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EWANGELIA (J 18,33b-37)

Dobrej
Nowiny

Ukrzyżowanie! Najbardziej haniebna
śmierć. Sadyzm oprawców nie miał granic. Król! Ten, który ma władzę, godzien
wszelkich zaszczytów. Jak pogodzić te
słowa z widokiem konającego na krzyżu,
zmasakrowanego człowieka? Władza! Jakiej władzy żądano od Pana Jezusa?! „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi.”; „Jeżeli Ty jesteś Królem żydowskim
wybaw samego siebie!”; „Wybaw siebie
i nas!”. „Moje królestwo nie jest z tego
świata”. Nic dziwnego, że Piłat niczego
nie rozumiał. A my rozumiemy? Dlaczego w tą ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół każe nam kontemplować
królestwo Pana Jezusa czytając teksty o ukrzyżowaniu? Czujemy tu jakiś zgrzyt. Może dlatego, że
ten świat podpowiada nam, że władzy powinno się
używać najpierw dla siebie, a ukrzyżowany Chrystus
jest tego całkowitym zaprzeczeniem. A czy jesteśmy świadomi władzy, którą posiadamy? Bo tam
gdzie są jakiekolwiek relacje, tam jest władza. Choćby władza starszego brata nad młodszym, rodzica
nad dzieckiem, męża nad żoną i żony nad mężem.
Władza przyjaciela nad przyjacielem, lekarza nad
pacjentem, kapłana nad penitentem. „Moje królestwo nie jest z tego świata”. A ten świat widzi naszą władzę, poprzez korzyści jakie z niej odnosimy.
O siebie każe nam troszczyć się na samym początku. Ukrzyżowany Chrystus jest zaprzeczeniem upominania się o siebie, dopominania się swoich praw.
W tą ostatnią niedzielę roku spójrzmy, czy w tym jak
sprawujemy władzę, jesteśmy choć trochę podobni
do Chrystusa Króla.
Justyna Zienkowicz

Królestwo Chrystusa
nie jest z tego świata
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy
to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci
o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem?
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś
uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było
z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje
nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego:
„A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus:
„Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu”.
EWANGELIA
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Myśli błogosławionego

kard. Stefana Wyszyńskiego
na każdy dzień

22.11.
„Ludzie tak często słyszą złorzeczenia na pijaństwo, chuligaństwo i różne inne <<bezeceństwa>>, a nie słyszą
o grzechach niewiary i nieufności wobec Boga, o konspirowaniu przeciw Mądrości i Miłości
Bożej, co jest istotnym źródłem
wszystkich nieszczęść świata
i moralnych klęsk społecznych.
Dlatego trzeba budzić w ludziach nadzieję i zdrowy, chrześcijański optymizm, że można
przejść przez całe <<bagno>>
detalicznych grzechów tej ziemi, jeżeli obudzi się w sobie gorącą ufność ku Bogu.”
23.11.
„Niekiedy jedyną drogą do pozyskania dzisiejszego człowieka
jest wskazanie mu, w porządku
przyrodzonym, działania Boga
na ziemi, a później - w oparciu
właśnie o porządek przyrodzony, o tę jakby <<teologię naturalną>> - pokazanie mu, jak
można na naturze budować
porządek łaski.
24.11.
„Współczesnemu człowiekowi
trzeba jak najgorliwiej odsłaniać
wartości humanistyczne życia
religijnego i odkrywać tajemnice
działania Boga w nas w oparciu
o naturę.”
25.11.
„Chrystus jest wzorem przyjaźni
i wielkiej braterskiej życzliwości.”

26.11.
„Święta Panna nad pannami - to wcielona wstydliwość, to niepokalaność,
dla której brak słów w naszym grzesznym słowniku,
choć nie brak pragnień, by
władała nami. To znamię
wielkich dusz, znak miłości
ku Bogu i ludziom, warunek każdego wielkiego powołania.”
27.11.
„Bóg cię kocha. On ciebie
chce, pragnie, szuka.”
28.11.
„Bóg nie jest podstępny, nie
czyha, by nam się noga potknęła! Bóg nie jest <<myśliwym>>. To tylko ludzie
bardzo często obrzydzają
Go
antropomorfizmami
na obraz i podobieństwo
swoje. Musimy się przed
tym bronić i rehabilitować
Boga, mówiąc o Nim nie
od strony grzechu: <<Pan
Bóg Cię skarze”, ale od
strony miłości: <<Bóg Cię
miłuje, On Ci ukaże swą
miłość>>. Nie mówmy:
<<palec Boży>>, mówmy
<<Serce Boże>>. Trzeba
rehabilitować Boga! Trzeba
przeprowadzić na świecie
proces rehabilitacyjny (…),
aby świat ujrzał prawdziwe
oblicze Ojca.”

