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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady 
drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest 
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do 
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw 
sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 
„To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał 
Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc 
go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale 
On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną 
będziesz w raju”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam 
siebie”. Długo nie mogłam pojąć, dlaczego 
Pan Jezus nie zszedł z krzyża. To by było coś 
niezwykłego. Lud, który stał i patrzył oniemiałby, 
szydercy by zamilkli. To byłby „prawdziwy 
tryumf  godny króla”. Tylko, że to nie byłaby 
miłość. Bo, żeby zrozumieć, dlaczego sprawy 
musiały potoczyć się właśnie w taki sposób, 
trzeba uświadomić sobie, że istotą i sednem 
miłości zawsze jest oddawanie życia i nie ma innej 
drogi. Jeżeli Pan Jezus zszedłby z krzyża, żeby 
wybawić samego siebie, zaprzeczyłby miłości. 
Bo „Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża 
bez miłości nie uniesiecie.” /św. Jan Paweł II/
Wołanie „Zejdź z krzyża” to ostatni rozpaczliwy 
krzyk pokonanego szatana. Ale echo tego krzyku 
pobrzmiewa w nas do dzisiaj. Jest najczęstszą 
pokusą jakiej doświadczamy. Nakłania nas, 
żeby wybrać to co łatwiejsze, przyjemniejsze, 
wygodniejsze, przestać walczyć, przestać się 
starać, zostawić wierność i konsekwencje. Wciąż 
i wciąż nakłania nas, żebyśmy w pierwszej 
kolejności pomyśleli o sobie. Ale każdy z nas 
kto choć raz uległ, kto doświadczył poważnego 
grzechu, niewierności, braku konsekwencji 
wie, że wtedy właśnie miłość umierała. I choć 
tkwiąc na krzyżu nieustannie mamy wrażenie, 
że umieramy, że tracimy siebie, to wciąż i wciąż 
doświadczamy, że w tym właśnie jest życie. Jeżeli 
doświadczymy wierności pomimo wszystko 
ocalimy miłość i doświadczymy prawdziwego 
królowania Pana Boga. „Pan Jezus mógł zejść 
z krzyża, ale wolał powstać z grobu.” /św. 
Augustyn/

Justyna Zienkowicz

Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do 
swego królestwa

                                            EWANGELIA   (Łk 23,35-43)
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21.11.
„Przeznaczoną dla ciebie pracę 
wykonuj sumiennie. W pozosta-
łym czasie zajmuj się istotnymi 
rzeczami i nie dopuszczaj do 
próżniactwa, jest ono bowiem 
źródłem wszelkiego zła.”
św. Ignacy Loyola

22.11.
„Jeżeli człowiek w sposób prawy 
używać będzie tych zdolności, 
które Bóg przyznał jego duszy, 
podobny będzie Bogu. Pamię-
tajmy, że musimy oddać Mu 
wszystkie te dary, które złożył              
w nas, gdy byliśmy w pierwot-
nym stanie. Nauczył nas tego 
swymi przykazaniami.”
św. Kolumban

23.11.
„Silny niech broni słabego, a ten 
niech szanuje silnego; bogaty 
niech wspiera ubogiego, ubogi 
niech dziękuje Bogu, że dał mu 
opiekuna, który go ratuje w nie-
dostatku. Mądry niech okazuje 
swoją mądrość nie w słowach, 
lecz w dobrych uczynkach, a po-
korny niech nie daje świadectwa 
o sobie, lecz zostawi to innym. 
Ten, kto żyje w czystości, niech 
się tym nie chwali i niech wie, 

Myśli na każdy dzień
że ten dar jest mu dany przez 
Pana.”
Św. Klemens I

24.11.
„Najlepszym przyjacielem 
jest ten, kto nie pytając                     
o powód twego smutku, po-
trafi sprawić, że znów wraca 
radość.”
św. Jan Bosko

25.11.
„Możesz zgromadzić przeróż-
ne skarby, ale najcenniejszy 
jest przyjaciel.”
św. Jan Chryzostom

26.11.
„Młodość nie jest rozdziałem 
wyrwanym z życia ani przed-
mową do książki bez powią-
zania z całością. Jest wprowa-
dzeniem do całej reszty (…), 
jest fundamentem, na którym 
ma się oprzeć budowla całego 
życia.”
bł. Jakub Alberione

27.11.
„Najdoskonalszą rzeczą jest 
zacząć od najmniejszych 
rzeczy.”
św. Jan Berchmans

