 2005 do 2011 roku).

Franciszek: uwielbiajmy Boga, a nie nasze ego
„Nie możemy zamknąć wiary w osobistej pobożności ani uwięzić w murach kościoła, ale 
musimy żyć nią w nieustannej pielgrzymce ku Bogu i ku naszym braciom” – mówił papież 
Franciszek podczas Mszy św., której przewodniczył w Bazylice św. Piotra w uroczystość 
Objawienia Pańskiego (06.01.2023). Jednocześnie dodał, że powinniśmy stawiać Jezusa w 
centrum naszego życia. „Uwielbiajmy Boga, a nie nasze ego” – zalecił Ojciec Święty.

Pogrzeb papieża seniora Benedykta XVI
„Benedykcie, wierny przyjacielu Oblubieńca, niech twoja radość będzie doskonała, gdy 
będziesz słyszał ostatecznie i na zawsze Jego głos!” – tymi słowami Franciszek zakończył 
swoje kazanie podczas Mszy św. pogrzebowej na Placu św. Piotra za duszę śp. papieża 
seniora Benedykta XVI (05.01.2023).
W pogrzebie, pod przewodnictwem papieża Franciszka, uczestniczyło 120 kardynałów, ponad 
400 biskupów i 3700 kapłanów z całego świata, a także sto tysięcy wiernych, zgromadzonych 
na Placu św. Piotra w Watykanie.
Po Komunii św. odbył się obrzęd ostatniego pożegnania. Franciszek odmówił modlitwę, 
powierzającą zmarłego Bogu, a kard. Re pokropił wodą święconą i okadził trumnę z ciałem 
Benedykta. W tym czasie Chór Kaplicy Sykstyńskiej śpiewał „Credo quod Redemptor meus 
vivit” (Wierzę, że mój Odkupiciel żyje), a następnie wszyscy: „In paradisum deducant te 
Angeli” (Niech Aniołowie zawiodą Cię do raju).
W tłumie zgromadzonych ktoś wzniósł okrzyki: „Santo subito”, co nagrodzono oklaskami. 
Pojawił się także transparent z takim napisem, jak i transparenty w języku niemieckim: 
„Benedykcie XVI dziękujemy”. Po śpiewie „Magnificat” trumnę procesjonalnie wniesiono do
bazyliki. Benedykta XVI żegnały oklaski i okrzyki „Benedetto”. Kondukt zatrzymał się przy 
papieżu Franciszku, który pobłogosławił trumnę z ciałem swojego poprzednika, dotknął jej i 
skłonił przed nią głowę.
W pogrzebie Benedykta XVI wzięło udział kilkunastu polskich biskupów, m.in. 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp 
Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, metropolita krakowski abp 
Marek Jędraszewski oraz jego poprzednik kard. Stanisław Dziwisz.
Obecne były dwie oficjalne delegacje państwowe: Włoch, z prezydentem Sergio Mattarellą i 
Niemiec, z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem. Przybyli także m.in.: prezydent 
Polski Andrzej Duda, premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki, była królowa Hiszpanii 
Zofia, para królewska Belgii: Filip i Matylda, prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, 
prezydent Węgier Katalin Novák oraz premier węgierskiego rządu Viktor Orbán. Nie 
zabrakło licznych przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich.
W liturgii kapłani używali czerwonych szat liturgicznych, których – w odróżnieniu od 
fioletowych, jakie od Soboru Watykańskiego II towarzyszą każdemu pogrzebowi – Kościół 
używa w czasie Mszy św. pogrzebowej za zmarłych papieży.
W modlitwie wiernych modlono się m.in. za „emerytowanego papieża Benedykta, który 
zasnął w Panu”, aby „wieczny Pasterz przyjął go w swoim królestwie światła i pokoju”.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Franciszek: Benedykt XVI prowadził nas do Jezusa
„Benedykt XVI zawsze chciał nam towarzyszyć w spotkaniu z Jezusem” – powiedział papież 
Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej (04.01.2023). Ojciec Święty dokończył cykl 
katechez na temat rozeznania, mówiąc o towarzyszeniu duchowym.
„Jezus, Zmartwychwstały, Ukrzyżowany i Żyjący, był celem, do którego prowadził nas 
papież Benedykt, biorąc nas za rękę. Niech pomoże nam na nowo odkryć w Chrystusie radość 
wiary i nadzieję życia” – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie w intencji Polaków
„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, na progu nowego roku 
zawierzmy siebie Panu. Jego Słowo jest lampą dla naszych kroków i światłem na naszej 
drodze. Przez wstawiennictwo Maryi, Bożej Rodzicielki, proszę Pana o łaskę spokojnego i 
świętego życia, pełnego pokoju dla was i dla waszych bliskich. Z serca wam błogosławię!”

