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DOBRA NOWINA
TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – NOWY ROK  01.01.2023 - Numer 1/2023 (1153)

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.

IS
SN

 18
96

-6
11

0

Nr konta Parafii; BOŚ S.A. O/ POZNAŃ; UL. J.H.DĄBROWSKIEGO 79A NR RACHUNKU 12 1540 1056 2001 8300 3548 0001

EWANGELIA

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan 
rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię 
obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje 
oblicze i niech cię obdarzy pokojem” Tego Aaron 
życzył Izraelitom. Tego życzymy sobie w Nowym 
Roku i przy każdej możliwej okazji. Ale czy nasze 
życie jest pasmem pokoju, radości, szczęścia                     
i wszelkiej pomyślności? Nie jest. Czy to znaczy 
więc, że Pan Bóg nam nie błogosławi, nie strzeże                  
i nie obdarza swą łaską? Nie bez przyczyny Kościół 
czytając to błogosławieństwo stawia nam przed 
oczy Maryję. Bo Ona wie co to znaczy. Zauważmy, 
że kiedy „odszedł od Niej Anioł” została sama - 
z trudnym macierzyństwem, z mnóstwem spraw, 
których wtedy nie rozumiała. A mimo to w hymnie 
Magnificat nie ma ani jednej prośby, ani jednego 
lamentu nad niesprawiedliwym losem żadnego: 
„Nie podołam”, „Dlaczego ja?”, „Miałam przecież 
inny pomysł na życie” – jedynie wdzięczność                    
i zaufanie, że On wie najlepiej.  Pamiętajmy, że                                                                                             
o tym czy Pan Bóg „rozpromienia swoje oblicze nad 
nami” wcale nie świadczy zadowolenie ze swojego 
życia, podziw u innych, ewangelizacyjne sukcesy 
czy nawet dobre imię. Sprawdzianem prawdziwej 
więzi z Panem Jezusem jest to, czy w cierpieniu, 
w tym, czego teraz kompletnie nie rozumiemy, 
potrafimy przylgnąć do Pana Jezusa. To rodzaj 
zaufania, że On nie tylko jest w tym wszystkim 
czego doświadczamy, ale wciąż prowadzi nas do 
siebie drogą najlepszą z możliwych. Życzmy więc 
sobie, aby wszystko z czym będziemy zmagać 
się w tym Nowym Roku było dla nas szansą na 
umocnienie więzi z Nim.

Justyna Zienkowicz

Nadano Mu imię 
Jezus

                                          EWANGELIA   Łk 2, 16-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz 
leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało 
objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli 
się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, 
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im 
to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało 
obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, 
zanim się poczęło w łonie Matki.
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2.01.
„Czyń dobro gdziekolwiek je-
steś, aby każdy mógł powiedzieć, 
że jesteś synem Chrystusa. Być 
dobrym to znaczy żyć dla szczę-
ścia innych, ich szczęście mać na 
względzie. Zarówno w rzeczach 
wielkich jak i małych zawsze 
dążyć do tego, by innym życie 
osładzać i upiększać.”
św. Urszula Ledóchowska

3.01.
„Gdzie jest cierpliwość i pokora, 
tam nie ma ani gniewu,
ani zamętu.”
św. Franciszek z Asyżu 

4.01.
„Daruj, jeśli ktoś cię obraził; 
podziel się tym, czego masz pod 
dostatkiem. Zresztą, czymże się 
dzielisz, jeśli nie tym, co otrzy-
małeś od Pana? Gdybyś darował 
ze swego, byłaby to hojność                    
z twojej strony, ponieważ jednak 
dajesz Jego własność, twój czyn 
jest oddawaniem.”
św. Augustyn

5.01.
„Miarą miłości jest miłość bez 
miary.”
św. Franciszek Salezy

Myśli na każdy dzień
6.01.
„Nie trać czasu na myślenie 
o przeszłości. Jeśli wykorzy-
stałeś ją dobrze, chwal za to 
Boga. Jeśli źle, odczuwaj do 
niej odrazę i ufaj dobroci 
Ojca Niebieskiego.”
św. Ojciec Pio

7.01.
„Nie pragnijmy ani mieć 
więcej czasu, ni mniej, ani 
innego zajęcia niż mamy, ani 
też innego miejsca niż to, 
gdzie nas Opatrzność Boża 
umieściła”
św. Maksymilian Kolbe

8.01.
„Czysta dusza jest jak piękna 
perła. Dopóki jest ukryta                 
w muszli na dnie morza, nikt 
nie myśli, aby ją podziwiać, 
ale jeżeli wydobędziecie ją 
na słońce, jaśnieje i przy-
ciąga wzrok: tak jest czystą 
z duszą, która ukryta przed 
oczyma świata pewnego dnia 
zajaśnieje przed aniołami                            
w Słońcu Wieczności.”
św. Jan Maria Vianney

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

NIEDZIELA, 1 stycznia 2023 r. 
Świętej Bożej Rodzicielki Mary 

PIERWSZE CZYTANIE Lb 6, 22-27
Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb
Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz 
Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić 
Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 1J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28
Wtorek: 1J 2, 29-3,6; Ps 98; J 1, 29-34
Środa: 1J 3, 7-10; Ps 98; J 1, 35-42
Czwartek: 1J 3, 11-21; Ps 100; J 1, 43-51
Piątek: Iż 60, 1-6; Ps 72; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Sobota: 1J 3, 22 - 4,6; Ps 2; Mt 4, 12-17. 23-25

i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 
tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku 
tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. 
Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, 
a Ja im będę błogosławił».
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY  Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a)
Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Refren

DRUGIE CZYTANIE  Ga 4, 4-7
Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Galatów
Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, 
zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 
aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy 
mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód 
tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych 
ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!» 
A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. 
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Por. Hbr 1, 1-2a
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców 
przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna.
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„I to jest chyba najważniejsze w życiu, być w otoczeniu ludzi, których się kocha i przez 
których jest się kochanym”.