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Dn 7,13-14)
Królestwo Syna Człowieczego

Czytanie z Księgi proroka Daniela.

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego
i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i
języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 93,1.2.5)
Refren:Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony na wieki, *
Ty od wieków istniejesz. Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, +
Twojemu domowi przystoi świętość, *
po wszystkie dni, o Panie.
DRUGIE CZYTANIE (Ap 1,5-8)

Chrystus jest władcą królów ziemi

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana.
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym
umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który
przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas
królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała
i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go
opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa
i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 11,10)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Dn 1, 1-6. 8-20; Łk 21, 1-4
Wtorek: Dn 2, 31-45; Łk 21, 5-11
Środa: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17.23-28; Łk 21, 12-19
Czwartek: Dn 6, 12-28; Łk 21, 20-28
Piątek: Dn 7, 2-14; Łk 21, 29-33
Sobota: Dn 7, 15-27; Łk 21, 34-36
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abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

„Chciałabym być w otoczeniu i takich warunkach, gdzie wszyscy mogliby jeść to samo, gdy zechcą. Ale Pan Jezus zna moje myśli, więc jeżeli
zechce, to zrówna ze swymi najbiedniejszymi, a ja się na to z radością zgodzę. A na razie cieszę się tym, co mam” – pisała w 1959 r.
Doktor Błeńska do ks. Woźnego.
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

