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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni 
się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się 
nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się 
nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się 
ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie 
zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy 
sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem 
i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, 
że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 
na ziemi, gdy przyjdzie?»

Komentarz
Dobrej
Nowiny
W bitwie pod Refidim Jozue wraz z najlepszymi 
wojownikami toczył zażartą walkę z Amalekitami, 
a staruszek Mojżesz modlił się na szczycie góry, 
unosząc ręce do nieba. „Jak długo Mojżesz trzymał 
ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. 
Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita”. 
Ostatecznie Izraelici wygrali. Od razu jednak 
widzimy, że ani sam Jozue nie pokonał wroga swoją 
siłą, ani też samą modlitwą Mojżesza nie dokonało 
się zwycięstwo. Potrzebowali oni siebie nawzajem. 
Może zatem samowystarczalny sędzia i uboga 
wdowa uosabiają dwa sposoby na jakie powinniśmy 
podchodzić do rzeczywistości. Może w trosce                                                                                           
o swoje zbawienie warto połączyć swój wysiłek, 
pracę i talenty z codziennym, żmudnym i czasem 
nieporadnym trwaniem przed Panem Bogiem na 
modlitwie. To nie muszą być alternatywne sposoby 
działania, ale dwa oblicza realizacji tego samego 
pragnienia. Silny Jozue wygrał dzięki modlitwie 
słabego Mojżesza. Bezbronna wdowa została 
uratowana dzięki wsparciu silnego sędziego. I choć 
czasem, zwłaszcza, gdy rzeczywistość zaczyna nas 
przerastać, pojawia się myśl - usuń się, nie mieszaj 
się w to, ty się tylko módl - to Pan Jezus nie każe 
nam przecież uciekać, ale uczy nas, żeby każde 
zmaganie przeżywać w zjednoczeniu z Panem 
Bogiem. Wierzyć to nie znaczy uciekać z pola walki. 
Pan Bóg dał nam rozum, wole, miłość, bo chce                                                                                                       
z nami współpracować. Ale jednocześnie tam, gdzie 
czujemy swoje niedostatki, nie bójmy się głośno 
prosić o to czego nam brakuje. Jesteśmy dziećmi 
Boga. Dziecko ma prawo prosić o wszystko.

Justyna Zienkowicz

Wytrwałość 
w modlitwie

                                            EWANGELIA    (Łk 18, 1-8)
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17.10.
„Niech się stanie dla ciebie 
regułą, abyś nie pozwalał 
odchodzić od siebie nikomu, 
kto poprzez spotkanie z tobą, 
nie stałby się weselszy, szczę-
śliwszy.”
św. Klara
18.10.
„W relacjach z ludźmi, któ-
rych spotkasz, nie patrz na to, 
czym są i co posiadają, albo 
na to czym nie są i czego nie 
posiadają. Istotne jest jedynie 
to, do jakiego stopnia potrafią 
zrezygnować ze wszelkiego 
przywiązania, wszelkich myśli i 
oczekiwań wobec Boga.”
św. Augustyn

19.10.
„Kochaj swojego brata w Bogu. 
Kochaj Boga w twoim bracie. 
Dzieł się z innymi: bądź z nimi 
w cierpieniach, w radościach, w 
ich nadziejach. Niech two-
imi ulubionymi braćmi będą 
najubożsi. Niech wszystkie 
stworzenia prowadzą Ciebie do 
Miłości Boga.”
św. Paweł od Krzyża

20.10.
„Strzeż się obrazić kogo, bo-
wiem przepraszać nie błogo.”
św. Jan z Kęt

Myśli na każdy dzień
21.10.
„Dzisiaj bardziej niż kie-
dykolwiek potrzebni są 
autentyczni i święci kapłani. 
Wszystkie modlitwy, wszyst-
kie ofiary, wszystkie wysiłki i 
wszystkie cierpienia połączo-
ne w słusznej intencji stają 
się Bożym zasiewem, który 
prędzej czy później wyda 
owoce.”
bł. Jakub Kern

22.10.
„Jedno dobre postanowienie, 
płodne, przemyślane, pomna-
żane nieustannie w pamięci 
służy dobru całego życia.”
św. Józef Marello

23.10.
„Teraz na odzyskanych 
fundamentach odbudować 
wielki, trwały, praworządny 
gmach państwowy. Zadanie 
to niełatwe. Spełnić je mogą 
jedynie ludzie, mający duszę 
pełną miłości ojczyzny. (…) 
Z nią i przez nią trud nawet 
największy przestaje być tru-
dem, przemienia się w jarzmo 
słodkie i w brzemię lekkie.”
św. Józef Bilczewski

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła, rok C
PIERWSZE CZYTANIE   (Wj 17, 8-13)
Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami
Czytanie z Księgi Wyjścia

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz 
powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz                                 
z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską 
Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki              
z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak dłu-

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Ef 2, 1-10; Łk 12, 13-21
Wtorek: 2 Tm 4, 10-17a; Łk 10, 1-9
Środa: Ef 3, 2-12; Łk 12, 39-48
Czwartek: Ef 3, 14-21; Łk 12, 49-53
Piątek: Ef 4, 1-6; Łk 12, 54-59
Sobota: Ef 4, 7-16; Łk 13, 1-9

go Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. 
Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały 
Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. 
Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. 
W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione 
wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8)
Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy. 
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 3, 14 – 4, 2)
Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia                  
w sprawiedliwości

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła                  
do Tymoteusza

Najmilszy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od 
kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma świę-
te, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez 
wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnio-
ne i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do 
wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, 
przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga                  
i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na 
Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę               
i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cier-
pliwością w każdym nauczaniu.

 ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Hbr 4, 12)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
     zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
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DR WANDA BŁEŃSKA – NIEZWYKŁA POSTAĆ

Wanda Błeńska nazywana „Matką trędowatych” była 
misjonarką, porucznikiem AK, światowej sławy specja-
listką w dziedzinie leczenia trądu. Została wyróżniona 
licznymi nagrodami i odznaczeniami za swoją pracę na 
rzecz chorych w Ugandzie. Od 2001 roku honorowa oby-
watelka Miasta Poznania. Zmarła w wieku 103 lat i pocho-
wana jest na Cmentarzu przy ulicy Nowina. Zapisała się 
w pamięci mieszkańców jako osoba o wielkim sercu i nie-
zwykłej życzliwości. 18 października 2020 roku zainaugu-
rowany został proces beatyfikacyjny dr. Wandy Błeńskiej.

Rada Osiedla Ogrody chcąc uhonorować znamienitą 
lekarkę, mieszkankę naszego Osiedla, podjęła inicjaty-
wę zagospodarowania wnętrza pętli Ogrody – utworze-
nia zielonego skweru i nazwania go imieniem dr Wandy 
Błeńskiej.

Prosimy o wsparcie tego projektu i oddanie swojego głosu 
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Ogrodowy skwer im. Wandy Błeńskiej
projekt nr VI.1

https://pbo23.um.poznan.pl/d/264
GŁOSOWANIE TRWA DO 31 PAŹDZIERNIKA DO GODZINY 12:00

 

19 października: Obchody 38. rocznicy 
porwania i męczeńskiej śmierci 

księdza Jerzego Popiełuszki
19 października br. minie 38. rocznica porwania i męczeńskiej 
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Tego dnia przypadają 
także obchody Święta Duchownych Niezłomnych.
Uroczysta msza święta rocznicowa, z modlitwą o kanoni-
zację męczennika, odprawiona zostanie 19 października                                  
o godzinie 18:00 w żoliborskim kościele Świętego Stanisława 
Kostki. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele rodzi-
ny Popiełuszków, przedstawiciele rządu, samorządów, liczne 
reprezentacje regionów i zakładów pracy NSZZ Solidarność, 
przedstawiciele służb mundurowych, instytucji publicznych,              
a także środowisko przyjaciół i współpracowników księdza 

Jerzego. Wydarzenia objęte są patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Partne-
rem wydarzenia jest Białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony w 1947 roku w Okopach 
na Białostocczyźnie, w ostatnich latach życia posługiwał w parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się 
z Solidarnością oraz celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę, gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie 
stanu wojennego, ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych, wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony 
służb komunistycznego reżimu. Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich 
Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa. Jego umęczone ciało wrzucono do Wisły, na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miej-
sce 3 listopada 1984 roku, zgromadził blisko milionową rzeszę ludzi. Od 1984 roku grób męczennika odwiedziły blisko 23 miliony 
wiernych, w tym liczni kardynałowie, biskupi, prezydenci i przedstawiciele świata kultury. Papież Benedykt XVI, 6 czerwca 2010 roku, 
zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności.
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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.

    Z  ŻYCIA  PARAFII

Szymon Czerwiec – w 2014 roku z wyróżnieniem ukończył czteroletnie Studium Muzyki Kościelnej 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej w klasie organów mgr Jakuba Pankowiaka. W roku 2018 rozpoczął 
studia na Wydziale Instrumentalnym poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w klasie organów prof. Sławomira Kamińskiego oraz asystenta Jakuba Pankowiaka. 
Obecnie jest na ostatnim roku studiów magisterskich. Uczestniczył w kursie interpretacji muzyki 
organowej z niemieckim profesorem Matthiasem Maierhoferem. Artysta regularnie koncertuje, 
brał udział między innymi w Letnich Prezentacjach Organowych im. Longina Kosińskiego                                              
w Katedrze Gnieźnieńskiej, Prezentacjach Organowych w poznańskiej Farze, Środach Organowych 
w poznańskiej Akademii Muzycznej i wielu innych. W latach 2013-2018 pełnił funkcję organisty w 
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Tam również przez ostatnie dwa lata swojej 
posługi był dyrygentem Chóru Immaculata. Od roku 2018 jako muzyk kościelny, zasiada przy 
organach w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu.

„Wieczory Muzyczne w Kościele na Nowinie” to 
całoroczny cykl koncertów, które odbywać się będą                   
w sobotnie wieczory w Kościele Chrystusa Dobre-
go Pasterza w Poznaniu. Pomysłodawcą oraz opie-
kunem wydarzenia jest Ksiądz Proboszcz Tomasz 
Morasz. Za kierownictwo artystyczne odpowiada 
natomiast Szymon Czerwiec. 

Celem koncertów jest nie tylko promowanie kultury 
i rozwijanie wrażliwości muzycznej u słuchacza, ale 
przede wszystkim możliwość kontemplacji i spo-
tkania Pana Boga wśród pięknych dźwięków wy-
pływających czy to z różnorodnych instrumentów, 
czy z ust śpiewających wokalistów. Cytując Pita-
gorasa: „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych 
czynów”. Papież Jan Paweł II także o muzyce mówił:                       
„O, jesteś znowu, święta łączności – Muzyko – Me-
lodio – Muzyko! Wywiedź ścieżkami w górę Miłości 
to granie od dolin – Muzyko!”.