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rok C

PIERWSZE CZYTANIE   (2 Sm 5,1-3)
Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w He-
bronie i oświadczyły mu: „Oto my, kości twoje i ciało. Już 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Ap 14, 1-3. 4b-5; Łk 21, 1-4
Wtorek: Ap 14, 14-20; Łk 21, 5-11
Środa: Ap 15, 1-4; Łk 21, 12-19
Czwartek: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Łk 21, 20-28
Piątek: Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2; Łk 21, 29-33
Sobota: Ap 22, 1-7; Łk 21, 34-36

dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się            
i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty 
będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla 
Izraela«”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do 
Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec 
Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad 
Izraelem. 
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 122 (121), 1-2. 4-5)
Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
”Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

DRUGIE CZYTANIE  (Kol 1,12-20)
Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apo-
stoła do Kolosan.
Bracia:
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa                                                     
w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod wła-
dzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowa-
nego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie 
grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pier-
worodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało 
wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na zie-
mi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowa-
nia, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Nie-
go i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim 
i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to 
jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród 
umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 
Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, 
i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze 
sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziw-
szy pokój przez krew Jego krzyża.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mk 11,10)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

   Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
      błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
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Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej

Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,
zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,
niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.
Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,
która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,
proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi
i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.
Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,
wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nihil obstat
Poznań, dnia 22 lutego 2021 r.
ks. dr Krzysztof Frąszczak, Cenzor

Imprimatur
Poznań, dnia 26 lutego 2021 r. N. 1158/2021
bp Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny
ks. prałat dr Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii

Do prywatnego odmawiania O otrzymanych łaskach
należy powiadomić postulatora procesu beatyfikacyjnego:
jaroslaw.czyzewski@archpoznan.pl

Modlitwa o beatyfikację 
Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej

Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat Swego Syna,
Drogę do prawdziwego życia.
Prosimy Cię, posyłaj świadków Twej miłości 
na peryferie świata,
tak jak Wandę Błeńską,
lekarkę, misjonarkę i Matkę Trędowatych.
Udziel nam łaski, by dzięki naszemu świadectwu
piękno Ewangelii mogło zajaśnieć wszędzie tam,
gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy.
Prosimy o beatyfikację Wandy Błeńskiej,
abyśmy zainspirowani jej życiem,
kochali Ciebie i dawali siebie innym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nihil obstat
Poznań, dnia 15 listopada 2019 r.
ks. dr Krzysztof Frąszczak, Cenzor

Imprimatur
Poznań, dnia 18 listopada 2019 r. N. 6335/2019
bp Szymon Stułkowski, Wikariusz Generalny
ks. prałat dr Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii
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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.

WIECZORY MUZYCZNE 
W KOŚCIELE NA NOWINIE

       Z  ŻYCIA  PARAFII

Michał Koszykowski - gitarzysta klasyczny urodzony 13.09.1999r. w Turku. 
W wieku 9 lat rozpoczął naukę gry na gitarze w klasie Andrzeja Majewskiego w PSM I st. w Turku. 
Edukację muzyczną kontynuował w PSM II st. w Koninie. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie gitary 
profesora Łukasza Kuropaczewskiego. Artysta jest laureatem ponad 20 konkursów i festiwali gitarowych o randze ogólnopolskiej 
jak i międzynarodowej.
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WIECZORY MUZYCZNE
w Kościele na Nowinie

Michał Koszykowski
gitara
Akademia Muzyczna
im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