Papież wzywa do modlitwy za Ukrainę
Na zakończenie środowej audiencji ogólnej (04.01.2023) Ojciec Święty zaapelował o 
wytrwałą modlitwę w intencji cierpiącego narodu ukraińskiego:
„Zachęcam wszystkich do wiernego trwania w serdecznej i solidarnej bliskości z udręczonym 
narodem ukraińskim, który tak bardzo cierpi. Módlmy się dla niego o dar pokoju. Módlmy się 
niestrudzenie. Naród ukraiński cierpi. Cierpią ukraińskie dzieci. Módlmy się za nich” –
wzywał papież. 







urodziny, ponieważ chrzest sprawia, że człowiek odradza się do życia chrześcijańskiego. 
Dlatego radzę wam, abyście nauczyli swoje dzieci daty ich chrztu, jako nowych urodzin, 
które będą mogły co roku upamiętniać i dziękować Bogu za tę łaskę bycia chrześcijanami. 
Jest to zadanie, które radzę wam wypełnić.
Wraz z nimi świętujemy ten początek drogi. Moje zadanie kończy się w tym miejscu, ale wy 
będziecie pomagali im iść naprzód przez całe życie. Dziękuję wam za tę decyzję, by je 
przynieść do chrztu” – powiedział Franciszek na zakończenie swojej homilii.
W sprawowaniu liturgii wspomagał Ojca Świętego prefekt Dykasterii do spraw Posługi 
Miłosierdzia, kardynał Konrad Krajewski.

Franciszek: módlmy się za matki poległych żołnierzy ukraińskich i rosyjskich
Oto słowa Ojca Świętego, wypowiedziane po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i 
udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa na Placu św. Piotra (08.01.2023):
„Drodzy bracia i siostry, nie zapominajmy o naszych ukraińskich braciach i siostrach! Jakże 
bardzo cierpią z powodu wojny. To Boże Narodzenie przeżywają na wojnie bez światła, bez 
ciepła, tak bardzo cierpią. Proszę was nie zapominajmy o nich. Dzisiaj, widząc Matkę Bożą 
niosącą w żłóbku Dzieciątko, karmiącą je swą piersią, myślę o matkach ofiar wojny, matkach 
żołnierzy, którzy polegli w tej wojnie na Ukrainie: matkach ukraińskich i matkach rosyjskich. 
Jedne i drugie straciły swoje dzieci. Taka jest cena wojny. Módlmy się za matki, które straciły 
swoje dzieci – żołnierzy, zarówno ukraińskie jak i rosyjskie”.

Papież spotkał się z korpusem dyplomatycznym z okazji Nowego Roku
„Trwa trzecia wojna światowa zglobalizowanego świata, gdzie konflikty bezpośrednio 
dotyczą tylko niektórych obszarów planety, ale w istocie angażują wszystkich”. Opinię taką 
wyraził papież Franciszek, zwracając się z noworocznymi życzeniami do korpusu 
dyplomatycznego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. W bardzo długim i 
wielowątkowym przemówieniu, wygłoszonym 09.01 br. w Auli Błogosławieństw Pałacu 
Apostolskiego w Watykanie, Ojciec Święty wystąpił m.in. w obronie prawa do życia, 
zaprzeczając, jakoby istniało „prawo do aborcji”, a także wzywając do zniesienia w 
ustawodawstwie wszystkich krajów świata kary śmierci.
Wśród teatrów napięć i konfliktów „trzeciej wojny światowej w kawałkach” wymienił przede 
wszystkim Ukrainę, ale także: Syrię, Ziemię Świętą, Demokratyczną Republikę Konga, 
Sudan Południowy, Południowy Kaukaz, Jemen, Etiopię, Afrykę Zachodnią, Mjanmę i 
Półwysep Koreański.