WIECZORY MUZYCZNE
Słowo o muzyce

Wieczory Muzyczne będą niezwykle zróżnicowane. Podczas cyklu zetkniemy się między innymi z chóra-
mi, solistami grającymi na przykład na: organach, gitarze, ale również z kwartetem smyczkowym, czy 
trio saksofonowym. Czas trwania każdego koncertu nie powinien przekraczać 30 minut – jest to bardzo 
przyjazna forma zarówno dla dzieci, jak i ludzi w podeszłym wieku
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WIECZORY MUZYCZNE
w Kościele na Nowinie

Szymon Czerwiec
organy
Akademia Muzyczna
im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

22 października 2022r.
(sobota)
godzina 18:50
Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza
ul. Nowina 3, Poznań

W programie:
Ritter, Bach, Rinck, Morricone,
Young
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Papież wzywa w październiku 
do modlitwy za Kościół synodalny

Papież wzywa w październiku do modlitwy, aby Kościół 
był otwarty na wszystkich ludzi. Taki jest cel „Synodu                                      
o synodalności”, będącego w drugim etapie, tym razem 
kontynentalnym. Jego zwieńczeniem będzie trzecia faza, 
która odbędzie się jesienią przyszłego roku w Rzymie, na 
poziomie całego Kościoła powszechnego.
Franciszek przypomina, że tworzenie synodu zakłada wza-
jemne słuchanie, rozeznanie pod kierunkiem Ducha Świę-
tego oraz udział wszystkich ochrzczonych w misji Kościoła, 
zgodnie z właściwym charyzmatem. „Co to znaczy „tworzyć 
synod”? Oznacza to wspólne podążanie: synod. W języku 
greckim jest to „iść razem” i iść w tym samym kierunku. 
I tego właśnie Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąc-
lecia. Że odzyska świadomość, że jest ludem w drodze i że 
powinien to robić wspólnie. Kościół w takim synodalnym 
stylu jest Kościołem słuchającym, który wie, że słuchanie 
to coś więcej niż słyszenie” – podkreślił Papież. „Jest to 
słuchanie siebie nawzajem w naszej różnorodności i otwie-
ranie drzwi dla będących poza Kościołem. Nie chodzi                                  
o zbieranie opinii, ani o tworzenie parlamentu. Synod to nie 
ankieta, to słuchanie głównego bohatera, którym jest Duch 
Święty, to modlitwa. Bez modlitwy nie będzie Synodu. Sko-
rzystajmy z tej okazji, aby być Kościołem bliskości, będącej 
w stylu Boga. I dziękujmy całemu ludowi Bożemu, który 
przez swoje uważne słuchanie podąża drogą synodalną. 
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej 
głoszeniu, coraz bardziej żył synodalnością i był miejscem 
solidarności, braterstwa i przyjęcia” – powiedział papież.
 

Franciszek do Polaków: módlcie się o Boże 
miłosierdzie i pokój dla Ukrainy

Do modlitwy o Boże miłosierdzie i pokój dla Ukra-
iny zachęcał papież Polaków podczas audiencji ogólnej 
(05.10.2022): „Pozdrawiam serdecznie uczestniczących              
w tej audiencji Polaków. Dziś wspominamy w liturgii św. 
Faustynę Kowalską. Za jej pośrednictwem Bóg pouczył 
świat, aby szukał ocalenia w Jego miłosierdziu. Pamiętajmy 
o tym zwłaszcza dzisiaj, myśląc szczególnie o toczącej się 
wojnie w Ukrainie. Jak powiedziałem, w ubiegłą niedzielę 
na Anioł Pański, ufajcie w miłosierdzie Boga, który może 
odmienić serca, i w matczyne orędownictwo Królowej Po-
koju. Z serca wam błogosławię”.
 
Franciszek kanonizował „świętych od migracji”

 
Franciszek kanonizował dwóch błogosławionych: bp. Jana 
Chrzciciela Scalabriniego, biskupa Piacenzy, założycie-
la Zgromadzenia Misjonarzy św. Karola i Zgromadzenia 
Sióstr Misjonarek św. Karola Boromeusza oraz Artemide-
sa Zatti, salezjanina koadiutora (09.10.2022). W homilii, 
podczas Mszy św. kanonizacyjnej na Placu św. Piotra w Wa-
tykanie, papież zachęcał m.in. do pielęgnowania postawy 
wdzięczności i potępił wykluczenie migrantów, określając 
je jako „skandaliczne i obrzydliwe, co jest grzechem i prze-

stępstwem”, a mówiąc o migracji Ukraińców, ofiar 
wojny, poprosił o modlitwę za „udręczoną Ukrainę”.
Franciszek wskazał, że dwaj kanonizowani święci 
przypominają nam jak ważne jest, byśmy szli razem 
i umieli dziękować. „Módlmy się, aby ci nasi święci 
bracia pomagali nam podążać razem, bez murów po-
działu; i pielęgnować tę tak miłą Bogu szlachetność 
ducha, jaką jest wdzięczność” – stwierdził papież na 
zakończenie swej homilii.  
 