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

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY
SZYMON CZERWIEC

W programie:
Albeniz, Barrios, Brouwer,
Tarrega, Villa-Lobos

     Z  ŻYCIA  PARAFII
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

FRANCISZEK: PIELGRZYMKA DO BAHRAJNU SŁUŻYŁA 
PROMOWANIU BRATERSTWA I DIALOGU

O znaczeniu swojej wizyty w Bahrajnie mówił Ojciec 
Święty podczas środowej audiencji ogólnej (09.11.2022). 
Streścił ją w trzech słowach: dialog, spotkanie i pielgrzymo-
wanie.
Mówiąc o dialogu, papież podkreślił, że forum w Bahrajnie 
było poświęcone relacjom między Wschodem a Zacho-
dem, służąc odkrywaniu bogactwa tych, którzy należą do 
innych narodów, innych tradycji, innych przekonań religij-
nych. Nie wolno żyć, izolując się od siebie, lecz zbliżając się 
do siebie, a wymaga tego sprawa pokoju – stwierdził Franci-
szek. Przypomniał, że w Bahrajnie wyraził życzenie, aby na 
całym świecie przywódcy religijni i świeccy byli zdolni do 
spojrzenia poza własne granice, własne wspólnoty, aby za-
troszczyć się o całość. Dodał, że zgromadzeni tam przedsta-
wiciele różnych religii wezwali do obrania drogi spotkania 
i odrzucenia drogi konfrontacji. „Jakże bardzo jest to nam 
potrzebne! Myślę o szalonej wojnie, której ofiarą jest udrę-
czona Ukraina i wielu innych konfliktach, które nigdy nie 
zostaną rozwiązane dzięki infantylnej logice broni, a jedynie 
poprzez łagodną silę dialogu” – podkreślił Ojciec Święty. 
Dodał, że dialog, spotkanie i pielgrzymowanie dokony-
wały się w Bahrajnie także między chrześcijanami różnych 
wyznań i obrządków, a także w obrębie zróżnicowanego 
kulturowo i etnicznie tamtejszego Kościoła katolickiego, 
któremu „zaniósł miłość całego Kościoła”.
 

FRANCISZEK DO POLAKÓW: 
NIECH 11 LISTOPADA UMOCNI ZAANGAŻOWANIE 

NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA

„Niech ta znacząca rocznica wzbudzi we wszystkich 
wdzięczność wobec Boga i umocni zaangażowanie na 
rzecz braterstwa, ochrony życia i godności osoby ludzkiej 
w waszym kraju i na arenie międzynarodowej, zwłaszcza 
w sąsiedniej Ukrainie. Błogosławię was z całego serca” – po-
wiedział papież, pozdrawiając Polaków podczas audiencji 
ogólnej, odnosząc się do przypadającego 11 listopada Świę-
ta Niepodległości.
  
PAPIEŻ W ŚWIATOWYM DNIU UBOGICH: ZATROSZCZ-
MY SIĘ O UBOGICH, W KTÓRYCH OBECNY JEST JEZUS 

„Zatroszczmy się o ubogich, w których obecny jest Jezus” – 
wezwał papież Franciszek w homilii, jaką wygłosił podczas 
Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Światowym Dniu Ubo-
gich (13.11.2022).
„I także dzisiaj ubodzy są najbardziej dotknięci przez każ-
dy kryzys. Ale jeśli nasze serce jest nieme i obojętne, to nie 
uda się nam usłyszeć ich słabego krzyku bólu, płakać z nimi 
i za nich, nie widzimy jak wiele samotności i udręki czai się 
także w zapomnianych zaułkach naszych miast” – mówił 
papież. Z okazji Światowego Dnia Ubogich papież poświę-
cił na placu św. Piotra rzeźbę pod tytułem „Schronienie”. 
Przedstawia ona naturalnych wymiarów osobę bezdomną, 
przykrytą kocem przez nadlatującego gołębia.

 

FRANCISZEK APELUJE 
O OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

I POKÓJ NA UKRAINIE

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udziele-
niu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty 
zaapelował o działania na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego człowieka, a także o pokój na Ukrainie 
(13.11.2022).
„Drodzy bracia i siostry, jutro przypada pierwsza 
rocznica uruchomienia platformy działania „Lauda-
to si’”, która promuje nawrócenie ekologiczne i zgod-
ny z nim styl życia. Pragnę podziękować wszystkim, 
którzy przyłączyli się do tej inicjatywy, obejmującej 
około 6 tys. uczestników, w tym osoby prywatne, 
rodziny, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, instytucje 
religijne, kulturalne i zdrowotne. Jest to znakomity 
początek siedmioletniego programu, który pragnie 
odpowiedzieć na wołanie Ziemi i krzyk ubogich. 
Wspieram tę misję, kluczową dla przyszłości ludzko-
ści, aby mogła ona wzbudzić we wszystkich konkret-
ne zaangażowanie w troskę o stworzenie. Po czym 
dodał: „Stale jesteśmy blisko naszych braci i sióstr 
na udręczonej Ukrainie, solidarni poprzez modlitwę 
i konkretną solidarność. Pokój jest możliwy. Nie ule-
gajmy rezygnacji wobec wojny”.
Papież pozdrowił także grupy obecne na placu św. 
Piotra i życzył, jak zwykle, smacznego obiadu i do-
brej niedzieli.