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
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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.

              KOLĘDA

KOLĘDA

Odwiedziny duszpasterskie
Kolęda 2023
Zgodnie z zapowiedzią pójdziemy w tym roku na kolędę do parafian miesz-
kających w domach jednorodzinnych, którzy w adwencie złożyli zaproszenie 
do przyjęcia kapłana. W związku z chorobą kapłanów i wielu parafian kolędę 
rozpoczniemy 16 stycznia. Plan w gablocie, na stronie internetowej naszej pa-
rafii i w gazecie parafialnej.

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) 
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MISYJNOŚĆ KOŚCIOŁA

   Dziś przeżywamy wielką uroczystość, można powiedzieć urodziny Pana 
Jezusa. W Betlejem w stajence 2022 lat temu, narodziło się Dziecię, któremu 
dano imię Jezus. Dla nas dziś, jest Królem Wszechświata i Panem panujących. 
Święto Bożego Narodzenia, jak żadne inne, przeżywa się w gronie rodzinnym 
przy wspólnym stole, rozpoczynając od Wieczerzy Wigilijnej, To święto jest 
bardzo lubiane przez dzieci. Dlatego dziś posłuchamy co nam opowiedzą sio-
stry misjonarki o dzieciach z Kamerunu.
   „Ferie świąteczne w Kamerunie trwają dwa tygodnie, tydzień przed świę-
tami i tydzień po. Dzieci spędzają ten czas różnie, zabawa – owszem, ale 
większość dzieciaków wyrusza z rodzicami lub ze starszym rodzeństwem albo 
z babcią na oddalone od wiosek pole. Bo to czas siewu orzeszków ziemnych 
i kukurydzy. Na polu po prostu się mieszka, nie wraca się do domu, szkoda 
czasu i nóg. Las to drugi dom. Pola wydarte z dżungli, trzeba się napracować, 
aby ziemia wydała plony. Pracę zaczyna się wczesnym rankiem, skoro świt, bo 
wtedy jest chłodno, słońce jeszcze nie przypieka, a w południe lepiej siedzieć 
w rzece, łapać motyle i bawić się, bo coś trzeba mieć z zasłużonych ferii.
   Nasze dzieci tak łatwo nie umrą z głodu i jakiejkolwiek biedy. Gdy tylko 
nauczą się chodzić, codziennie idą po wodę rano przed szkołą i późnym popo-
łudniem. Woda nie znajduje się blisko domu. Wioski usytuowane są na ma-
łych wzgórzach, a źródła znajdują się w dolinie, więc z pustym wiaderkiem, 
butelką czy plastykowym pojemnikiem można szybko iść lub biec z radością 
i śmiechem. Powrót do domu z ciężkim naczyniem napełnionym wodą to już 
nie zabawa, ale ciężka praca, jak na dziecko. 
   Do obowiązków dzieci należy też pranie swojej odzieży. Idąc przez wieś, 
niemal przy każdej chałupce widzi się dzieci piorących swoją odzież, na ław-
kach, ze szczotką w ręku w pianie szorują swoje zabrudzone spodnie czy far-
tuszki, a potem wieszają na sznurkach. Jeżeli jest blisko strumyk czy mała 
rzeczka, to po szkole wszystkich tam można spotkać. 
Od najmłodszych lat dzieci potrafią posługiwać się maczetą, która jest nie-
zbędna do przeżycia. Utorujesz nią drogę w buszu, zabijesz węża, wytniesz 
drzewo.  Maczeta służy także do obierania makabo, manioku i patatów. Trze-
ba jeszcze przynieść drewno na rozpalenie ogniska, na którym trzeba ugoto-
wać coś do jedzenia. Dziesięcioletnie dziewczynki potrafią ugotować obiad, 
i to smaczny z manioku, różnych liści …Przydałoby się jakieś mięso… nie za 
dużo, do smaku.
   Po co są chłopcy? Chłopcy idą na polowanie. Choćby nawet, jadalną mysz, 
która jest tutaj przysmakiem. Teraz trzeba przygotować małe ognisko…                         
a chłopcy nie potrzebują zapałek, aby zapłonął ogień. Myszkę trzeba opalić 
nad ogniskiem, aby pozbyć się futerka, a potem także tego, co nie zjadliwe                  
– i można zanieść dziewczynom, niech dalej gotują! Zapytałam chłopców: Jak 
zrobić mały obiadek z myszki? Odpowiedzieli: „Siostro, nie wiesz? Do garnka 
wlać wody, dodać soli, przypraw i na małym ogniu gotować. Dodać jeszcze 
oleju palmowego i na koniec piment” (bardzo ostra przyprawa).  
W niedziele natomiast, wszystkie dzieci można spotkać na Mszy św. w ko-
ściele, w kolorowych i czystych ubraniach. Często muszą przejść długą drogę 
nawet około 10 km.”
   Jednym słowem, życie dzieci w Afryce nie jest łatwe. Misjonarze robią 
wszystko, aby każde dziecko, mieszkające nawet głęboko w buszu mogło cho-
dzić do szkoły. Rodziny często bronią się, bo potrzebują rak do pracy albo tłu-
maczą się, że nie mają czym zapłacić za szkołę. Dlatego prowadzimy adopcję 
serc na odległość, pomagając rodzinom w opłaceniu szkoły.   Dzieci są często 
niedożywione i schorowane... O szkole w następnym odcinku…

s. Teresa Gieńko 

IDZCIE I GŁOŚCIE…
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

PAPIEŻ W ORĘDZIU „URBI ET ORBI”