Papież o zagrożeniu wojną nuklearną 
Papież Franciszek przypominał, że we wtorek 11.10.

br. przypada 60 rocznica otwarcia Soboru Waty-
kańskiego II. Zauważył, że już wtedy groziło światu 
niebezpieczeństwo wojny jądrowej, jednak mimo 
wielu konfliktów, udało się pójść drogą pokojową. 
Stąd, jak podkreślił, warto i dziś uczyć się z historii.

W rozważaniu, przed południową modlitwą Anioł 
Pański (09.10.2022), Ojciec Święty przypomniał 
także o beatyfikacji włoskiej zakonnicy. „Maria 
Konstancja Panas, zakonnica klaryska-kapucynka, 
zmarła w 1963 roku. Przyjmowała osoby pukające 
do furty klasztoru, wpajając wszystkim pogodę du-
cha i ufność w Boże Miłosierdzie. Przykuta do łóżka 
przez ostatnie trzy lata, ofiarowała swoje cierpienia 
za Sobór Watykański II. Niech bł. Maria Konstancja 
pomaga nam być zawsze ufnymi wobec Boga i życz-
liwymi dla bliźnich” Na zakończenie papież wezwał: 
„Teraz kierujemy się do Dziewicy Maryi, aby pomo-
gła nam być świadkami Ewangelii, ożywionymi wzo-
rem świętych”.
 
Logo i motto papieskiej wizyty w Bahrajnie
„Pokój na ziemi ludziom dobrej woli” – takie jest 
motto podróży apostolskiej papieża Franciszka do 
Bahrajnu w dniach 3-6 listopada. Zostało zaczerp-
nięte z Ewangelii według św. Łukasza. Logo podróży 
przedstawia flagi Królestwa Bahrajnu i Stolicy Apo-
stolskiej, w formie stylizowanej, jako dwie dłonie 
otwarte ku Bogu. Symbolizuje to również wysiłek 
ludów i narodów na rzecz spotkania się w duchu 
otwartości, bez uprzedzeń, jako bracia i siostry. Owo-
cem tego braterskiego spotkania jest dar pokoju, 
symbolizowany przez gałązkę oliwną umieszczoną 
pomiędzy „dłońmi”. Znajdujący się poniżej napis 
„Papa Francesco” ma kolor niebieski, aby wskazać, że 
podróż apostolska jest zawierzona wstawiennictwu 
Maryi, czczonej jako Matka Boża Arabska, szczegól-
nie w katedrze pod tym wezwaniem, będącej darem 
królestwa Bahrajnu dla Kościoła katolickiego w tym 
kraju.
 

Św. Joanna Beretta Molla 
i jej święte małżeństwo

Minęła setna rocznica urodzin św. Joanny Beretty 
Molli (04.10.2022). Za swoją najmłodszą córkę 
Giannę Emanuelę oddała życie. Historia św. Joanny 
jest dziś powszechnie znana. Przyczyniła się do tego 
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Papież wzywa w październiku do modlitwy za Kościół synodalny
Papież wzywa w październiku do modlitwy, aby Kościół był otwarty na wszystkich ludzi. 
Taki jest cel „Synodu o synodalności”, będącego w drugim etapie, tym razem 
kontynentalnym. Jego zwieńczeniem będzie trzecia faza, która odbędzie się jesienią 
przyszłego roku w Rzymie, na poziomie całego Kościoła powszechnego.
Franciszek przypomina, że tworzenie synodu zakłada wzajemne słuchanie, rozeznanie pod 
kierunkiem Ducha Świętego oraz udział wszystkich ochrzczonych w misji Kościoła, zgodnie 
z właściwym charyzmatem. „Co to znaczy „tworzyć synod”? Oznacza to wspólne podążanie:
synod. W języku greckim jest to „iść razem” i iść w tym samym kierunku. I tego właśnie Bóg 
oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. Że odzyska świadomość, że jest ludem w drodze i 
że powinien to robić wspólnie. Kościół w takim synodalnym stylu jest Kościołem 
słuchającym, który wie, że słuchanie to coś więcej niż słyszenie” – podkreślił Papież. „Jest to 
słuchanie siebie nawzajem w naszej różnorodności i otwieranie drzwi dla będących poza 
Kościołem. Nie chodzi o zbieranie opinii, ani o tworzenie parlamentu. Synod to nie ankieta, 
to słuchanie głównego bohatera, którym jest Duch Święty, to modlitwa. Bez modlitwy nie 
będzie Synodu. Skorzystajmy z tej okazji, aby być Kościołem bliskości, będącej w stylu 
Boga. I dziękujmy całemu ludowi Bożemu, który przez swoje uważne słuchanie podąża drogą 
synodalną. Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, coraz 
bardziej żył synodalnością i był miejscem solidarności, braterstwa i przyjęcia” – powiedział 
papież.

Franciszek do Polaków: módlcie się o Boże miłosierdzie i pokój dla Ukrainy
Do modlitwy o Boże miłosierdzie i pokój dla Ukrainy zachęcał papież Polaków podczas 
audiencji ogólnej (05.10.2022): „Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej audiencji
Polaków. Dziś wspominamy w liturgii św. Faustynę Kowalską. Za jej pośrednictwem Bóg 
pouczył świat, aby szukał ocalenia w Jego miłosierdziu. Pamiętajmy o tym zwłaszcza dzisiaj, 
myśląc szczególnie o toczącej się wojnie w Ukrainie. Jak powiedziałem, w ubiegłą niedzielę 
na Anioł Pański, ufajcie w miłosierdzie Boga, który może odmienić serca, i w matczyne 
orędownictwo Królowej Pokoju. Z serca wam błogosławię”.