WŁOSKA POLONIA UCZCIŁA 104. ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„W tym historycznym miejscu wymowa Mazurka 
Dąbrowskiego i historia, zawarta w pieśniach patrio-
tycznych, wybrzmiewa w sposób niezwykły. Bardzo 
dziękuję, że mogę byś dziś tutaj z wami. Niech żyje 
Polska!” – mówił ambasador RP przy Stolicy Apo-
stolskiej Adam Kwiatkowski podczas obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości, zorganizo-
wanych w rzymskim Kościele św. Stanisława BM 
(11.11.2022). Kościół ten jest najstarszym na świe-
cie ośrodkiem duszpasterstwa emigracji polskiej. 
Zwieńczeniem uroczystości w gronie rzymskiej Po-
lonii był wieczór pieśni patriotycznych, który zaani-
mował polonijny chór Gaudium Poloniae, działający 
przy kościele św. Stanisława BM, pod kierunkiem 
sercanki, s. Martyny Proszek.

 KOŚCIÓŁ W KATARZE OTWARTY 
DLA KIBICÓW MUNDIALU

Jedyny czynny kościół katolicki w Katarze będzie 
otwarty dla kibiców mistrzostw świata w piłce 
nożnej, jakie rozpoczynają się tam 20 listopada br. 
Zapewnił o tym bp Paul Hinder, administrator apo-
stolski wikariatu apostolskiego Arabii Północnej, 
z siedzibą w sąsiednim Bahrajnie.
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Dosze może 
pomieścić ponad 2 tys. wiernych. Jest to największa 
świątynia katolicka w krajach Zatoki Perskiej. Będzie 
ona otwarta przez cały czas trwania mundialu, tak by 
kibice mogli przyjść tam na modlitwę.

udręczonej Ukrainie, solidarni poprzez modlitwę i konkretną solidarność. Pokój jest możliwy. 
Nie ulegajmy rezygnacji wobec wojny”.
Papież pozdrowił także grupy obecne na placu św. Piotra i życzył, jak zwykle, smacznego 
obiadu i dobrej niedzieli.

Włoska Polonia uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości
„W tym historycznym miejscu wymowa Mazurka Dąbrowskiego i historia, zawarta w 
pieśniach patriotycznych, wybrzmiewa w sposób niezwykły. Bardzo dziękuję, że mogę byś 
dziś tutaj z wami. Niech żyje Polska!” – mówił ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej 
Adam Kwiatkowski podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, 
zorganizowanych w rzymskim Kościele św. Stanisława BM (11.11.2022). Kościół ten jest 
najstarszym na świecie ośrodkiem duszpasterstwa emigracji polskiej. Zwieńczeniem 
uroczystości w gronie rzymskiej Polonii był wieczór pieśni patriotycznych, który zaanimował 
polonijny chór Gaudium Poloniae, działający przy kościele św. Stanisława BM, pod 
kierunkiem sercanki, s. Martyny Proszek.

Kościół w Katarze otwarty dla kibiców mundialu
Jedyny czynny kościół katolicki w Katarze będzie otwarty dla kibiców mistrzostw świata w 
piłce nożnej, jakie rozpoczynają się tam 20 listopada br. Zapewnił o tym bp Paul Hinder, 
administrator apostolski wikariatu apostolskiego Arabii Północnej, z siedzibą w sąsiednim 
Bahrajnie.
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Dosze może pomieścić ponad 2 tys. wiernych. Jest to 
największa świątynia katolicka w krajach Zatoki Perskiej. Będzie ona otwarta przez cały czas 
trwania mundialu, tak by kibice mogli przyjść tam na modlitwę.
„Chciałbym, aby mistrzostwa świata w piłce nożnej stały się uprzywilejowaną okazją dla 
braterstwa, przyjaźni oraz międzyludzkiego i religijnego dialogu. Niech sport, piłka nożna, 
będą nośnikiem pokoju oraz integracji kulturalnej i religijnej. Niech będzie to mundial 
ludzkiego braterstwa” – życzył bp Hinder w rozmowie z włoską agencją SIR.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Franciszek: pielgrzymka do Bahrajnu służyła promowaniu braterstwa i dialogu
O znaczeniu swojej wizyty w Bahrajnie mówił Ojciec Święty podczas środowej audiencji 
ogólnej (09.11.2022). Streścił ją w trzech słowach: dialog, spotkanie i pielgrzymowanie.
Mówiąc o dialogu, papież podkreślił, że forum w Bahrajnie było poświęcone relacjom między 
Wschodem a Zachodem, służąc odkrywaniu bogactwa tych, którzy należą do innych 
narodów, innych tradycji, innych przekonań religijnych. Nie wolno żyć, izolując się od siebie, 
lecz zbliżając się do siebie, a wymaga tego sprawa pokoju – stwierdził Franciszek. 
Przypomniał, że w Bahrajnie wyraził życzenie, aby na całym świecie przywódcy religijni i 
świeccy byli zdolni do spojrzenia poza własne granice, własne wspólnoty, aby zatroszczyć się 
o całość. Dodał, że zgromadzeni tam przedstawiciele różnych religii wezwali do obrania drogi 
spotkania i odrzucenia drogi konfrontacji. „Jakże bardzo jest to nam potrzebne! Myślę o 
szalonej wojnie, której ofiarą jest udręczona Ukraina i wielu innych konfliktach, które nigdy 
nie zostaną rozwiązane dzięki infantylnej logice broni, a jedynie poprzez łagodną silę 
dialogu” – podkreślił Ojciec Święty. Dodał, że dialog, spotkanie i pielgrzymowanie 
dokonywały się w Bahrajnie także między chrześcijanami różnych wyznań i obrządków, a 
także w obrębie zróżnicowanego kulturowo i etnicznie tamtejszego Kościoła katolickiego, 
któremu „zaniósł miłość całego Kościoła”.