Papież złożył życzenia chrześcijanom wschodnim
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa 
(06.01.2023) Ojciec Święty złożył najserdeczniejsze życzenia chrześcijanom Kościołów 
Wschodnich, obchodzącym następnego dnia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, Boże 
Narodzenie:
„Drodzy bracia i siostry!
Kieruję moje serdeczne życzenia do wspólnot Kościołów Wschodnich, zarówno katolickich, 
jak i prawosławnych, które jutro będą obchodzić Boże Narodzenie. W szczególny sposób 
pragnę, aby dotarły one do braci i sióstr udręczonego narodu ukraińskiego. Niech narodziny 
Zbawiciela wniosą pociechę, niech natchną nadzieją, niech zainspirują konkretne kroki, które 
mogłyby wreszcie doprowadzić do zakończenia walk i do pokoju. Módlmy się bardzo za
Ukrainę i o pokój” – zaapelował Ojciec Święty.

Franciszek: uczcie dzieci znaczenia chrztu i modlitwy
W uroczystość Chrztu Pańskiego (08.01.2023) Papież Franciszek ochrzcił w Kaplicy 
Sykstyńskiej 13 niemowląt. Są to dzieci (5 chłopców i 8 dziewczynek) pracowników 
instytucji watykańskich i Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty przypomniał znaczenie chrztu 
świętego oraz zachęcał rodziców i rodziców chrzestnych ochrzczonych dzieci do rozwijania 
ich więzi z Bogiem i Kościołem.
Papież skierował do nich słowa improwizowanej homilii:
„Drodzy rodzice, dziękuję, że przynieśliście tutaj swoje dzieci, aby wprowadzić je do 
Kościoła. Jest to dobry dzień. Niestety zapominamy, kiedy zostaliśmy ochrzczeni. Są to jakby 
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to dzieci (5 chłopców i 8 dziewczynek) pracowników instytucji wa-
tykańskich i Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty przypomniał znacze-
nie chrztu świętego oraz zachęcał rodziców i rodziców chrzestnych 
ochrzczonych dzieci do rozwijania ich więzi z Bogiem  i Kościołem.

PAPIEŻ SKIEROWAŁ DO NICH SŁOWA 
IMPROWIZOWANEJ HOMILII:

„Drodzy rodzice, dziękuję, że przynieśliście tutaj swoje dzieci, aby 
wprowadzić je do Kościoła. Jest to dobry dzień. Niestety zapominamy, 
kiedy zostaliśmy ochrzczeni. Są to jakby urodziny, ponieważ chrzest 
sprawia, że człowiek odradza się do życia chrześcijańskiego. Dlatego 
radzę wam, abyście nauczyli swoje dzieci daty ich chrztu, jako nowych 
urodzin, które będą mogły co roku upamiętniać i dziękować Bogu za 
tę łaskę bycia chrześcijanami. Jest to zadanie, które radzę wam wypeł-
nić. Wraz z nimi świętujemy ten początek drogi. Moje zadanie kończy 
się w tym miejscu, ale wy będziecie pomagali im iść naprzód przez całe 
życie. Dziękuję wam za tę decyzję, by je przynieść do chrztu” – powie-
dział Franciszek na zakończenie swojej homilii.
W sprawowaniu liturgii wspomagał Ojca Świętego prefekt Dykasterii 
do spraw Posługi Miłosierdzia, kardynał Konrad Krajewski.
 

FRANCISZEK: MÓDLMY SIĘ ZA MATKI POLEGŁYCH 
ŻOŁNIERZY UKRAIŃSKICH I ROSYJSKICH

Oto słowa Ojca Świętego, wypowiedziane po odmówieniu modlitwy 
„Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa na Placu 
św. Piotra (08.01.2023):
„Drodzy bracia i siostry, nie zapominajmy o naszych ukraińskich bra-
ciach i siostrach! Jakże bardzo cierpią z powodu wojny. To Boże Naro-
dzenie przeżywają na wojnie bez światła, bez ciepła, tak bardzo cierpią. 
Proszę was nie zapominajmy o nich. Dzisiaj, widząc Matkę Bożą nio-
sącą w żłóbku Dzieciątko, karmiącą je swą piersią, myślę o matkach 
ofiar wojny, matkach żołnierzy, którzy polegli w tej wojnie na Ukra-
inie: matkach ukraińskich i matkach rosyjskich. Jedne i drugie straciły 
swoje dzieci. Taka jest cena wojny. Módlmy się za matki, które straciły 
swoje dzieci – żołnierzy, zarówno ukraińskie jak i rosyjskie”.