Franciszek kanonizował „świętych od migracji” 
Franciszek kanonizował dwóch błogosławionych: bp. Jana Chrzciciela Scalabriniego, biskupa 
Piacenzy, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy św. Karola i Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek św. Karola Boromeusza oraz Artemidesa Zatti, salezjanina koadiutora
(09.10.2022). W homilii, podczas Mszy św. kanonizacyjnej na Placu św. Piotra w Watykanie,
papież zachęcał m.in. do pielęgnowania postawy wdzięczności i potępił wykluczenie 
migrantów, określając je jako „skandaliczne i obrzydliwe, co jest grzechem i przestępstwem”, 
a mówiąc o migracji Ukraińców, ofiar wojny, poprosił o modlitwę za „udręczoną Ukrainę”.
Franciszek wskazał, że dwaj kanonizowani święci przypominają nam jak ważne jest, byśmy 
szli razem i umieli dziękować. „Módlmy się, aby ci nasi święci bracia pomagali nam podążać 
razem, bez murów podziału; i pielęgnować tę tak miłą Bogu szlachetność ducha, jaką jest 
wdzięczność” – stwierdził papież na zakończenie swej homilii.

Papież o zagrożeniu wojną nuklearną 
Papież Franciszek przypominał, że we wtorek 11.10.br. przypada 60 rocznica otwarcia 
Soboru Watykańskiego II. Zauważył, że już wtedy groziło światu niebezpieczeństwo wojny 
jądrowej, jednak mimo wielu konfliktów, udało się pójść drogą pokojową. Stąd, jak 
podkreślił, warto i dziś uczyć się z historii.
W rozważaniu, przed południową modlitwą Anioł Pański (09.10.2022), Ojciec Święty 
przypomniał także o beatyfikacji włoskiej zakonnicy.
„Maria Konstancja Panas, zakonnica klaryska-kapucynka, zmarła w 1963 roku. Przyjmowała 
osoby pukające do furty klasztoru, wpajając wszystkim pogodę ducha i ufność w Boże 
Miłosierdzie. Przykuta do łóżka przez ostatnie trzy lata, ofiarowała swoje cierpienia za Sobór 
Watykański II. Niech bł. Maria Konstancja pomaga nam być zawsze ufnymi wobec Boga i 
życzliwymi dla bliźnich” Na zakończenie papież wezwał: „Teraz kierujemy się do Dziewicy 
Maryi, aby pomogła nam być świadkami Ewangelii, ożywionymi wzorem świętych”.

Franciszek kanonizował „świętych od migracji” 
Franciszek kanonizował dwóch błogosławionych: bp. Jana Chrzciciela Scalabriniego, biskupa 
Piacenzy, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy św. Karola i Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek św. Karola Boromeusza oraz Artemidesa Zatti, salezjanina koadiutora
(09.10.2022). W homilii, podczas Mszy św. kanonizacyjnej na Placu św. Piotra w Watykanie,
papież zachęcał m.in. do pielęgnowania postawy wdzięczności i potępił wykluczenie 
migrantów, określając je jako „skandaliczne i obrzydliwe, co jest grzechem i przestępstwem”, 
a mówiąc o migracji Ukraińców, ofiar wojny, poprosił o modlitwę za „udręczoną Ukrainę”.
Franciszek wskazał, że dwaj kanonizowani święci przypominają nam jak ważne jest, byśmy 
szli razem i umieli dziękować. „Módlmy się, aby ci nasi święci bracia pomagali nam podążać 
razem, bez murów podziału; i pielęgnować tę tak miłą Bogu szlachetność ducha, jaką jest 
wdzięczność” – stwierdził papież na zakończenie swej homilii.

Papież o zagrożeniu wojną nuklearną 
Papież Franciszek przypominał, że we wtorek 11.10.br. przypada 60 rocznica otwarcia 
Soboru Watykańskiego II. Zauważył, że już wtedy groziło światu niebezpieczeństwo wojny 
jądrowej, jednak mimo wielu konfliktów, udało się pójść drogą pokojową. Stąd, jak 
podkreślił, warto i dziś uczyć się z historii.
W rozważaniu, przed południową modlitwą Anioł Pański (09.10.2022), Ojciec Święty 
przypomniał także o beatyfikacji włoskiej zakonnicy.
„Maria Konstancja Panas, zakonnica klaryska-kapucynka, zmarła w 1963 roku. Przyjmowała 
osoby pukające do furty klasztoru, wpajając wszystkim pogodę ducha i ufność w Boże 
Miłosierdzie. Przykuta do łóżka przez ostatnie trzy lata, ofiarowała swoje cierpienia za Sobór 
Watykański II. Niech bł. Maria Konstancja pomaga nam być zawsze ufnymi wobec Boga i 
życzliwymi dla bliźnich” Na zakończenie papież wezwał: „Teraz kierujemy się do Dziewicy 
Maryi, aby pomogła nam być świadkami Ewangelii, ożywionymi wzorem świętych”.