„Wichry wojny nadal wieją lodowatym chłodem nad ludz-
kością” – mówił o tym papież Franciszek w bożonarodzenio-
wym orędziu „Urbi et orbi” (Miastu i światu), jakie wygłosił ze 
środkowego balkonu Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Życzył, 
by Pan Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy, przyniósł wszyst-
kim „dar pokoju”. Jezus przychodzi jako bezbronne dziecko. 
Rodzi się w chłodzie, ubogi wśród ubogich. Potrzebujący 
wszystkiego, puka do drzwi naszego serca, by znaleźć ciepło                                                                                       
i schronienie” – przypomniał papież. Papież prosił o spojrze-
nie w twarze „naszych ukraińskich braci i sióstr, którzy przeży-
wają te Święta w ciemnościach, w zimnie lub z dala od swoich 
domów, z powodu zniszczeń spowodowanych dziesięcioma 
miesiącami wojny”. „Nie zapominajmy też o osobach ze-
pchniętych na margines, samotnych, sierotach i osobach 
starszych, którym grozi odrzucenie, o więźniach, na których 
patrzymy jedynie poprzez ich błędy, a nie jako na istoty ludz-
kie” – wezwał papież.
Po wygłoszeniu orędzia, Franciszek odmówił ze zgromadzo-
nymi modlitwę Anioł Pański, a następnie udzielił uroczystego 
błogosławieństwa „Urbi et orbi”.
 

FRANCISZEK: ŚW. SZCZEPAN UCZY NAS ŁĄCZENIA 
MIŁOŚCI, PRZEPOWIADANIA I PRZEBACZANIA

„Św. Szczepan uczy nas łączenia miłosierdzia, przepowiadania 
Słowa Bożego i przebaczania” – wskazał papież w rozważaniu 
poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” w drugi dzień Bo-
żego Narodzenia – święto św. Szczepana – 26 grudnia. 
Na wstępie Ojciec Święty zauważył, że liturgia oktawy Boże-
go Narodzenia chce nas oderwać od świata świateł, obiadów  
i prezentów. Bowiem Boże Narodzenie to nie bajka o narodzi-
nach króla, lecz przyjście Zbawiciela, który wybawia nas od 
zła, biorąc na siebie nasze zło: egoizm, grzech, śmierć. 
A najbardziej do Niego podobni są męczennicy – świadko-
wie ukazujący swoim życiem Jezusa. Franciszek przypomniał, 
że tego dnia modlimy się za tych prześladowanych braci                     
i siostry, którzy dają świadectwo o Chrystusie. Jednocześnie 
zachęcił do zastanowienia się nad tym, czy dajemy świadec-
two i czy umiemy przebaczać. Dodał, że to właśnie przebacze-
nie mówi, czy rzeczywiście wypełniamy miłosierdzie wobec 
innych i czy żyjemy Słowem Jezusa. „Zastanówmy się nad 
naszą zdolnością do przebaczania, w tych dniach, kiedy być 
może spotkamy, pośród wielu innych, pewne osoby, z który-
mi się nie dogadaliśmy, które nas skrzywdziły, z którymi nigdy 
nie naprawiliśmy relacji. Prośmy nowonarodzonego Jezusa 
o nowość serca zdolnego do przebaczenia: siłę do modli-
twy za tych, którzy wyrządzili nam zło i do podjęcia kroków 
otwartości i pojednania” – zachęcił Franciszek przed odmó-
wieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskie-
go błogosławieństwa.
 

FRANCISZEK ŻYCZYŁ POKOJU W RODZINACH, 
NA UKRAINIE I NA CAŁYM ŚWIECIE

Oto słowa Ojca Świętego, wypowiedziane po odmówieniu 
modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogo-
sławieństwa, 26 grudnia, w liturgiczne święto św. Szczepana:
„Drodzy bracia i siostry, w duchowym klimacie radości                                      
i ukojenia Świąt Bożego Narodzenia serdecznie pozdra-

wiam wszystkich tu obecnych i tych wszystkich, któ-
rzy śledzą tę transmisję poprzez środki społecznego 
przekazu. Ponawiam moje życzenia pokoju: pokoju 
w rodzinach, pokoju we wspólnotach parafialnych 
i zakonnych, pokoju w ruchach i stowarzyszeniach, 
pokoju dla narodów udręczonych wojną i pokoju dla 
drogiej i udręczonej Ukrainy. Jest tutaj bardzo dużo 
flag ukraińskich. Prośmy o pokój dla tego udręczonego 
narodu. W minionym tygodniu otrzymałem bardzo 
wiele życzeń. Nie mogąc odpowiedzieć każdemu, wy-
rażam moją wdzięczność, szczególnie za dar modlitwy. 
Życzę wszystkim dobrego przeżycia święta św. Szcze-
pana. Proszę was, byście nie zapominali o modlitwie 
w mojej intencji. Smacznego obiadu i do zobaczenia”.
 

KARD. KRAJEWSKI DOTARŁ 
Z POMOCĄ HUMANITARNĄ DO KIJOWA

Podróż kard. Krajewskiego po Ukrainie to przede 
wszystkim wizyta robocza, w trakcie której wysłannik 
papieski przywozi konkretną pomoc humanitarną, 
ofiarowaną przez ludzi z całego świata dla mieszkań-
ców dotkniętego wojną kraju. Po kilku dniach spędzo-
nych we Lwowie, był także w Kijowie. Do stolicy kraju 
przywiózł on osobiście pomoc humanitarną z Waty-
kanu. Po spotkaniach z nuncjuszem apostolskim oraz 
tamtejszymi biskupami, odwiedził on miejsca i wspól-
noty, które troszczą się o ubogich oraz pokrzywdzo-
nych przez konflikt zbrojny. W Kijowie kard. Krajew-
ski wraz z nuncjuszem apostolskim odwiedził siostry 
Matki Teresy z Kalkuty oraz stołeczny kościół św. Mi-
kołaja, gdzie na Mszy, odprawianej dla miejscowych 
Polaków, przekazał pozdrowienia od Ojca Świętego.
Wysłannik papieski spotkał się także ze wspólnotami 
braci kapucynów i sióstr nazaretanek, które niosą po-
moc osobom dotkniętym przez wojnę.