szanowane, a nie traktowane jak towar. Nadszedł czas, aby przerwać krąg
obojętności i na nowo odkrywać piękno spotkania i dialogu” – stwierdził
Franciszek: prośmy Ducha Ojciec Święty.
Świętego, abyśmy niestrudzenie
Franciszek: nie odwracajmy wzroku
czynili dobro
od cierpienia najsłabszych
„Apostoł przypomina, że nie możemy sobie pozwolić na znużenie „Światowy Dzień Ubogich wzywa nas,
w czynieniu dobra. Musimy ufać, abyśmy nie odwracali wzroku, abyśmy
że Duch Święty zawsze przychodzi nie bali się patrzeć z bliska na cierpienie
z pomocą naszej słabości i udzie- najsłabszych” – mówił papież Francila nam wsparcia, którego potrzebujemy. Nauczmy się więc częściej szek w homilii podczas Mszy św. w Baprzyzywać Ducha Świętego!” – stwierdził Ojciec Święty podczas zylice św. Piotra w Watykanie (14.11). Zachęcił, by chrześcijanie czynili
środowej (10.11) audiencji ogólnej. Papież zakończył cykl katechez konkretne gesty szacunku, sprawiedliwości, solidarności, troski o wspólny dom, gdyż inaczej nie można ulżyć cierpieniom ubogich. Zaznaczył,
poświęconych Listowi św. Pawła do Galatów.
że „piękny, ewangeliczny, młody jest Kościół, który wychodzi poza swoje ograniczenia i tak jak Jezus głosi dobrą nowinę ubogim”. I dodał, że
Papież wezwał Polaków do
„zagospodarowania wolności” Jezus jest wśród ubogich i tam nas oczekuje.
„Pamiętajmy, że – jak mówił św.
Jan Paweł II – «wolność trzeba Papież na „Anioł Pański”: ten, kto
zagospodarowywać w oparciu czyni dobro, inwestuje w wieczność
o miłość Boga, ojczyzny i braci»” – „W co warto inwestować w życiu?” – na
przypomniał Polakom, nawiązując to pytanie odpowiedział papież Frando Narodowego Święta Niepodle- ciszek w rozważaniu poprzedzającym
NDREAS SOLARO/AFP/East News
modlitwę „Anioł Pański” na Placu św.
głości, Franciszek podczas środowej (10.11) audiencji ogólnej.
szek w orędziu na Dzień Ubogich: biedni są wśród nas
Piotra w Watykanie (14.11). Wskazał, że
„Z
życzeniem
pokoju
i
wszelkiego
dobra,
zawierzam
Bogu
wszysti są wśród nas. Jakże byłoby to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy powiedzieć z całą
: również my jesteśmy biedni, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli
„ten, kto czyni dobro, inwestuje w wieczność”. Podkreślił, że „scena tego
kich
Polaków
i
z
serca
błogosławię”
–
dodał
na
końcu
papież.
nać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego życia oraz narzędziem
nia” – pisze papież Franciszek w swoim orędziu na V Światowy Dzień Ubogich. Był
świata przeminie” i „tylko miłość pozostanie”.
hodzony 14 listopada, w XXXIII Niedzielę okresu zwykłego pod hasłem: „Ubogich
macie u siebie” (Mk 14, 7).
Franciszek w orędziu na Dzień
Wkrótce pierwsza od Reformacji
Ubogich: biedni są wśród nas
„Biedni są wśród nas. Jakże byłoby katolicka Msza św. w genewskiej
katedrze
to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy
powiedzieć z całą prawdą: również Pierwsza od czasów Reformacji w XVI
my jesteśmy biedni, ponieważ tylko wieku katolicka Msza św. w katedrze św.
w ten sposób będziemy mogli roz- Piotra w Genewie zostanie odprawiona
poznać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego życia oraz 22 marca 2022 roku. To historyczne wyFot. cathedrale-geneve.ch
z powodu pandemii.
narzędziem zbawienia” – pisze papież Franciszek w swoim orędziu darzenie już dwukrotnie przekładano w czasie
do
XVI wieku siedzibą kana V Światowy Dzień Ubogich. Był on obchodzony 14 listopada, Budowana od XI w. Katedra św. Piotra była
Msza w Tokio w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
okazji rocznicy
odzyskania
przez Polskę niepodległości,tamtejw kościele o. salezjanów w
jej
przez
protestantów,
w XXXIII Niedzielę okresu zwykłego pod hasłem: „Ubogich zawsze tolickich biskupów Genewy. Po przejęciuZdzielnicy
Chofu w Tokio, celebrowana była po polsku Msza w intencji ojczyzny. „Jesteśm
tu,
aby
podkreślić
naszą
jedność
i
solidarność
z
Polską”
–
powiedział
w homilii o. Tadeu
szym kaznodzieją był przez 23 lata Jan Kalwin.
Do dziś przechowywane
macie u siebie” (Mk 14, 7).
Saboń.
Japońska Polonia
zaśpiewała dawny hymn
Polski „Bogurodzicę”,
a po Eucharystii hymn
jest w świątyni drewniane krzesło, z którego
korzystał.
Świątynia,
choć
narodowy. Po Mszy odbyło się spotkanie polonijne.
„Nadeszła pora, by przemówili od 1536 roku protestancka, zachowała nazwę katedry, czyli kościoła,
ubodzy” – Franciszek w Asyżu w którym znajduje się tron biskupa (zwany katedrą). Od czasu Jana
„Nadszedł czas, aby ubodzy znów Kalwina sytuacja religijna Genewy bardzo się zmieniła. W liczącym niemogli zabrać głos, ponieważ zbyt spełna pół miliona mieszkańców kantonie genewskim mieszka obecnie
długo ich żądania pozostawały nie- więcej katolików niż protestantów. Stało się tak za sprawą osiedlających
wysłuchane” – powiedział Franci- się tu Francuzów, Włochów, Hiszpanów i Portugalczyków – przypomina
szek podczas spotkania z ubogimi „Le Point”.
w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu (12.11). Jego wizyta
w mieście św. Franciszka miała charakter prywatny i wpisywała się Msza w Tokio w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
w obchody V Światowego dnia Ubogich, organizowanego przez PaZ okazji rocznicy odzyskania przez Polpieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
„Nadszedł czas, aby otworzyły się oczy i dostrzeżono stan nierów- skę niepodległości, w kościele o. salezja- Fot. Pixabay
ności, w którym żyje tak wiele rodzin. Nadszedł czas, aby zakasać nów w dzielnicy Chofu w Tokio, celerękawy i przywrócić godność poprzez tworzenie miejsc pracy. Nad- browana była po polsku Msza w intencji
szedł czas, aby ponownie wstrząsnęła nami rzeczywistość głodują- ojczyzny. „Jesteśmy tu, aby podkreślić
cych dzieci, zniewolonych, miotanych przez wody, tonących w prze- naszą jedność i solidarność z Polską” – powiedział w homilii o. Tadeusz
rażeniu, niewinnych ofiar wszelkiego rodzaju przemocy. Nadszedł Saboń. Japońska Polonia zaśpiewała dawny hymn Polski „Bogurodzicę”,
czas, aby położyć kres przemocy wobec kobiet i aby kobiety były a po Eucharystii hymn narodowy. Po Mszy odbyło się spotkanie polonijne.
- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Franciszek: prośmy Ducha Świętego, abyśmy niestrudzenie czynili dobro
„Apostoł przypomina, że nie możemy sobie pozwolić na znużenie w czynieniu dobra.
Musimy ufać, że Duch Święty zawsze przychodzi z pomocą naszej słabości i udziela nam
wsparcia, którego potrzebujemy. Nauczmy się więc częściej przyzywać Ducha Świętego!” –
stwierdził Ojciec Święty podczas środowej (10.11) audiencji ogólnej. Papież zakończył cykl
katechez poświęconych Listowi św. Pawła do Galatów.

Fot. CPP / Polaris/East News

Papież wezwał Polaków do „zagospodarowania wolności”
„Pamiętajmy, że – jak mówił św. Jan Paweł II – «wolność trzeba zagospodarowywać w
oparciu o miłość Boga, ojczyzny i braci»” – przypomniał Polakom, nawiązując do
Narodowego Święta Niepodległości, Franciszek podczas środowej (10.11) audiencji ogólnej.
„Z życzeniem pokoju i wszelkiego dobra, zawierzam Bogu wszystkich Polaków i z serca
błogosławię” – dodał na końcu papież.