Logo i motto papieskiej wizyty w Bahrajnie
„Pokój na ziemi ludziom dobrej woli” – takie jest motto podróży apostolskiej papieża 
Franciszka do Bahrajnu w dniach 3-6 listopada. Zostało zaczerpnięte z Ewangelii według św. 
Łukasza. Logo podróży przedstawia flagi Królestwa Bahrajnu i Stolicy Apostolskiej, w 
formie stylizowanej, jako dwie dłonie otwarte ku Bogu. Symbolizuje to również wysiłek 
ludów i narodów na rzecz spotkania się w duchu otwartości, bez uprzedzeń, jako bracia i 
siostry. Owocem tego braterskiego spotkania jest dar pokoju, symbolizowany przez gałązkę 
oliwną umieszczoną pomiędzy „dłońmi”. Znajdujący się poniżej napis „Papa Francesco” ma
kolor niebieski, aby wskazać, że podróż apostolska jest zawierzona wstawiennictwu Maryi,
czczonej jako Matka Boża Arabska, szczególnie w katedrze pod tym wezwaniem, będącej 
darem królestwa Bahrajnu dla Kościoła katolickiego w tym kraju.

Św. Joanna Beretta Molla i jej święte małżeństwo
Minęła setna rocznica urodzin św. Joanny Beretty Molli (04.10.2022). Za swoją najmłodszą 
córkę Giannę Emanuelę oddała życie. Historia św. Joanny jest dziś powszechnie znana. 
Przyczyniła się do tego jej kanonizacja, której dokonał Jan Paweł II w 2004 r. Mniej znana 
jest postać jej męża, Pietra, który uczestniczył w jej kanonizacji i zmarł 6 lat później, w wieku 
98 lat. „Żyłam u jego boku przez 48 lat i mogę zaświadczyć, że przez cały ten czas byli z 
mamą jednym sercem i jedną duszą. Choć życiem małżeńskim tu na ziemi cieszyli się 
zaledwie sześć i pół roku, to jednak na zawsze pozostali duchowo zjednoczeni. Była to 
prawdziwa miłość, która trwa na zawsze” – zaznaczyła Gianna Emanuela.
Joanna i Pietro są przykładem dla współczesnych rodzin. Pokazują też, że droga krzyża, choć 
po ludzku trudna, jest jedyną drogą, która nadaje sens życiu, a zarazem jest też drogą radości, 
przygotowując nas na radość bez końca w obecności Pana.
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jej kanonizacja, której 
dokonał Jan Paweł II   w 
2004 r. Mniej znana jest 
postać jej męża, Pietra, 
który uczestniczył w jej 
kanonizacji i zmarł 6 
lat później, w wieku 98 
lat. „Żyłam u jego boku 
przez 48 lat i mogę za-
świadczyć, że przez cały 
ten czas byli z mamą 
jednym sercem i jedną 
duszą. Choć życiem 
małżeńskim tu na ziemi 
cieszyli się zaledwie sześć i pół roku, to jednak na zawsze 
pozostali duchowo zjednoczeni. Była to prawdziwa miłość, 
która trwa na zawsze” – zaznaczyła Gianna Emanuela.
Joanna i Pietro są przykładem dla współczesnych rodzin. 
Pokazują też, że droga krzyża, choć po ludzku trudna, jest 
jedyną drogą, która nadaje sens życiu, a zarazem jest też 
drogą radości, przygotowując nas na radość bez końca                               
w obecności Pana.
 

Bp Stułkowski: podejmując pracę intelektualną, 
dojrzewajcie w wierze

„Jezus zaprasza was, abyście podejmując pracę 
intelektualną na uczelniach, dojrzewali w wierze. 
Wykorzystajcie dobrze ten czas nauki” – mówił 
do pracowników wyższych uczelni i studentów 
bp Szymon Stułkowski.
W kościele pw. św. Rocha, 2 października br. 
podczas uroczystej Mszy św., zainaugurowano 
rok dla duszpasterstw akademickich, istnieją-
cych w Poznaniu. W świątyni, sąsiadującej z Po-
litechniką Poznańską, zgromadzili się pracow-
nicy naukowi wyższych uczelni, duszpasterze akademiccy, 
studenci oraz społeczność Politechniki.
W homilii ks. biskup nawiązując do czytanej Ewangelii wg 
św. Łukasza, zwrócił uwagę, że choć apostołowie byli blisko 
Pana Jezusa, to prosili Go, by dodał im wiary. „Prośmy, jak 
apostołowie, żeby Jezus umacniał naszą wiarę, żebyśmy                   
w niej wzrastali” – zaapelował.
Przekonywał, że Jezus zaprasza nas, abyśmy dali się „spętać 
Eucharystią, czyli żyli Chrystusem, Jego słowem i Ciałem”. 
„Byśmy mieli eucharystyczne ręce, które wyciągają się do 
zgody, niosą pomoc drugiemu, nie zaciskają się w pięść, ale 
są otwarte, błogosławiące. Chce, byśmy mieli eucharystycz-
ne nogi, które będą nas prowadziły Bożymi ścieżkami”.
Przy kościele pw. św. Rocha działa duszpasterstwo akade-
mickie, zrzeszające przede wszystkim studentów Politech-
niki Poznańskiej.