Franciszek do Polaków: niech 11 listopada umocni zaangażowanie na rzecz ochrony 
życia
„Niech ta znacząca rocznica wzbudzi we wszystkich wdzięczność wobec Boga i umocni 
zaangażowanie na rzecz braterstwa, ochrony życia i godności osoby ludzkiej w waszym kraju 
i na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w sąsiedniej Ukrainie. Błogosławię was z całego 
serca” – powiedział papież, pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, odnosząc się do 
przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości.
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przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości.

Papież w Światowym Dniu Ubogich: zatroszczmy się o ubogich, w których obecny jest 
Jezus 
„Zatroszczmy się o ubogich, w których obecny jest Jezus” – wezwał papież Franciszek w 
homilii, jaką wygłosił podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Światowym Dniu Ubogich
(13.11.2022).
„I także dzisiaj ubodzy są najbardziej dotknięci przez każdy kryzys. Ale jeśli nasze serce jest 
nieme i obojętne, to nie uda się nam usłyszeć ich słabego krzyku bólu, płakać z nimi i za nich, 
nie widzimy jak wiele samotności i udręki czai się także w zapomnianych zaułkach naszych 
miast” – mówił papież. Z okazji Światowego Dnia Ubogich papież poświęcił na placu św. 
Piotra rzeźbę pod tytułem „Schronienie”. Przedstawia ona naturalnych wymiarów osobę 
bezdomną, przykrytą kocem przez nadlatującego gołębia.

Franciszek apeluje o ochronę środowiska i pokój na Ukrainie
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec 
Święty zaapelował o działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, a także o 
pokój na Ukrainie (13.11.2022).
„Drodzy bracia i siostry, jutro przypada pierwsza rocznica uruchomienia platformy działania 
„Laudato si’”, która promuje nawrócenie ekologiczne i zgodny z nim styl życia. Pragnę 
podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do tej inicjatywy, obejmującej około 6 tys. 
uczestników, w tym osoby prywatne, rodziny, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, instytucje 
religijne, kulturalne i zdrowotne. Jest to znakomity początek siedmioletniego programu, który 
pragnie odpowiedzieć na wołanie Ziemi i krzyk ubogich. Wspieram tę misję, kluczową dla 
przyszłości ludzkości, aby mogła ona wzbudzić we wszystkich konkretne zaangażowanie w 
troskę o stworzenie. Po czym dodał: „Stale jesteśmy blisko naszych braci i sióstr na 
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Abp Gądecki spotkał się z nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce
Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, spotkał się w 
Warszawie z nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem (08.11.2022).
Spotkanie dotyczyło pomocy charytatywnej i duszpasterskiej Kościoła w Polsce na rzecz 
uchodźców wojennych oraz działań pomocowych, świadczonych przez Kościół na terenach 
bezpośrednio objętych wojną.
W rozmowie podjęto również temat upamiętnienia ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-
1933), którego 90. rocznica przypada w tym roku.