„CICHA NOC”
JEDNĄ Z NAJPOPULARNIEJSZYCH KOLĘD

„Cicha noc, święta noc! Pokój niesie ludziom wszem” 
podobnie jak w minionych latach, również i w tym 
roku rozbrzmiewa w okresie Bożego Narodzenia. 
Kolęda, skomponowana w 1816 r., a wykonana dwa 
lata później podczas pasterki w niewielkim kościółku 
w Oberndorf koło Salzburga, w prostych słowach 
i z wielką czułością przekazuje tajemnicę Bożego Na-
rodzenia. W grudniu 2018 r., na audiencji u papieża 
Franciszka, była m.in. delegacja parlamentarzystów 
austriackich. Pozdrawiając ich, papież podkreślił, że 
kolęda „«Cicha Noc» w swojej prostocie pozwala 
nam zrozumieć wydarzenie Świętej Nocy. Narodzony 
w Betlejem Jezus Zbawiciel objawia nam miłość Boga 
Ojca i to Jemu chcemy powierzyć całe nasze życie. Pa-
pież otrzymał w prezencie płytę „200 lat Cichej Nocy, 
Świętej Nocy – pieśni, która okrąża świat”, a przewod-
niczący Towarzystwa „Cichej Nocy” w Salzburgu – 
Michael Neureiter wręczył papieżowi „Silent Night. 
A Companion to the Song” – anglojęzyczną wersję 
albumu poświęconego historii powstania tej najpopu-
larniejszej kolędy świata.
„Cicha noc” została wpisana na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO jako światowa pieśń pokoju oraz 
międzynarodowy skarb kultury i tradycji muzycznej.

Teresy z Kalkuty oraz stołeczny kościół św. Mikołaja, gdzie na Mszy, odprawianej dla 
miejscowych Polaków, przekazał pozdrowienia od Ojca Świętego.
Wysłannik papieski spotkał się także ze wspólnotami braci kapucynów i sióstr nazaretanek, 
które niosą pomoc osobom dotkniętym przez wojnę.

„Cicha Noc” jedną z najpopularniejszych kolęd
„Cicha noc, święta noc! Pokój niesie ludziom wszem” podobnie jak w minionych latach, 
również i w tym roku rozbrzmiewa w okresie Bożego Narodzenia. Kolęda, skomponowana w 
1816 r., a wykonana dwa lata później podczas pasterki w niewielkim kościółku w Oberndorf 
koło Salzburga, w prostych słowach i z wielką czułością przekazuje tajemnicę Bożego 
Narodzenia. W grudniu 2018 r., na audiencji u papieża Franciszka, była m.in. delegacja 
parlamentarzystów austriackich. Pozdrawiając ich, papież podkreślił, że kolęda „«Cicha Noc» 
w swojej prostocie pozwala nam zrozumieć wydarzenie Świętej Nocy. Narodzony w Betlejem 
Jezus Zbawiciel objawia nam miłość Boga Ojca i to Jemu chcemy powierzyć całe nasze 
życie. Papież otrzymał w prezencie płytę „200 lat Cichej Nocy, Świętej Nocy – pieśni, która 
okrąża świat”, a przewodniczący Towarzystwa „Cichej Nocy” w Salzburgu – Michael 
Neureiter wręczył papieżowi „Silent Night. A Companion to the Song” – anglojęzyczną 
wersję albumu poświęconego historii powstania tej najpopularniejszej kolędy świata.
„Cicha noc” została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako światowa pieśń 
pokoju oraz międzynarodowy skarb kultury i tradycji muzycznej.
„Cicha noc” jest śpiewana w co najmniej 300 językach, nawet po eskimosku i w suahili. 
Zarejestrowano już ponad tysiąc jej wersji (w języku angielskim i włoskim jest ich co 
najmniej 8, we francuskim – 11). Najczęściej śpiewane są trzy spośród sześciu zwrotek 
kolędy.

nam zło i do podjęcia kroków otwartości i pojednania” – zachęcił Franciszek przed 
odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

Franciszek życzył pokoju w rodzinach, na Ukrainie i na całym świecie
Oto słowa Ojca Świętego, wypowiedziane po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i 
udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa, 26 grudnia, w liturgiczne święto św. Szczepana:
„Drodzy bracia i siostry, w duchowym klimacie radości i ukojenia Świąt Bożego Narodzenia 
serdecznie pozdrawiam wszystkich tu obecnych i tych wszystkich, którzy śledzą tę transmisję 
poprzez środki społecznego przekazu. Ponawiam moje życzenia pokoju: pokoju w rodzinach, 
pokoju we wspólnotach parafialnych i zakonnych, pokoju w ruchach i stowarzyszeniach, 
pokoju dla narodów udręczonych wojną i pokoju dla drogiej i udręczonej Ukrainy. Jest tutaj 
bardzo dużo flag ukraińskich. Prośmy o pokój dla tego udręczonego narodu. W minionym 
tygodniu otrzymałem bardzo wiele życzeń. Nie mogąc odpowiedzieć każdemu, wyrażam 
moją wdzięczność, szczególnie za dar modlitwy. Życzę wszystkim dobrego przeżycia święta 
św. Szczepana. Proszę was, byście nie zapominali o modlitwie w mojej intencji. Smacznego 
obiadu i do zobaczenia”.