Sakra biskupia ks. Grysy
Kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy 
Apostolskiej, udzieli sakry biskupiej ks. prała-
towi Tomaszowi Grysie, kapłanowi archidie-
cezji poznańskiej i nuncjuszowi apostolskiemu 
na Madagaskarze, w uroczystość Wszystkich 
Świętych w katedrze w Poznaniu. Współkonse-
kratorem będzie abp Stanisław Gądecki. Sakra 
odbędzie się 1 listopada o godz. 11.00. Papież 
Franciszek mianował ks. prałata Tomasza Grysę 
nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i de-
legatem apostolskim na Komorach 27 września br. Ojciec 

Święty obdarzył go także godnością arcybiskupa i przydzielił mu 
stolicę tytularną Rubikon (w latach 1992-2002 była to stolica 
tytularna abp. Stanisława Gądeckiego, wówczas biskupa pomoc-
niczego w Gnieźnie).
 

Komisja Wychowania Katolickiego KEP: 
nauka religii niesie wartości ogólnoludzkie

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Pol-
ski wydała oświadczenie w sprawie lekcji religii w szkole. Człon-
kowie tej komisji podkreślają, że nauczanie religii katolickiej, 
i innych wyznań, wspiera wychowawczą rolę szkoły. „Dzięki 
obecności lekcji religii w szkole, możliwe jest integralne wy-
chowanie człowieka: zarówno w jego sferze intelektualnej, 
fizycznej oraz – co bardzo ważne – duchowej” – czytamy                                                              
w oświadczeniu. „Nauka religii niesie ze sobą wartości ogól-
noludzkie, takie jak braterska solidarność i potrzeba sprawie-
dliwości, a nawiązując do treści ewangelicznych, uczy miłości 
Boga i bliźniego, otwartości na drugiego człowieka, empatii                                       
i współpracy, a także kształtuje bardzo potrzebne postawy spo-
łeczne” – podaje oświadczenie.
Komisja dziękuje uczniom, którzy uczestniczą w zajęciach z re-
ligii: „Swoją postawą dajecie piękne świadectwo własnej wiary”. 
Członkowie Komisji wyrażają także wielką wdzięczność wszyst-
kim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole: 
władzom oświatowym i dyrekcjom szkół, katechetom oraz ro-
dzicom. Na koniec podkreślają, że aby mówić o Jezusie, trzeba 
Go lepiej poznać. „Wybór lekcji religii daje możliwość takiego 
poznania i jest okazją do dawania świadectwa przyjaźni z Chry-
stusem w naszych czasach” – czytamy w oświadczeniu.
 

Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego
Duszpasterstwo Akademickie Morasko zaprasza na rekolekcje 
na dobry początek, które poprowadzi ks. Jakub Bartczak ¬– zna-
ny ksiądz raper, wyróżniający się na scenie chrześcijańskiego 
hip-hopu.
Msze św., z nauką rekolekcyjną, będą odprawiane od nie-
dzieli 16 do wtorku 18 października o godz. 20.00 w Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu na os. Jana III 
Sobieskiego. 
 

Źródła: www.episkopat.pl, www.ekai.pl, www.archpoznan.pl  
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Bp Stułkowski: podejmując pracę intelektualną, dojrzewajcie w wierze
„Jezus zaprasza was, abyście podejmując pracę intelektualną na uczelniach, dojrzewali w 
wierze. Wykorzystajcie dobrze ten czas nauki” – mówił do pracowników wyższych uczelni i 
studentów bp Szymon Stułkowski.
W kościele pw. św. Rocha, 2 października br. podczas uroczystej Mszy św., zainaugurowano 
rok dla duszpasterstw akademickich, istniejących w Poznaniu. W świątyni, sąsiadującej z 
Politechniką Poznańską, zgromadzili się pracownicy naukowi wyższych uczelni, duszpasterze 
akademiccy, studenci oraz społeczność Politechniki.
W homilii ks. biskup nawiązując do czytanej Ewangelii wg św. Łukasza, zwrócił uwagę, że 
choć apostołowie byli blisko Pana Jezusa, to prosili Go, by dodał im wiary. „Prośmy, jak 
apostołowie, żeby Jezus umacniał naszą wiarę, żebyśmy w niej wzrastali” – zaapelował.
Przekonywał, że Jezus zaprasza nas, abyśmy dali się „spętać Eucharystią, czyli żyli 
Chrystusem, Jego słowem i Ciałem”. „Byśmy mieli eucharystyczne ręce, które wyciągają się 
do zgody, niosą pomoc drugiemu, nie zaciskają się w pięść, ale są otwarte, błogosławiące. 
Chce, byśmy mieli eucharystyczne nogi, które będą nas prowadziły Bożymi ścieżkami”.
Przy kościele pw. św. Rocha działa duszpasterstwo akademickie, zrzeszające przede 
wszystkim studentów Politechniki Poznańskiej.

Sakra biskupia ks. Grysy
Kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, udzieli sakry biskupiej ks. 
prałatowi Tomaszowi Grysie, kapłanowi archidiecezji poznańskiej i nuncjuszowi 
apostolskiemu na Madagaskarze, w uroczystość Wszystkich Świętych w katedrze w 
Poznaniu. Współkonsekratorem będzie abp Stanisław Gądecki. Sakra odbędzie się 1 listopada 
o godz. 11.00. Papież Franciszek mianował ks. prałata Tomasza Grysę nuncjuszem 
apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach 27 września br. Ojciec 
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Święty obdarzył go także godnością arcybiskupa i przydzielił mu stolicę tytularną Rubikon (w 
latach 1992-2002 była to stolica tytularna abp. Stanisława Gądeckiego, wówczas biskupa 
pomocniczego w Gnieźnie).