Abp Gądecki: to wiara i Kościół jednoczyły Polaków na drodze ku niepodległości
W warunkach braku niezależnych polskich instytucji, to Kościół stał się opoką polskości. Dla 
pokoleń Polaków, żyjących w czasach zaborów, był on najsilniejszą instytucją społeczną 
zastępującą rodzime struktury państwowe – mówił podczas Święta Niepodległości abp 
Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że w trzech 
zaborach, gdzie przez dziesiątki lat wytworzyły się odmienne porządki prawne i odmienne 
struktury społeczne, to właśnie wiara i Kościół katolicki jednoczyły Polaków.
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„Chciałbym, aby mistrzostwa świata w piłce nożnej stały 
się uprzywilejowaną okazją dla braterstwa, przyjaźni oraz 
międzyludzkiego i religijnego dialogu. Niech sport, piłka 
nożna, będą nośnikiem pokoju oraz integracji kulturalnej 
i religijnej. Niech będzie to mundial ludzkiego braterstwa” – 
życzył bp Hinder w rozmowie z włoską agencją SIR.
 

ABP GĄDECKI SPOTKAŁ SIĘ Z NOWYM AMBASADOREM 
UKRAINY W POLSCE

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, spotkał się w Warszawie z nowym 
ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem 
(08.11.2022).
Spotkanie dotyczyło pomocy charytatywnej i duszpaster-
skiej Kościoła w Polsce na rzecz uchodźców wojennych 
oraz działań pomocowych, świadczonych przez Kościół na 
terenach bezpośrednio objętych wojną.
W rozmowie podjęto również temat upamiętnienia ofiar 
Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-1933), którego 90. 
rocznica przypada w tym roku.

 
ABP GĄDECKI: TO WIARA I KOŚCIÓŁ JEDNOCZYŁY 

POLAKÓW NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI

W warunkach braku niezależnych polskich instytucji, to 
Kościół stał się opoką polskości. Dla pokoleń Polaków, 
żyjących w czasach zaborów, był on najsilniejszą instytucją 
społeczną zastępującą rodzime struktury państwowe – mó-
wił podczas Święta Niepodległości abp Stanisław Gądecki. 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, 
że w trzech zaborach, gdzie przez dziesiątki lat wytworzy-
ły się odmienne porządki prawne i odmienne struktury 
społeczne, to właśnie wiara i Kościół katolicki jednoczyły 
Polaków.
Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem władz 
państwowych odbyła się w poznańskiej bazylice kolegiac-
kiej. W homilii abp Gądecki przekonywał, że o wolność                    
i suwerenność Polski zabiegało wielu wybitnych Polaków 
poprzez działania zbrojne, pracę organiczną i działalność 
polityczną i dyplomatyczną. Trudno jednak wyobrazić 
sobie odzyskanie niepodległości w 1918 r. bez olbrzymiej 
pracy Kościoła katolickiego.
Metropolita poznański zaapelował o sprawiedliwy pokój 
dla Ukrainy i o wsparcie duchowe i materialne Ukraińców. 
„W Narodowe Święto Niepodległości możemy dać Oj-
czyźnie to, co dla nas bezcenne: naszą modlitwę w jej inten-
cji. Polecajmy sprawy Ojczyzny wstawiennictwu polskich 
świętych i błogosławionych. Prośmy o to, by Polska nie do-
świadczyła już więcej dramatu zniewolenia zewnętrznego 
ani wewnętrznego” – mówił abp Gądecki.
 

ABP GĄDECKI PRZEWODNICZYŁ 
EUCHARYSTII W OSTREJ BRAMIE

„Miłosierdzie Boże jest największym darem Nieba” – po-
wiedział abp Stanisław Gądecki w homilii podczas Mszy 
św. sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej 
(13.11.2022). Eucharystia była sprawowana w języku pol-
skim, w czasie Wielkiego Odpustu Matki Bożej Miłosier-
dzia w Wilnie, w intencji Litwy i Polski, z udziałem bisku-
pów z obu krajów oraz nuncjusza apostolskiego na Litwie. 
Ołtarz udekorowany był kwiatami w barwach narodowych 
Ukrainy. Abp Gądecki swoją homilię poświęcił miłosier-
dziu Boga, miłosierdziu Syna Bożego, Maryi, Matce Miło-
sierdzia i wreszcie – miłosiernemu człowiekowi. Mówiąc          

W POLSCE

o miłosiernym człowieku abp Gądecki podkreślił, że 
słowa Jezusa „bądźcie miłosierni” nie są jedynie radą 
czy zachętą. To Boży nakaz. Podkreślił, że człowieka 
miłosiernego poznajemy dzięki jego umiejętności 
dostrzeżenia potrzeb drugiego człowieka i przyj-
ścia mu z pomocą, ale także dzięki postawie miłości 
wobec nieprzyjaciół i gotowości do przebaczenia. 
Przewodniczący KEP, udzielając błogosławieństwa, 
życzył wszystkim opieki Matki Bożej Miłosierdzia.
 