Fot. AP/Associated Press/East News

Papież na „Anioł Pański”: ten, kto czyni dobro, inwestuje w wieczność
„W co warto inwestować w życiu?” – na to pytanie odpowiedział papież Franciszek w
rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” na Placu św. Piotra w Watykanie
(14.11). Wskazał, że „ten, kto czyni dobro, inwestuje w wieczność”. Podkreślił, że „scena
tego świata przeminie” i „tylko miłość pozostanie”.

Fot. IPA/Sipa USA/East News

Wkrótce pierwsza od Reformacji katolicka Msza św. w genewskiej katedrze
Pierwsza od czasów Reformacji w XVI wieku katolicka Msza św. w katedrze św. Piotra w
Genewie zostanie odprawiona 22 marca 2022 roku. To historyczne wydarzenie już
dwukrotnie przekładano w czasie z powodu pandemii.
Budowana od XI w. Katedra św. Piotra była do XVI wieku siedzibą katolickich biskupów
Genewy. Po przejęciu jej przez protestantów, tamtejszym kaznodzieją był przez 23 lata Jan
Kalwin. Do dziś przechowywane jest w świątyni drewniane krzesło, z którego korzystał.
Świątynia, choć od 1536 roku protestancka, zachowała nazwę katedry, czyli kościoła, w
którym znajduje się tron biskupa (zwany katedrą). Od czasu Jana Kalwina sytuacja religijna
Genewy bardzo się zmieniła. W liczącym niespełna pół miliona mieszkańców kantonie
genewskim mieszka obecnie więcej katolików niż protestantów. Stało się tak za sprawą
osiedlających się tu Francuzów, Włochów, Hiszpanów i Portugalczyków – przypomina „Le
Point”.

Fot. Nacho Arteaga on Unsplash

„Nadeszła pora, by przemówili ubodzy” – Franciszek w Asyżu
„Nadszedł czas, aby ubodzy znów mogli zabrać głos, ponieważ zbyt długo ich żądania
pozostawały niewysłuchane” – powiedział Franciszek podczas spotkania z ubogimi w
Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu (12.11). Jego wizyta w mieście św. Franciszka
miała charakter prywatny i wpisywała się w obchody V Światowego dnia Ubogich,
organizowanego przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
„Nadszedł czas, aby otworzyły się oczy i dostrzeżono stan nierówności, w którym żyje tak
wiele rodzin. Nadszedł czas, aby zakasać rękawy i przywrócić godność poprzez tworzenie
miejsc pracy. Nadszedł czas, aby ponownie wstrząsnęła nami rzeczywistość głodujących
dzieci, zniewolonych, miotanych przez wody, tonących w przerażeniu, niewinnych ofiar
wszelkiego rodzaju przemocy. Nadszedł czas, aby położyć kres przemocy wobec kobiet i aby
kobiety były szanowane, a nie traktowane jak towar. Nadszedł czas, aby przerwać krąg
obojętności i na nowo odkrywać piękno spotkania i dialogu” – stwierdził Ojciec Święty.

Fot. cathedrale-geneve.ch

Fot. AP/Associated Press/East News

Franciszek: nie odwracajmy wzroku od cierpienia najsłabszych
„Światowy Dzień Ubogich wzywa nas, abyśmy nie odwracali wzroku, abyśmy nie bali się
patrzeć z bliska na cierpienie najsłabszych” – mówił papież Franciszek w homilii podczas
Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie (14.11). Zachęcił, by chrześcijanie czynili
konkretne gesty szacunku, sprawiedliwości, solidarności, troski o wspólny dom, gdyż inaczej
nie można ulżyć cierpieniom ubogich. Zaznaczył, że „piękny, ewangeliczny, młody jest
Kościół, który wychodzi poza swoje ograniczenia i tak jak Jezus głosi dobrą nowinę ubogim”.
I dodał, że Jezus jest wśród ubogich i tam nas oczekuje.

Msza w Tokio w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w kościele o. salezjanów w
dzielnicy Chofu w Tokio, celebrowana była po polsku Msza w intencji ojczyzny. „Jesteśmy
tu, aby podkreślić naszą jedność i solidarność z Polską” – powiedział w homilii o. Tadeusz
Saboń.
Japońska Polonia zaśpiewała dawny hymn Polski „Bogurodzicę”, a po Eucharystii hymn
narodowy. Po Mszy odbyło się spotkanie polonijne.