Komisja Wychowania Katolickiego KEP: nauka religii niesie wartości ogólnoludzkie
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie w 
sprawie lekcji religii w szkole. Członkowie tej komisji podkreślają, że nauczanie religii 
katolickiej, i innych wyznań, wspiera wychowawczą rolę szkoły. „Dzięki obecności lekcji 
religii w szkole, możliwe jest integralne wychowanie człowieka: zarówno w jego sferze
intelektualnej, fizycznej oraz – co bardzo ważne – duchowej” – czytamy w oświadczeniu. 
„Nauka religii niesie ze sobą wartości ogólnoludzkie, takie jak braterska solidarność i 
potrzeba sprawiedliwości, a nawiązując do treści ewangelicznych, uczy miłości Boga i 
bliźniego, otwartości na drugiego człowieka, empatii i współpracy, a także kształtuje bardzo 
potrzebne postawy społeczne” – podaje oświadczenie.
Komisja dziękuje uczniom, którzy uczestniczą w zajęciach z religii: „Swoją postawą dajecie 
piękne świadectwo własnej wiary”. Członkowie Komisji wyrażają także wielką wdzięczność 
wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole: władzom oświatowym i 
dyrekcjom szkół, katechetom oraz rodzicom. Na koniec podkreślają, że aby mówić o Jezusie,
trzeba Go lepiej poznać. „Wybór lekcji religii daje możliwość takiego poznania i jest okazją 
do dawania świadectwa przyjaźni z Chrystusem w naszych czasach” – czytamy w 
oświadczeniu.

Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego

Duszpasterstwo Akademickie Morasko zaprasza na rekolekcje na dobry początek, które 
poprowadzi ks. Jakub Bartczak – znany ksiądz raper, wyróżniający się na scenie 
chrześcijańskiego hip-hopu.
Msze św., z nauką rekolekcyjną, będą odprawiane od niedzieli 16 do wtorku 18 października 
o godz. 20.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego. 

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



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

 Ogłoszenia duszpasterskie 

XXIX NIEDZIELA WIELKANOCY 

16.10.2022 r.

 

TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU
www.dobrypasterz.pl
ISSN 1896-6110
REDAKCJA: Naczelny: Ks. Ryszard Siwek; Zastępca naczelnego: Martyna Rajch;
Redakcja: Wiesław Grzybek, Marek Rajch, Magdalena Miczek, Edyta Tuczyńska, 
Justyna Zienkowicz, Ewa Wika, Wojciech Wika, Ewa Baran
Współpraca: ks. kan. Tomasz Morasz, ks. kan. Zbigniew Sujkowski;
Adres redakcji: ul. Nowina 1, 60-589 Poznań, tel.: 61 847 57 34,
e-mail: redakcja.dobranowina@gmail.com
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania                      
i adiustacji tekstów oraz zmianę tytułów.

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

Dzisiaj DZIEŃ PAPIESKI. Zbiórka ofiar do skarbon na 
Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia.

We wtorek w liturgii Kościoła święto św. Łukasza 
ewangelisty patrona służby zdrowia. Podczas różańca 
będziemy modlić się za wszystkich chorych i pracowników 
służby zdrowia.

Nabożeństwa różańcowe  codziennie dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci o godz. 17.30. Rozważania poprowadzą: 
w poniedziałek - dzieci, we wtorek – szafarze, na to 
nabożeństwo zapraszamy szczególnie mężczyzn,  w środę – 
Żywy Różaniec, na to nabożeństwo zapraszamy szczególnie 
kobiety, w czwartek – Caritas Parafialna, w piątek - Czciciele 
Miłosierdzia Bożego, w sobotę i niedzielę – Kapłani 
i S. Pallotynki, po różańcu Msza św.

W najbliższą sobotę 22 października o godz. 18.50                    
w naszym kościele pierwszy koncert z cyklu koncertów 
- Wieczory muzyczne w kościele na Nowinie. Będzie 
to koncert organowy w wykonaniu Szymona Czerwca 
naszego organisty. Usłyszymy utwory Rittera, Bacha, Rinca, 
Morricone i Younga.

Za tydzień Światowa Niedziela Misyjna i rozpoczęcie 
Tygodnia Misyjnego. Taca przeznaczona w tym dniu na 
Papieskie Dzieła Misyjne.

Rada Osiedla Ogrody zgłosiła do Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego projekt budowy Skweru im. Wandy Błeńskiej 
na pętli Ogrody. Zachęcamy parafian do głosowania na 
ten projekt. Więcej informacji na plakacie wywieszonym                       
w gablocie i w naszym tygodniku Dobra Nowina.

W niedzielę 30 października przed Uroczystością 
Wszystkich Świętych podczas Mszy św. o godz. 11:00 dzieci 
i dorośli przedstawią sylwetki świętych i błogosławionych. 
Zapraszamy do aktywnego udziału, przygotowania stroju                 
i przedstawienia patrona.

Zmarła nasza parafianka: śp. Janina Zbanyszek                       
z ul. Szpitalnej. Msza pogrzebowa i pogrzeb w środę o godz. 
11:00. Polećmy zmarłą Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu                 
a nasz Panie …

Hasło roku duszpasterskiego