Kard. Krajewski dotarł z pomocą humanitarną do Kijowa
Podróż kard. Krajewskiego po Ukrainie to przede wszystkim wizyta robocza, w trakcie której 
wysłannik papieski przywozi konkretną pomoc humanitarną, ofiarowaną przez ludzi z całego 
świata dla mieszkańców dotkniętego wojną kraju. Po kilku dniach spędzonych we Lwowie, 
był także w Kijowie. Do stolicy kraju przywiózł on osobiście pomoc humanitarną z 
Watykanu. Po spotkaniach z nuncjuszem apostolskim oraz tamtejszymi biskupami, odwiedził
on miejsca i wspólnoty, które troszczą się o ubogich oraz pokrzywdzonych przez konflikt 
zbrojny. W Kijowie kard. Krajewski wraz z nuncjuszem apostolskim odwiedził siostry Matki 
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Papież w orędziu „Urbi et orbi”
„Wichry wojny nadal wieją lodowatym chłodem nad ludzkością” – mówił o tym papież 
Franciszek w bożonarodzeniowym orędziu „Urbi et orbi” (Miastu i światu), jakie wygłosił ze 
środkowego balkonu Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Życzył, by Pan Jezus, narodzony z 
Maryi Dziewicy, przyniósł wszystkim „dar pokoju”. Jezus przychodzi jako bezbronne 
dziecko. Rodzi się w chłodzie, ubogi wśród ubogich. Potrzebujący wszystkiego, puka do 
drzwi naszego serca, by znaleźć ciepło i schronienie” – przypomniał papież. Papież prosił o 
spojrzenie w twarze „naszych ukraińskich braci i sióstr, którzy przeżywają te Święta w 
ciemnościach, w zimnie lub z dala od swoich domów, z powodu zniszczeń spowodowanych 
dziesięcioma miesiącami wojny”. „Nie zapominajmy też o osobach zepchniętych na 
margines, samotnych, sierotach i osobach starszych, którym grozi odrzucenie, o więźniach, na 
których patrzymy jedynie poprzez ich błędy, a nie jako na istoty ludzkie” – wezwał papież.
Po wygłoszeniu orędzia, Franciszek odmówił ze zgromadzonymi modlitwę Anioł Pański, a 
następnie udzielił uroczystego błogosławieństwa „Urbi et orbi”.

Franciszek: św. Szczepan uczy nas łączenia miłości, przepowiadania i przebaczania
„Św. Szczepan uczy nas łączenia miłosierdzia, przepowiadania Słowa Bożego i przebaczania”
– wskazał papież w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” w drugi dzień 
Bożego Narodzenia – święto św. Szczepana – 26 grudnia. Na wstępie Ojciec Święty 
zauważył, że liturgia oktawy Bożego Narodzenia chce nas oderwać od świata świateł, 
obiadów i prezentów. Bowiem Boże Narodzenie to nie bajka o narodzinach króla, lecz 
przyjście Zbawiciela, który wybawia nas od zła, biorąc na siebie nasze zło: egoizm, grzech, 
śmierć. A najbardziej do Niego podobni są męczennicy – świadkowie ukazujący swoim 
życiem Jezusa. Franciszek przypomniał, że tego dnia modlimy się za tych prześladowanych 
braci i siostry, którzy dają świadectwo o Chrystusie. Jednocześnie zachęcił do zastanowienia 
się nad tym, czy dajemy świadectwo i czy umiemy przebaczać. Dodał, że to właśnie 
przebaczenie mówi, czy rzeczywiście wypełniamy miłosierdzie wobec innych i czy żyjemy 
Słowem Jezusa. „Zastanówmy się nad naszą zdolnością do przebaczania, w tych dniach, 
kiedy być może spotkamy, pośród wielu innych, pewne osoby, z którymi się nie dogadaliśmy, 
które nas skrzywdziły, z którymi nigdy nie naprawiliśmy relacji. Prośmy nowonarodzonego 
Jezusa o nowość serca zdolnego do przebaczenia: siłę do modlitwy za tych, którzy wyrządzili 
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Biskupi w Boże Narodzenie 2022 r. o potrzebie pokoju 
O potrzebie budowania pokoju i zauważenia drugiego człowieka oraz przeżywaniu Bożego 
Narodzenia z wiarą mówili polscy biskupi w homiliach wygłaszanych podczas Mszy św. 
pasterskich w nocy z 24 na 25 grudnia. „Niech tej Nocy popłynie z naszych serc żarliwa 
modlitwa o pokój. Módlmy się za wszystkie narody, które są poranione terroryzmem i wojną, 
i pogrążają się w chaosie. Niech nasza modlitwa obejmie także tych, którzy ciężko obrażają 
Boga i człowieka swoją bezlitosną agresją. Niech uświadomią sobie zło, jakie czynią i 
porzucą drogę przemocy po to, by szukać przebaczenia” – powiedział podczas Pasterki w 
archikatedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski.

Przewodniczący KEP: życzenia świąteczne dla Polaków w kraju i za granicą
„Wszystkim Polakom w kraju i za granicą życzę doświadczenia tej Bożej miłości, która 
płynie z betlejemskiego żłóbka” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp Stanisław Gądecki w życzeniach z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego. Przewodniczący 
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„Cicha noc” jest śpiewana w co najmniej 300 językach, nawet 
po eskimosku i w suahili. Zarejestrowano już ponad tysiąc jej 
wersji (w języku angielskim i włoskim jest ich co najmniej 8, 
we francuskim – 11). Najczęściej śpiewane są trzy spośród 
sześciu zwrotek kolędy.
 

BISKUPI W BOŻE NARODZENIE 2022 R. 
O POTRZEBIE POKOJU 

O potrzebie budowania pokoju i zauważenia drugiego czło-
wieka oraz przeżywaniu Bożego Narodzenia z wiarą mówili 
polscy biskupi w homiliach wygłaszanych podczas Mszy św. 
pasterskich w nocy z 24 na 25 grudnia. „Niech tej Nocy po-
płynie z naszych serc żarliwa modlitwa o pokój. Módlmy się 
za wszystkie narody, które są poranione terroryzmem i woj-
ną, i pogrążają się w chaosie. Niech nasza modlitwa obejmie 
także tych, którzy ciężko obrażają Boga i człowieka swoją 
bezlitosną agresją. Niech uświadomią sobie zło, jakie czynią 
i porzucą drogę przemocy po to, by szukać przebaczenia” – 
powiedział podczas Pasterki w archikatedrze poznańskiej abp 
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski. 
 