PAPIEŻ SPOTKAŁ SIĘ Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM                        
Z OKAZJI NOWEGO ROKU

„Trwa trzecia wojna światowa zglobalizowanego świata, gdzie kon-
flikty bezpośrednio dotyczą tylko niektórych obszarów planety, ale 
w istocie angażują wszystkich”. Opinię taką wyraził papież Franciszek, 
zwracając się z noworocznymi życzeniami do korpusu dyplomatycz-
nego, akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. W bardzo długim 
i wielowątkowym przemówieniu, wygłoszonym 09.01 br. w Auli 
Błogosławieństw Pałacu Apostolskiego w Watykanie, Ojciec Święty 
wystąpił m.in. w obronie prawa do życia, zaprzeczając, jakoby istniało 
„prawo do aborcji”, a także wzywając do zniesienia w ustawodawstwie 
wszystkich krajów świata kary śmierci.
Wśród teatrów napięć i konfliktów „trzeciej wojny światowej w kawał-
kach” wymienił przede wszystkim Ukrainę, ale także: Syrię, Ziemię 
Świętą, Demokratyczną Republikę Konga, Sudan Południowy, Połu-
dniowy Kaukaz, Jemen, Etiopię, Afrykę Zachodnią, Mjanmę i Półwy-
sep Koreański.
Na pytanie, od czego zacząć, by w okresie tak bardzo konfliktowym na 
nowo nawiązać więzi pokoju, odpowiedzi radził poszukać w wydanej 
60 lat temu encyklice „Pacem in terris”, w której św. Jan XXIII wskazał 
cztery „kamienie węgielne, regulujące zarówno relacje między po-
szczególnymi istotami ludzkimi, jak i między wspólnotami politycz-
nymi”. Są to: prawda, sprawiedliwość, solidarność i wolność.
Papież zwrócił szczególną uwagę na powszechne uznanie wolności 
religijnej. „Wraz z brakiem tej wolności występują prześladowania na 
tle religijnym” – mówił Franciszek, podając, że „jeden chrześcijanin na 
każdych siedmiu jest prześladowany”. 
Pozdrawiając Ojca Świętego, w imieniu korpusu dyplomatycznego, 
jego dziekan, ambasador Cypru przy Stolicy Apostolskiej, George F. 
Poulides złożył papieżowi życzenia „dobrego zdrowia i owocnej kon-
tynuacji apostolskiej misji”.

Wskazał na wysiłki papieża i Stolicy Apostolskiej, zmierzające 
do zakończenie wojen i konfliktów oraz znaczenie zagranicz-
nych podróży apostolskich Franciszka w ubiegłym roku: na 
Maltę, do Kanady, Kazachstanu i Bahrajnu.
W dziedzinie stosunków dwustronnych Stolica Apostolska 
utrzymuje obecnie pełne stosunki dyplomatyczne z 183 kra-
jami świata. W 1900 r. było ich zaledwie około 20, w czerwcu 
1963 r. 49, w sierpniu 1978 r. już 89, a w 2005 r. 174. Za Be-
nedykta XVI było ich 180, a za papieża Franciszka 183 (plus 
Unia Europejska i Zakon Maltański).
 

PIERWSI WIERNI MODLĄ SIĘ JUŻ PRZY GROBIE 
BENEDYKTA XVI

Od niedzielnego poranka (08.01) można było zejść do Grot 
Watykańskich, by pomodlić się przy grobie Benedykta XVI. 
Z tej okazji skorzystało już wielu pielgrzymów, którzy od rana, 
tamtego dnia, ustawili się w specjalnej kolejce.
Papież senior został pochowany w tym samym miejscu, gdzie 
wcześniej spoczywali św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II, których 
ciała, po beatyfikacji, zostały przeniesione do Bazyliki Waty-
kańskiej. Miejsce swojego pochówku Benedykt XVI wybrał 
jeszcze przed swoją rezygnacją w 2013 roku, a jego wola zosta-
ła potem przekazana papieżowi Franciszkowi. Grób przykry-
wa prosta marmurowa płyta z napisem „Benedictus PP XVI”.