Fot. Pixabay

Jan Paweł II i Franciszek na znaczkach w Armenii
W tym roku mija 20 lat od historycznej i przełomowej wizyty Jana Pawła II w Armenii oraz 5
lat od podróży papieża Franciszka do tego pierwszego chrześcijańskiego kraju. Z tej okazji w
Armenii zostały wydane okolicznościowe znaczki upamiętniające doniosłe wydarzenia.
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Abp Jędraszewski: Wołamy do Boga: „Ojczyznę wolną, pobłogosław!”
wojnę światową. Miał też wymiar polski, bo Polska po 123 latach stała się podmiotem w
W kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz aktualnego myślenia na temat
sprawach europejskich. Miał wreszcie wymiar chrześcijański ze względu na wspominanego w
kształtu i tożsamości Europy abp Marek Jędraszewski mówił o potrzebie „tym bardziej
tym dniu przez Kościół św. Marcina z Tours – patrona chrześcijańskiej Europy, „świętego
żarliwej modlitwy za Polskę”. W Mszy św. sprawowanej przez metropolitę krakowskiego w
niepodzielonego chrześcijaństwa”, czczonego również przez Kościół ewangelicki,
katedrze na Wawelu wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, ministrowie oraz
prawosławny i anglikański.
parlamentarzyści (11.11).
W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że 11 listopada 1918 r. przeszedł
do historii jako niezwykły w najnowszych dziejach Europy i świata dzień o trzech
wymiarach. Rozejm w Compiègne miał wymiar europejski i światowy, ponieważ kończył I
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bardziej żarliwej modlitwy za Polskę”. W Mszy św. sprawowanej
przez metropolitę krakowskiego w katedrze na Wawelu wzięli udział
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Fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Ekspert KUL o odzyskaniu niepodległości: spełniły się marzenia kilku pokoleń
Odzyskanie przez Polskę niepodległości było co do rangi równorzędne z takimi wydarzeniami
jak chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem czy Unia Lubelska – zaznacza ekspert, profesor
Marek Wierzbicki z Katedry Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego
KUL.
Jak podkreśla ekspert KUL, Polacy przyjęli to wydarzenie z ogromną satysfakcją. Świętowali
historyczny moment wychodząc masowo na ulice polskich miast, miasteczek oraz wiosek,
aby dać wyraz swojej spontanicznej radości.
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Fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP

W sutannie i mundurze. Niezłomni księża, którzy walczyli o niepodległość Polski
Ofiarni, odważni i niezłomni – tacy byli wojskowi duchowni. Ich obecność na froncie
dodawała żołnierzom sił i potwierdzała sens walki. W historii Polski było wielu bohaterskich
kapłanów. Pełnili posługę kapelanów, spowiadali, udzielali sakramentów rannym żołnierzom.
Dawali wsparcie duchowe, a osadzeni w obozach koncentracyjnych pozostawali niezłomni w
obronie nie tylko własnego honoru, ale i wartości patriotycznych. Jednym z nich był
błogosławiony Stefan Wyszyński. W czasie powstania warszawskiego Wyszyński był
bohaterem w sutannie. Jako Radwan III – kapelan w okręgu wojskowym AK ŻoliborzKampinos – udzielał rannym sakramentów, błogosławił ich, zbierał z pola bitwy i zanosił do
szpitala. Kiedy Laski znalazły się w zasięgu działania wojsk niemieckich, ks. Stefan nie
ustawał w służbie potrzebującym pomocy.
Podczas spaceru znalazł w lesie zwęglone kartki przywiane przez wiatr ze zrujnowanej
Warszawy. Na jednej z nich widniały niedopalone słowa: „Będziesz miłował”. Po powrocie
oznajmił siostrom w Laskach, że wiatr nie mógł przynieść niczego droższego. „To jest apel i
testament ginącego miasta” – stwierdził.

w służbie potrzebującym pomocy. Podczas spaceru znalazł w lesie zwęglone kartki przywiane przez wiatr ze zrujnowanej Warszawy. Na jednej
z nich widniały niedopalone słowa: „Będziesz miłował”. Po powrocie
oznajmił siostrom w Laskach, że wiatr nie mógł przynieść niczego droższego. „To jest apel i testament ginącego miasta” – stwierdził.
Abp Gądecki prosi o wsparcie migrantów z granicy
polsko-białoruskiej
Bez względu na okoliczności przybycia
migrantów, na pewno potrzebują oni
naszego wsparcia duchowego i materialnego – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Apelu ws. pomocy
migrantom. W związku z tym, że potrzeby są o wiele większe, przewodniczący episkopatu zwrócił się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów
z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach świętych w niedzielę 21 listopada. „Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego
oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się
pozostać w Polsce” – napisał w Apelu.
Fot. BP KEP