PRZEWODNICZĄCY KEP: ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
DLA POLAKÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ

„Wszystkim Polakom w kraju i za granicą życzę doświad-
czenia tej Bożej miłości, która płynie z betlejemskiego żłób-
ka” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach z okazji Świąt 
Narodzenia Pańskiego. Przewodniczący Episkopatu życzył, 
„byśmy doświadczyli przyjścia Boga w człowieku, który jest 
samą Miłością”. „On nie chciał, abyśmy oddawali Mu chwałę 
jako Bogu dalekiemu i nieznanemu, ale stał się jednym z nas, 
abyśmy mogli Go poznać i odwzajemnić Jego miłość” – pod-
kreślił abp Gądecki.

„BEZ NAS LUDZIE ZGINĄ” – ABP GĄDECKI APELUJE 
O MODLITWĘ I POMOC UKRAINIE

W przypadku wojny na Ukrainie potrzebujemy przede 
wszystkim więcej modlitwy o sprawiedliwy pokój oraz wię-
cej pomocy materialnej dla tego udręczonego kraju. „Bez nas 
ludzie zginą” – mówił w telewizyjnym orędziu na Boże Naro-
dzenie abp Stanisław Gądecki. Orędzie zostało wyemitowane 
na antenie TVP Poznań. Metropolita Poznański zauważył 
w nim, że „Nowonarodzony Zbawiciel przyszedł, aby przy-
nieść pokój bliskim i dalekim, aby zjednoczyć w jedną rodzinę 
ludzi wszystkich ras i narodów”. Metropolita poznański złożył 
widzom życzenia z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskie-
go. „Niech w cichą Noc Bożego Narodzenia rodzący się w na-
szych sercach Chrystus rozjaśni mroki naszej codzienności, 
abyśmy umieli spojrzeć na bolesne i radosne sprawy własne 
i naszej Ojczyzny na sposób Boży, to znaczy nie bez Boga, bez 
którego wszelkie stworzenie marnieje” – mówił abp Gądecki.

WIGILIA DLA POTRZEBUJĄCYCH

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, wziął 
udział w Wigilii dla potrzebujących zorganizowanej przez 
Caritas na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
(24.12.2022).

ORSZAK TRZECH KRÓLI W OK. 800 MIASTACH 
W POLSCE I NA ŚWIECIE

6 stycznia 2023 roku, zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, uli-

cami kilkuset miejscowości przejdzie Orszak Trzech 
Króli zapraszając do radosnych, kolędowych obcho-
dów Święta Objawienia Pańskiego. Królowie Azji, 
Europy i Afryki będą wędrować do Stajenki, gdzie 
pokłonią się Nowonarodzonemu Dzieciątku. Orszak 
2023 odbędzie się w setkach polskich miejscowości 
oraz poza granicami kraju: m.in. w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Kamerunie, Rwandzie i Zambii. 
Hasło tegorocznego orszaku – „Niechaj prowadzi 
nas gwiazda” – zwraca uwagę na gwiazdę, która była 
znakiem i przewodnikiem dla Mędrców w drodze 
do Jezusa. Wędrując za gwiazdą, uczestnicy pocho-
dów będą śpiewać kolędy i zastanawiać się nad zna-
czeniem tego znaku wspomnianego w Ewangelii wg 
św. Mateusza. Będzie to zarazem forma włączenia się 
w obchody Roku Kopernikańskiego. Jak co roku Or-
szakowi Trzech Króli towarzyszą liczne konkursy. Po 
raz pierwszy organizowana będzie także akcja pt. List 
do Dzieciątka Jezus, skierowana do dzieci, które zwra-
cają się do Jezusa z intencjami. Szczegółowe informa-
cje na stronie: orszak.org.
 

ORSZAK TRZECH KRÓLI W POZNANIU

W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Pozna-
nia przejdzie ponownie Orszak Trzech Króli. 
Fundacja Sternik – Poznań, która od ponad 10 lat pro-
wadzi w Poznaniu przedszkole oraz szkoły w modelu 
edukacji personalistycznej, w odpowiedzi na zaprosze-
nie Fundacji Orszak Trzech Króli w Warszawie podję-
ła się organizacji tegorocznego Orszaku w Poznaniu. 
Wydarzenie to rozpocznie się 6 stycznia 2023 r. o godz. 
12:30 na placu pod kościołem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Orszaku?  Wystar-
czy przyjść 6 stycznia przed godziną 12.30 do kościo-
ła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana 
w Poznaniu. Tu właśnie rozpocznie się formowanie or-
szaku, poprzedzone występami artystycznymi Rodzi-
ców oraz dzieci Szkoły Fundacji – Sternik Poznań. Zo-
baczymy między innymi scenę Olśnienia Monarchów 
Europy, Azji i Afryki, Dwór Heroda oraz promienisty 
taniec aniołków.
Poznański orszak odbędzie się pod patronatem ho-
norowym Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Wę-
drujących prowadzić będzie Gwiazda, która była 
przewodniczką Mędrców wędrujących do Betlejem 
w poszukiwaniu Nowonarodzonego Króla. Jest ona 
symbolem wiary, którą mamy umacniać i za którą 
mamy dziękować. Gwiazda prowadząca Mędrców to 
również znak dla nas, że w drodze do Jezusa potrzebu-
jemy przewodników, kierowników duchowych, którzy 
będą wskazywać nam właściwy kierunek. Około go-
dziny 14 Orszak Trzech Króli dotrze na plac kościoła 
dominikanów, gdzie na scenie znajduje się stajenka, 
w której czekać będzie Święta Rodzina. Nastąpi tu mo-
ment uroczystego pokłonu pasterzy oraz Trzech Króli. 
Na zakończenie wszyscy obecni na placu będą mieli 
okazję wspólnie zaśpiewać kolędy.
 

„THE CHOSEN” 
TELEWIZJA POKAŻE ŚWIATOWY HIT

TVP1 zaprasza na pierwszy sezon zrealizowanego 
z rozmachem serialu o życiu Jezusa. „The Chosen” 
pokazuje Ewangelię oczami ludzi, którzy zetknęli się 
z Mistrzem z Nazaretu osobiście. Emisja od 27 grud-
nia, codziennie o godz. 8:35.