MSZA ŚW. W INTENCJI BENEDYKTA XVI 
W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

„Bez prawdy nauka, sztuka, moralność i religia popadają                         
w fałsz. I przed tym niebezpieczeństwem chciał nas uchronić” 
– powiedział abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. w in-
tencji zmarłego Benedykta XVI. Liturgii, sprawowanej w Świą-
tyni Opatrzności Bożej w Warszawie, z udziałem Episkopatu 
Polski, przewodniczył nuncjusz apostolski. „Joseph Ratzinger 
był i jest darem Bożej Opatrzności dla Kościoła katolickiego                    
i dla świata” – powiedział na zakończenie Mszy św. abp Salva-
tore Pennacchio. W homilii abp Stanisław Gądecki omówił 
kolejne etapy życia Josepha Ratzingera: jako profesora, jako 
prefekta Kongregacji Nauki Wiary, jako papieża, wreszcie jako 
papieża emeryta. Przewodniczący KEP podkreślił także, że Jo-
seph Ratzinger był mocno przekonany o konieczności więzi 
między wiarą  a rozumem. Natomiast jako Prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary był wyczulony na prawdę. 
Omawiając następnie pontyfikat Benedykta XVI, przewod-
niczący Episkopatu zwrócił uwagę m.in. na papieskie wystą-
pienia w obronie małżeństwa i rodziny oraz działania, dzięki 
którym umocnił on i rozbudował kontakty ekumeniczne                                    
i międzyreligijne. Benedykt XVI był wielkim współczesnym 
teologiem, pozostawiając kilkanaście tomów różnych pism,              
w tym trzy encykliki: o wierze, nadziei i miłości – przypo-
mniał abp Gądecki. Trzytomowe dzieło „Jezus z Nazaretu” jest 
zaś świadectwem bardzo charakterystycznego sposobu ro-
zumienia misji teologa. Na zakończenie Mszy św. w Świątyni 
Opatrzności Bożej, nuncjusz apostolski w Polsce podziękował 
wszystkim za wspólną modlitwę za zmarłego Papieża seniora. 
„Dobrze, że dziękczynienie za życie Benedykta sprawujemy                                                                                     
w tym kościele, bo przecież na pierwszym miejscu chcemy po-
dziękować za jego osobę, która była i jest darem Bożej Opatrz-
ności dla Kościoła katolickiego i dla świata” – powiedział abp 
Salvatore Pennacchio.
 