Caritas Polska przy granicy białoruskiej otwiera Namioty Nadziei
„Zależy nam na udzielaniu konkretnej pomocy, przynajmniej doraźnej. Zwłaszcza
chrześcijanie, katolicy są zobowiązani do udzielania pomocy. Trzeba być uważnym na
potrzeby wszystkich. Namiot Nadziei ma być miejscem spotkania i uzyskania koniecznej
pomocy” – mówi KAI Maciej Dubicki z Caritas Polska.
Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska,
Caritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. imigracji – świadczy w miarę swoich możliwości
pomoc migrantom. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców,
wsparcie przygranicznych placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i
uchodźcy, a w parafiach przygranicznych uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska –
napisał w specjalnym apelu przewodniczący KEP.
Namioty Nadziei są przede wszystkim wsparciem rzeczowym dla osób już pomagającym
migrantom, dając im poczucie materialnego bezpieczeństwa. Namioty będą na razie w 4
miejscach, a punkty magazynowe we wszystkich parafiach.
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Rusza IV edycja akcji „Polak z sercem”
Tradycyjnie już w Święto Niepodległości ruszyła kolejna edycja akcji „Polak z sercem”,
której adresatami są Polacy mieszkający na Białorusi, Ukrainie i Litwie. – Akcja jest pięknym
świadectwem młodzieży polskiej formowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży –
powiedział bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, otwierając
konferencję prasową zorganizowaną w Sekretariacie Episkopatu w przeddzień akcji.
Akcja objęta patronatem Episkopatu Polski potrwa do 21 listopada. Sztaby zorganizowano w
110 punktach na terenie 18 diecezji.
W poprzedniej edycji akcji do Polaków mieszkających za wschodnią granicą trafiło ponad
100 tysięcy złotych, za które zakupiono żywność, przybory szkolne i środki czystości.
Zebrane pieniądze wsparły setki rodzin na Wschodzie oraz umożliwiły wydanie tysięcy
gorących posiłków w stołówkach dla ubogich.

Rusza IV edycja akcji „Polak z
sercem”
W sutannie i mundurze. Nie- Tradycyjnie już w Święto Niepodzłomni księża, którzy walczyli ległości ruszyła kolejna edycja akcji
o niepodległość Polski
„Polak z sercem”, której adresatami
Ofiarni, odważni i niezłomni – tacy są Polacy mieszkający na Białorusi,
byli wojskowi duchowni. Ich obec- Ukrainie i Litwie. – Akcja jest piękność na froncie dodawała żołnie- nym świadectwem młodzieży polskiej
rzom sił i potwierdzała sens walki. formowanej przez Katolickie StowaW historii Polski było wielu bohaterskich kapłanów. Pełnili posługę rzyszenie Młodzieży – powiedział bp Artur Miziński, sekretarz generalny
kapelanów, spowiadali, udzielali sakramentów rannym żołnierzom. Konferencji Episkopatu Polski, otwierając konferencję prasową zorganiDawali wsparcie duchowe, a osadzeni w obozach koncentracyjnych zowaną w Sekretariacie Episkopatu w przeddzień akcji.
pozostawali niezłomni w obronie nie tylko własnego honoru, ale Akcja objęta patronatem Episkopatu Polski potrwa do 21 listopada.
i wartości patriotycznych. Jednym z nich był błogosławiony Stefan Sztaby zorganizowano w 110 punktach na terenie 18 diecezji.
Wyszyński. W czasie powstania warszawskiego Wyszyński był boha- W poprzedniej edycji akcji do Polaków mieszkających za wschodnią
terem w sutannie. Jako Radwan III – kapelan w okręgu wojskowym granicą trafiło ponad 100 tysięcy złotych, za które zakupiono żywność,
AK Żoliborz-Kampinos – udzielał rannym sakramentów, błogosła- przybory szkolne i środki czystości. Zebrane pieniądze wsparły setki rowił ich, zbierał z pola bitwy i zanosił do szpitala. Kiedy Laski znala- dzin na Wschodzie oraz umożliwiły wydanie tysięcy gorących posiłków
zły się w zasięgu działania wojsk niemieckich, ks. Stefan nie ustawał w stołówkach dla ubogich.
- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - ŻYCIA KOŚCIOŁA
5

ks. Stefan Wyszyński / YT

Abp Gądecki prosi o wsparcie migrantów z granicy polsko-białoruskiej
Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego
wsparcia duchowego i materialnego – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
abp Stanisław Gądecki w Apelu ws. pomocy migrantom.
W związku z tym, że potrzeby są o wiele większe, przewodniczący episkopatu zwrócił się do
wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na
rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach świętych w niedzielę
21 listopada. „Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem
Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas
kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się
pozostać w Polsce” – napisał w Apelu.