20 LISTOPADA: ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH

W trzecią niedzielę listopada (w tym roku 20 listo-
pada) przypada Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Wypadków Drogowych. „Szczególnie w tym dniu 
pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy zginęli lub 
doznali obrażeń ciała w wypadkach na drogach, ale 
także o ich rodzinach i bliskich, przeżywających                      
z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste’’ – za-
chęca ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kie-
rowców.
Każdego roku, w sanktuarium bł. Karoliny w Zaba-
wie k. Tarnowa, Stowarzyszenie PRZEJŚCIE organi-
zuje uroczyste obchody z wypominkami i Mszą św. 
za wszystkich, którzy zginęli na drogach. W Zabawie 
znajduje się też specjalny pomnik i park pamięci. 
Więcej informacji na: www.przejscie.com

RUSZYŁA 22. EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI

W sobotę 12 listopada o godz. 8:00 Szlachetna 
Paczka udostępniła internetową Bazę Rodzin, które 
czekają na pomoc w tym roku. Od tego dnia, przez 
kolejne cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę 
www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i wspólnie 
z bliskimi, przyjaciółmi, współpracownikami czy ko-
legami ze szkoły przygotować Paczkę ze wsparciem 
skrojonym na miarę potrzeb. Internetowa baza wciąż 
się powiększa – każdego dnia trafia do niej blisko 
1000 nowych historii.
Darczyńcą przygotowującym Szlachetną Paczkę 
może zostać każdy. Wejdź na www.szlachetnapacz-
ka.pl i wybierz rodzinę, której pomożesz w tym roku.
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pokoleń Polaków, żyjących w czasach zaborów, był on najsilniejszą instytucją społeczną 
zastępującą rodzime struktury państwowe – mówił podczas Święta Niepodległości abp 
Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że w trzech 
zaborach, gdzie przez dziesiątki lat wytworzyły się odmienne porządki prawne i odmienne 
struktury społeczne, to właśnie wiara i Kościół katolicki jednoczyły Polaków.

Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem władz państwowych odbyła się w 
poznańskiej bazylice kolegiackiej. W homilii abp Gądecki przekonywał, że o wolność i 
suwerenność Polski zabiegało wielu wybitnych Polaków poprzez działania zbrojne, pracę 
organiczną i działalność polityczną i dyplomatyczną. Trudno jednak wyobrazić sobie 
odzyskanie niepodległości w 1918 r. bez olbrzymiej pracy Kościoła katolickiego.
Metropolita poznański zaapelował o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy i o wsparcie duchowe i 
materialne Ukraińców. „W Narodowe Święto Niepodległości możemy dać Ojczyźnie to, co 
dla nas bezcenne: naszą modlitwę w jej intencji. Polecajmy sprawy Ojczyzny wstawiennictwu 
polskich świętych i błogosławionych. Prośmy o to, by Polska nie doświadczyła już więcej 
dramatu zniewolenia zewnętrznego ani wewnętrznego” – mówił abp Gądecki.

Abp Gądecki przewodniczył Eucharystii w Ostrej Bramie
„Miłosierdzie Boże jest największym darem Nieba” – powiedział abp Stanisław Gądecki w 
homilii podczas Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej (13.11.2022).
Eucharystia była sprawowana w języku polskim, w czasie Wielkiego Odpustu Matki Bożej
Miłosierdzia w Wilnie, w intencji Litwy i Polski, z udziałem biskupów z obu krajów oraz 
nuncjusza apostolskiego na Litwie. Ołtarz udekorowany był kwiatami w barwach narodowych 
Ukrainy. Abp Gądecki swoją homilię poświęcił miłosierdziu Boga, miłosierdziu Syna 
Bożego, Maryi, Matce Miłosierdzia i wreszcie – miłosiernemu człowiekowi. Mówiąc o 
miłosiernym człowieku abp Gądecki podkreślił, że słowa Jezusa „bądźcie miłosierni” nie są 
jedynie radą czy zachętą. To Boży nakaz. Podkreślił, że człowieka miłosiernego poznajemy 
dzięki jego umiejętności dostrzeżenia potrzeb drugiego człowieka i przyjścia mu z pomocą,
ale także dzięki postawie miłości wobec nieprzyjaciół i gotowości do przebaczenia.
Przewodniczący KEP, udzielając błogosławieństwa, życzył wszystkim opieki Matki Bożej 
Miłosierdzia.