XXVI DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM
„Przejście Pana: dzisiaj wychodzicie” (Wj13,4) - to hasło 
XXVI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, obchodzonego 
17 stycznia. Zapraszamy na wydarzenia organizowane w Po-
znaniu już od 7 stycznia br.
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Msza św. w intencji Benedykta XVI w Świątyni Opatrzności Bożej
„Bez prawdy nauka, sztuka, moralność i religia popadają w fałsz. I przed tym 
niebezpieczeństwem chciał nas uchronić” – powiedział abp Stanisław Gądecki podczas Mszy 
św. w intencji zmarłego Benedykta XVI. Liturgii, sprawowanej w Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie, z udziałem Episkopatu Polski, przewodniczył nuncjusz apostolski. 
„Joseph Ratzinger był i jest darem Bożej Opatrzności dla Kościoła katolickiego i dla świata”
– powiedział na zakończenie Mszy św. abp Salvatore Pennacchio.
W homilii abp Stanisław Gądecki omówił kolejne etapy życia Josepha Ratzingera: jako 
profesora, jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary, jako papieża, wreszcie jako papieża
emeryta.
Przewodniczący KEP podkreślił także, że Joseph Ratzinger był mocno przekonany o 
konieczności więzi między wiarą a rozumem. Natomiast jako Prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary był wyczulony na prawdę. 
Omawiając następnie pontyfikat Benedykta XVI, przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę 
m.in. na papieskie wystąpienia w obronie małżeństwa i rodziny oraz działania, dzięki którym 
umocnił on i rozbudował kontakty ekumeniczne i międzyreligijne. 
Benedykt XVI był wielkim współczesnym teologiem, pozostawiając kilkanaście tomów 
różnych pism, w tym trzy encykliki: o wierze, nadziei i miłości – przypomniał abp Gądecki. 
Trzytomowe dzieło „Jezus z Nazaretu” jest zaś świadectwem bardzo charakterystycznego 
sposobu rozumienia misji teologa. 
Na zakończenie Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej, nuncjusz apostolski w Polsce 
podziękował wszystkim za wspólną modlitwę za zmarłego Papieża seniora. „Dobrze, że 
dziękczynienie za życie Benedykta sprawujemy w tym kościele, bo przecież na pierwszym 
miejscu chcemy podziękować za jego osobę, która była i jest darem Bożej Opatrzności dla 
Kościoła katolickiego i dla świata” – powiedział abp Salvatore Pennacchio.
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Na pytanie, od czego zacząć, by w okresie tak bardzo konfliktowym na nowo nawiązać więzi 
pokoju, odpowiedzi radził poszukać w wydanej 60 lat temu encyklice „Pacem in terris”, w 
której św. Jan XXIII wskazał cztery „kamienie węgielne, regulujące zarówno relacje między 
poszczególnymi istotami ludzkimi, jak i między wspólnotami politycznymi”. Są to: prawda, 
sprawiedliwość, solidarność i wolność.
Papież zwrócił szczególną uwagę na powszechne uznanie wolności religijnej. „Wraz z 
brakiem tej wolności występują prześladowania na tle religijnym” – mówił Franciszek, 
podając, że „jeden chrześcijanin na każdych siedmiu jest prześladowany”. 
Pozdrawiając Ojca Świętego, w imieniu korpusu dyplomatycznego, jego dziekan, ambasador 
Cypru przy Stolicy Apostolskiej, George F. Poulides złożył papieżowi życzenia „dobrego 
zdrowia i owocnej kontynuacji apostolskiej misji”.
Wskazał na wysiłki papieża i Stolicy Apostolskiej, zmierzające do zakończenie wojen i 
konfliktów oraz znaczenie zagranicznych podróży apostolskich Franciszka w ubiegłym roku: 
na Maltę, do Kanady, Kazachstanu i Bahrajnu.
W dziedzinie stosunków dwustronnych Stolica Apostolska utrzymuje obecnie pełne stosunki 
dyplomatyczne z 183 krajami świata. W 1900 r. było ich zaledwie około 20, w czerwcu 1963 
r. 49, w sierpniu 1978 r. już 89, a w 2005 r. 174. Za Benedykta XVI było ich 180, a za 
papieża Franciszka 183 (plus Unia Europejska i Zakon Maltański).

Pierwsi wierni modlą się już przy grobie Benedykta XVI
Od niedzielnego poranka (08.01) można było zejść do Grot Watykańskich, by pomodlić się 
przy grobie Benedykta XVI. Z tej okazji skorzystało już wielu pielgrzymów, którzy od rana,
tamtego dnia, ustawili się w specjalnej kolejce.
Papież senior został pochowany w tym samym miejscu, gdzie wcześniej spoczywali św. Jan 
XXIII i św. Jan Paweł II, których ciała, po beatyfikacji, zostały przeniesione do Bazyliki 
Watykańskiej. Miejsce swojego pochówku Benedykt XVI wybrał jeszcze przed swoją
rezygnacją w 2013 roku, a jego wola została potem przekazana papieżowi Franciszkowi.
Grób przykrywa prosta marmurowa płyta z napisem „Benedictus PP XVI”.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

Od poniedziałku rozpoczynamy Kolędę zgodnie z wcześniej 
podanym harmonogramem. Spóźnionych z zaproszeniem 

włączamy w normalny rytm ulic. Poszczególne ulice zaczynamy 
od najniższych numerów.

Msze św. w dni powszednie o godz. 7.30 i 18.00.

Spowiedź pół godziny przed poranną i wieczorną Mszą św.

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne według ustalonych dni              
i godzin. Ks. Proboszcz nieobecny ze względu na kolędę.

W dniach 18 – 25 stycznia trwać będzie tydzień modlitw o jedność 
chrześcijan pod hasłem Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. 
Centralne nabożeństwo odbędzie się 19 stycznia o godz. 19:00 
w Komornikach. Program nabożeństw wywieszony w gablocie. 
Również w naszym kościele codziennie podczas Mszy św. modlić 
się będziemy o jedność chrześcijan.

W przyszłą niedziele zbiórka do skarbon na Radio Emaus.