zawsze możesz liczyć na pomoc wolontariusza. Możesz pomóc tym, którzy najbardziej tego
potrzebują! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Rusza kolejna edycja
Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania Chrystusa.
Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie PonSzlachetnej Paczki
Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej cjusza Piłata: „Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świaPaczki to moment w roku, w któ- ta” (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: „Jezus Nazarym na stronie www.szlachetna- rejczyk Król Żydowski” (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż
paczka.pl publikowane są historie przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim króletysięcy potrzebujących rodzin, do stwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym
których dotarli wolontariusze. W tym roku baza została otwarta 13 chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć a nawet oddać życie za
listopada (sobota) o godzinie 8 rano. Od tej chwili przez cztery tygo- innych.
dnie każdy może wejść na stronę i wybrać rodzinę, której chce po- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wprowadził pamóc. Tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki wesprą m.in. partnerzy pież Pius XI w roku 1925 na zakończenie Roku Świętego: przypadła
biznesowi – Bank BNP Paribas, Allegro oraz Biedronka. Darczyńcą ona wówczas na 11 grudnia. Miała ona służyć odnowie wiary, także
przygotowującym Paczkę dla wybranej rodziny może zostać każdy. w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem papieża – narażoTo proste! Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie na jest na wypieranie z niej wartości i zasad chrześcijańskich. Ustanowieprzygotujcie Szlachetną Paczkę, która stanie się realnym, skrojonym nie święta Chrystusa Króla traktował więc jako „lekarstwo na zagrożenia
coraz powszechniejsze prądy laicyzacyjne, zaprzeczające
na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. Pamiętaj, żepowszechniejsze
za- niesione przez
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uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele,
Polskie obchody V Światowego
postulując czcić Chrystusa jako Króla Wszechświata.
Dnia Ubogich: modlitwa,
Święto Chrystusa Króla od samego początku było uroczyście obchodzorozmowy, posiłki
ne w Polsce.
Pod hasłem „Ubogich zawsze
macie u siebie” zaczerpniętym
z Ewangelii wg św. Marka Kościół
obchodził V Światowy Dzień Ubogich. W wielu polskich miastach
biskupi odwiedzili kościelne ośrodki pomocy i jadłodajnie, aby
wspólnie się pomodlić, porozmawiać i zjeść obiad z potrzebującymi.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Caritas odbyły się też zbiórki
najbardziej potrzebnych przyborów, odzieży i żywności.

Fot. Lubię Ludzi / YouTube.com / Facebook.com

Polskie obchody V Światowego Dnia Ubogich: modlitwa, rozmowy, posiłki
Pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie” zaczerpniętym z Ewangelii wg św. Marka
Kościół obchodził V Światowy Dzień Ubogich. W wielu polskich miastach biskupi
odwiedzili kościelne ośrodki pomocy i jadłodajnie, aby wspólnie się pomodlić, porozmawiać i
zjeść obiad z potrzebującymi. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Caritas odbyły się też
zbiórki najbardziej potrzebnych przyborów, odzieży i żywności.

Fot. pixabay.com

Zmarł o. Jerzy Tomziński, legendarny paulin z Jasnej Góry
W wieku 102 lat zmarł o. Jerzy Tomziński – legendarny paulin, trzykrotny przeor Jasnej Góry
i dwukrotny Generał Zakonu Paulinów. Był jedynym żyjącym dotąd uczestnikiem Soboru
Watykańskiego II, przyjacielem kilku papieży i kard. Stefana Wyszyńskiego, organizatorem
uroczystości millenijnych i VI Światowego Dnia Młodzieży. Zawsze podkreślał, że Jasna
Góra była jego życiową legitymacją.
Sam nazywał siebie „człowiekiem Jasnej Góry”. „Całe moje życie związane jest z tym
miejscem, kocham je i chcę wiernie służyć Jasnogórskiej Maryi”, wyznawał trzy lata temu,
obchodząc setne urodziny.

Zmarł o. Jerzy Tomziński, legendarny paulin z Jasnej Góry
W wieku 102 lat zmarł o. Jerzy Tomziński – legendarny paulin, trzykrotny przeor Jasnej Góry i dwukrotny Generał Zakonu Paulinów.
○ Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie, 2013. Forma rzeźby nawiązuje do pomnika
Był jedynym żyjącym dotąd uczestnikiem Soboru WatykańskiegoChrystusa
II, Nuncjatura
Apostolska
w Polsce
Odkupiciela
w Rio de Janeiro,
od którego jest o 3 metry wyższa. Mierząca 33 m
figura Jezusa jest najwyższa na świecie. / fot: Lukas Plewnia (www.polen-heute.de)
przyjacielem kilku papieży i kard. Stefana Wyszyńskiego, organizatorem uroczystości millenijnych i VI Światowego Dnia Młodzieży.
Zawsze podkreślał, że Jasna Góra była jego życiową legitymacją.Nuncjatura Apostolska w Polsce
Sam nazywał siebie „człowiekiem Jasnej Góry”. „Całe moje życie
KOMUNIKAT
związane jest z tym miejscem, kocham je i chcę wiernie służyć JasnoOjciecFranciszek
Święty Franciszek
ks. Jana
GLAPIAKA,referatu
przeOjciec Święty
mianował ks.mianował
Jana GLAPIAKA,
przewodniczącego
prawnego kurii metropolitalnej w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji
górskiej Maryi”, wyznawał trzy lata temu, obchodząc setne urodziny
poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bisica.