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

20 listopada: Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych
W trzecią niedzielę listopada (w tym roku 20 listopada) przypada Światowy Dzień Pamięci o 
Ofiarach Wypadków Drogowych. „Szczególnie w tym dniu pamiętajmy w modlitwie o tych, 
którzy zginęli lub doznali obrażeń ciała w wypadkach na drogach, ale także o ich rodzinach i 
bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste  ˮ– zachęca ks. Marian 
Midura, krajowy duszpasterz kierowców.
Każdego roku, w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie k. Tarnowa, Stowarzyszenie 
PRZEJŚCIE organizuje uroczyste obchody z wypominkami i Mszą św. za wszystkich, którzy 
zginęli na drogach. W Zabawie znajduje się też specjalny pomnik i park pamięci. Więcej 
informacji na: www.przejscie.com

Ruszyła 22. edycja Szlachetnej Paczki
W sobotę 12 listopada o godz. 8:00 Szlachetna Paczka udostępniła internetową Bazę Rodzin, 
które czekają na pomoc w tym roku. Od tego dnia, przez kolejne cztery tygodnie, każdy może 
wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i wspólnie z bliskimi,
przyjaciółmi, współpracownikami czy kolegami ze szkoły przygotować Paczkę ze wsparciem 
skrojonym na miarę potrzeb. Internetowa baza wciąż się powiększa – każdego dnia trafia do 
niej blisko 1000 nowych historii.
Darczyńcą przygotowującym Szlachetną Paczkę może zostać każdy. Wejdź na 
www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której pomożesz w tym roku.

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



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

 Ogłoszenia duszpasterskie 

UROCZYSTOŚĆ 
JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 

20.11.2022 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

Hasło roku duszpasterskiego

Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego, Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. Za tydzień rozpoczniemy Adwent.

W najbliższy piątek o godz. 16.30 w Sali parafialnej spotkanie wszystkich 
grup duszpasterskich. Serdecznie zapraszamy.

W najbliższą sobotę 26 listopada o godz. 18.50 w naszym kościele 
pierwszy koncert z cyklu koncertów - Wieczory Muzyczne w Kościele 
na Nowinie. Będzie to koncert gitarowy w wykonaniu pana Michała 
Koszykowskiego z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bliższe informacje 
na plakacie w gablocie i w naszym tygodniku Dobra Nowina.

Za tydzień w niedzielę w naszym Kościele będzie wystawa prac 
konkursowych „Szyjemy suknię dla Matki Bożej”. Parafian zapraszamy 
do głosowania przez najbliższe dwie niedzielę na najlepszą pracę, 
która otrzyma nagrodę publiczności. Również niedzielę 27.11. na 
zewnątrz Kościoła dzieci i młodzież ze scholii będzie sprzedawała ciasto 
domowego wypieku. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na 
działalność apostolską scholii.

W przyszłą niedzielę 27 listopada minie osiem lat od śmierci naszej 
parafianki Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej, Poznanianki Stulecia, 
lekarki i świeckiej misjonarki, nazywanej Matką Trędowatych, których 
leczyła ponad 40 lat w Ugandzie. Tego dnia o godz. 18:00 w naszej parafii 
odbędzie się Msza św., a po niej różaniec przy grobie lekarki. Ta modlitwa 
trwa nieprzerwanie od ośmiu lat, każdego 27. dnia miesiąca. Mszy św. 
przewodniczył będzie i kazanie wygłosi Ks. Kanonik Rafał Pajszczyk 
referent do spraw beatyfikacji i kanonizacji w naszej archidiecezji.

30 listopada 2019 roku przeżywaliśmy Nawiedzenie Matki Bożej                            
w Ikonie Jasnogórskiej. W trzecią rocznicę nawiedzenia zapraszamy 
na adorację Najświętszego Sakramentu do północy prowadzoną przez 
grupy duszpasterskie naszej parafii, a po Pasterce Maryjnej o 24:00 
adoracja indywidualna – prosimy o zapisy w zakrystii na konkretne 
godziny. 

W minionym tygodniu zmarli nasi śp. Marianna Banaszak z ul. Miodowej, 
śp. Krystyna Mendyk z ul. Dąbrowskiego Msza pogrzebowa i pogrzeb 
w najbliższy piątek o godz. 10:00. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu 
– Dobry Jezu a nasz Panie…