W POLSCE

Będzie to zarazem forma włączenia się w obchody Roku Kopernikańskiego. Jak co roku
Orszakowi Trzech Króli towarzyszą liczne konkursy. Po raz pierwszy organizowana będzie 
także akcja pt. List do Dzieciątka Jezus, skierowana do dzieci, które zwracają się do Jezusa z 
intencjami. Szczegółowe informacje na stronie: orszak.org.

Orszak Trzech Króli w Poznaniu
W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Poznania przejdzie ponownie Orszak Trzech 
Króli. 
Fundacja Sternik – Poznań, która od ponad 10 lat prowadzi w Poznaniu przedszkole oraz 
szkoły w modelu edukacji personalistycznej, w odpowiedzi na zaproszenie Fundacji Orszak 
Trzech Króli w Warszawie podjęła się organizacji tegorocznego Orszaku w Poznaniu. 
Wydarzenie to rozpocznie się 6 stycznia 2023 r. o godz. 12:30 na placu pod kościołem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Orszaku? Wystarczy przyjść 6 stycznia przed godziną 
12.30 do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. Tu 
właśnie rozpocznie się formowanie orszaku, poprzedzone występami artystycznymi 
Rodziców oraz dzieci Szkoły Fundacji – Sternik Poznań. Zobaczymy między innymi scenę 
Olśnienia Monarchów Europy, Azji i Afryki, Dwór Heroda oraz promienisty taniec aniołków.
Poznański orszak odbędzie się pod patronatem honorowym Arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego. Wędrujących prowadzić będzie Gwiazda, która była przewodniczką Mędrców 
wędrujących do Betlejem w poszukiwaniu Nowonarodzonego Króla. Jest ona symbolem 
wiary, którą mamy umacniać i za którą mamy dziękować. Gwiazda prowadząca Mędrców to 
również znak dla nas, że w drodze do Jezusa potrzebujemy przewodników, kierowników 
duchowych, którzy będą wskazywać nam właściwy kierunek. Około godziny 14 Orszak 
Trzech Króli dotrze na plac kościoła dominikanów, gdzie na scenie znajduje się stajenka, 
w której czekać będzie Święta Rodzina. Nastąpi tu moment uroczystego pokłonu pasterzy 
oraz Trzech Króli. Na zakończenie wszyscy obecni na placu będą mieli okazję wspólnie 
zaśpiewać kolędy.

W POLSCE

Biskupi w Boże Narodzenie 2022 r. o potrzebie pokoju 
O potrzebie budowania pokoju i zauważenia drugiego człowieka oraz przeżywaniu Bożego 
Narodzenia z wiarą mówili polscy biskupi w homiliach wygłaszanych podczas Mszy św. 
pasterskich w nocy z 24 na 25 grudnia. „Niech tej Nocy popłynie z naszych serc żarliwa 
modlitwa o pokój. Módlmy się za wszystkie narody, które są poranione terroryzmem i wojną, 
i pogrążają się w chaosie. Niech nasza modlitwa obejmie także tych, którzy ciężko obrażają 
Boga i człowieka swoją bezlitosną agresją. Niech uświadomią sobie zło, jakie czynią i 
porzucą drogę przemocy po to, by szukać przebaczenia” – powiedział podczas Pasterki w 
archikatedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski.

Przewodniczący KEP: życzenia świąteczne dla Polaków w kraju i za granicą
„Wszystkim Polakom w kraju i za granicą życzę doświadczenia tej Bożej miłości, która 
płynie z betlejemskiego żłóbka” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp Stanisław Gądecki w życzeniach z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego. Przewodniczący 

Episkopatu życzył, „byśmy doświadczyli przyjścia Boga w człowieku, który jest samą 
Miłością”. „On nie chciał, abyśmy oddawali Mu chwałę jako Bogu dalekiemu i nieznanemu, 
ale stał się jednym z nas, abyśmy mogli Go poznać i odwzajemnić Jego miłość” – podkreślił 
abp Gądecki.

„Bez nas ludzie zginą” – abp Gądecki apeluje o modlitwę i pomoc Ukrainie
W przypadku wojny na Ukrainie potrzebujemy przede wszystkim więcej modlitwy o 
sprawiedliwy pokój oraz więcej pomocy materialnej dla tego udręczonego kraju. „Bez nas 
ludzie zginą” – mówił w telewizyjnym orędziu na Boże Narodzenie abp Stanisław Gądecki. 
Orędzie zostało wyemitowane na antenie TVP Poznań. Metropolita Poznański zauważył w 
nim, że „Nowonarodzony Zbawiciel przyszedł, aby przynieść pokój bliskim i dalekim, aby 
zjednoczyć w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i narodów”. Metropolita poznański złożył 
widzom życzenia z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego. „Niech w cichą Noc Bożego 
Narodzenia rodzący się w naszych sercach Chrystus rozjaśni mroki naszej codzienności, 
abyśmy umieli spojrzeć na bolesne i radosne sprawy własne i naszej Ojczyzny na sposób 
Boży, to znaczy nie bez Boga, bez którego wszelkie stworzenie marnieje” – mówił abp 
Gądecki.

Wigilia dla potrzebujących
Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, wziął udział w Wigilii dla 
potrzebujących zorganizowanej przez Caritas na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich (24.12.2022).







„The Chosen” – telewizja pokaże światowy hit
TVP1 zaprasza na pierwszy sezon zrealizowanego z rozmachem serialu o życiu Jezusa. „The 
Chosen” pokazuje Ewangelię oczami ludzi, którzy zetknęli się z Mistrzem z Nazaretu 
osobiście. Emisja od 27 grudnia, codziennie o godz. 8:35.
Jezus rozpoczyna swoją misję, dokonując wielu cudów. Ludzie, którzy Go spotykają, jeszcze 
nie wiedzą, że są świadkami wydarzeń zapoczątkowujących nową erę w historii i 
zmieniających świat na zawsze. Charyzmatyczny rybak walczący z długiem, piękna kobieta 
zmagająca się z demonami i utalentowany księgowy wykluczony ze społeczeństwa – oni jako 
pierwsi spotykają Jezusa, który poprzez dokonywane cuda zaczyna wpływać na los ludzkości.
„The Chosen” to opowieść o najbardziej wpływowej Osobie świata. Skupia się na relacjach 
Chrystusa z ludźmi z różnych warstw społecznych. Twórcy pokazują znane opowieści, ale z 
innej niż dotychczas perspektywy. Pierwszy sezon opowiada historie powołań pierwszych 
naśladowców. Przedstawia kulturowy kontekst postaci, ukazując jednocześnie poświęcenie, 
na jakie muszą się zdobyć, by podążać za Jezusem. Serial Dallasa Jenkinsa jest największym 
projektem medialnym wszechczasów. Z liczbą 442 000 000 wyświetleń konsekwentnie 
utrzymuje się w rankingu 50 najlepszych aplikacji w kategorii „rozrywka” iOS i Android. Do 
tej pory przetłumaczono go na 62 języki.
Produkcja: USA 2017
Reżyseria i scenariusz: Dallas Jenkins.
Aktorzy: Jonathan Roumie (Jezus), Shahar Isaac (Szymon Piotr), Elizabeth Tabish (Maria 
Magdalena), Erick Avari (Nikodem), Noah James (Andrzej), Paras Patel (Mateusz), Lara 
Silva (Eden) i inni.

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



Episkopatu życzył, „byśmy doświadczyli przyjścia Boga w człowieku, który jest samą 
Miłością”. „On nie chciał, abyśmy oddawali Mu chwałę jako Bogu dalekiemu i nieznanemu, 
ale stał się jednym z nas, abyśmy mogli Go poznać i odwzajemnić Jego miłość” – podkreślił 
abp Gądecki.

„Bez nas ludzie zginą” – abp Gądecki apeluje o modlitwę i pomoc Ukrainie
W przypadku wojny na Ukrainie potrzebujemy przede wszystkim więcej modlitwy o 
sprawiedliwy pokój oraz więcej pomocy materialnej dla tego udręczonego kraju. „Bez nas 
ludzie zginą” – mówił w telewizyjnym orędziu na Boże Narodzenie abp Stanisław Gądecki. 
Orędzie zostało wyemitowane na antenie TVP Poznań. Metropolita Poznański zauważył w 
nim, że „Nowonarodzony Zbawiciel przyszedł, aby przynieść pokój bliskim i dalekim, aby 
zjednoczyć w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i narodów”. Metropolita poznański złożył 
widzom życzenia z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego. „Niech w cichą Noc Bożego 
Narodzenia rodzący się w naszych sercach Chrystus rozjaśni mroki naszej codzienności, 
abyśmy umieli spojrzeć na bolesne i radosne sprawy własne i naszej Ojczyzny na sposób 
Boży, to znaczy nie bez Boga, bez którego wszelkie stworzenie marnieje” – mówił abp 
Gądecki.

Wigilia dla potrzebujących
Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, wziął udział w Wigilii dla 
potrzebujących zorganizowanej przez Caritas na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich (24.12.2022).

Orszak Trzech Króli w ok. 800 miastach w Polsce i na świecie
6 stycznia 2023 roku, zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, ulicami kilkuset miejscowości 
przejdzie Orszak Trzech Króli zapraszając do radosnych, kolędowych obchodów Święta 
Objawienia Pańskiego. Królowie Azji, Europy i Afryki będą wędrować do Stajenki, gdzie 
pokłonią się Nowonarodzonemu Dzieciątku. Orszak 2023 odbędzie się w setkach polskich 
miejscowości oraz poza granicami kraju: m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Kamerunie, Rwandzie i Zambii. Hasło tegorocznego orszaku – „Niechaj prowadzi nas 
gwiazda” – zwraca uwagę na gwiazdę, która była znakiem i przewodnikiem dla Mędrców w 
drodze do Jezusa. Wędrując za gwiazdą, uczestnicy pochodów będą śpiewać kolędy i 
zastanawiać się nad znaczeniem tego znaku wspomnianego w Ewangelii wg św. Mateusza. 
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KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Zgodnie z zapowiedzią pójdziemy w tym roku z kolędą do parafian 
mieszkających w domach jednorodzinnych, którzy w adwencie 
złożyli zaproszenie do przyjęcia kapłana. W związku z chorobą 
kapłanów i wielu parafian kolędę przesuwamy o dwa tygodnie - 
rozpoczniemy 16 stycznia według podanego już planu dni i ulic. 
Przepraszamy i prosimy o modlitwę.

W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. 
Msze święte w naszym kościele już w czwartek o godz. 18.00 
i w piątek jak w każdą niedzielę. Podczas każdej Mszy św. święcenie 
kadzidła i kredy. Kadzidło i kreda będą wyłożone przy wejściu do 
kościoła wraz ze skarboną. Taca przeznaczona na Krajowy Fundusz 
Misyjny!!! Jest to jednocześnie I piątek miesiąca – spowiedź 
pół godziny przed każdą Mszą św. Tego dnia nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W sobotę Msza św. o godz. 7.30, po Mszy św. nabożeństwo 
pierwszosobotnie. 

Przyszła niedziela to niedziela Chrztu Pańskiego i zakończenie 
okresu Bożego Narodzenia.

Biuro parafialne w tym tygodniu będzie nieczynne w piątek                       
w pozostałe dni według ustalonych godzin. Ks. Proboszcz będzie 
nieobecny w biurze parafialnym.

W styczniu nie będzie odwiedzin chorych ani konferencji przed 
chrztem – chrzest zgłaszamy w biurze parafialnym.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Wanda Sobiesiak 
z ul. Lindego, śp. Aleksandra Glinka z ul. Dobrej i śp. Kazimiera 
Schneider z ul. Swojskiej – Msza św. pogrzebowa w najbliższą 
środę o godz. 12.00 w naszym kościele, a następnie pogrzeb na 
Junikowie. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu 
a nasz Panie…