KOMUNIKAT

wodniczącego referatu prawnego kurii metropolitalnej w Pozna+ Salvatore
niu, Pennacchio
biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzieUroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Kościół katolicki czci Chrystusa Króla Wszechświata w ostatnią nie- lił mu stolicę tytularną Bisica.
dzielę roku liturgicznego. Sensem tego święta jest uznanie panowania
i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan jak i całych społeczności. Greckie słowo „Chrystus” jest odpowiednikiem
hebrajskiego „mesjasz” i oznacza pomazańca, namaszczonego, co
w znaczeniu starotestamentalnym odnosiło się zarówno do króla, jak
i kapłana, a nieraz także do proroka.
W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest
jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający
ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje
Go Apokalipsa – jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje cześć.
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+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski
Warszawa, 15 listopada 2021 r.

Jan Glapiak urodził się 26 grudnia 1959 r. w Lesznie, sakrament chrztu
św. przyjął w rodzinnej parafii w Górce Duchownej 10 stycznia 1960 r.
Ukończył Szkołę Podstawową w Górce Duchownej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lesznie. W latach 1978-1984 studiował
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pracę magisterską pisał z dziedziny prawa kanonicznego. Dnia 24 maja 1984 r. z rąk Arcybiskupa Jerzego Stroby przyjął
święcenia kapłańskie w katedrze poznańskiej. Był wikariuszem w Wieleniu

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

n. Notecią iw parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu.
W latach 1989-1993 odbył studia specjalistyczne z prawa kanonicznego
na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, uzyskując stopień naukowy
doktora. Po powrocie ze studiów ks. dr Jan Glapiak był wicedyrektorem Księgarni Świętego Wojciecha (1993-1995), ojcem duchownym
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (1995-1996),
a następnie – w latach 1996-2002 – kanclerzem Kurii Metropolitalnej
w Poznaniu. Był także rzecznikiem prasowym Kurii. Od 2002 r. jest
przewodniczącym referatu prawnego, dyscypliny sakramentów i sakramentaliów Kurii Metropolitalnej. Pełni odpowiedzialną funkcję Delegata Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży. W 2001 r. został mianowany
kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej, a w 2010 r. - kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. Ksiądz kanonik
znany jest ze szczególnej czci do Matki Bożej i z rozkrzewiania kultu
maryjnego, jest archidiecezjalnym duszpasterzem wspólnot Żywego Różańca. Pomaga w duszpasterstwie w parafii pw. św. Marka na os. Czecha w Poznaniu. Autor publikacji „Sakramenty i inne ważne sprawy”,
„Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kanonicznego”, a także
przewodnika po sanktuarium w Górce Duchownej i książek o tematyce
różańcowej. Papież Franciszek 15 listopada 2021 r. mianował ks. Jana
Glapiaka biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bisica.

Modlitwa o wstawiennictwo
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Źródło: ekai.pl

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński
Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji
rodaków Ojcze narodu Polskiego
Obrońco uciśnionego
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo
do Boga jedynego [ intencja...]
Wiem, że nie opuścisz mnie
w potrzebie Ty wspierałeś
w trudach każdego człowieka
Głosiłeś dobrą nowinę
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku,
ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz
się za nami do Boga Miłosiernego
Wypraszając łaski ze
Świętymi w Niebie
Ojcze Nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

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.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,
zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!
Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby,
która się rozprzestrzenia,
przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,
wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze
i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,
a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.
Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
MODLITWA O USTANIE EPIDEMII
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Ogłoszenia
duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

21.11.2021 r.

Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego,
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za tydzień rozpoczniemy Adwent.
27 listopada minie siedem 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 siedmiu lat, każdego 27.
dnia miesiąca. Mszy św. przewodniczył będzie
i kazanie wygłosi ks. Jarosław Czyżewski postulator procesu beatyfikacyjnego, modlić się
z nami będą także harcerze 3 Poznańskiej Drużyny Harcerek „Pasieka” im. Wandy Błeńskiej,
a także Akademickie Koło Misjologiczne.

Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
22.11. - Biedrusko
23.11. - Bolechowo
24.11. - Owińska
25.11. - Czerwonak
26.11. - Kicin
27.11. - Wierzenica
28.11. - Koziegłowy – św. Brata Alberta

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

30 listopada 2019 roku przeżywaliśmy Nawiedzenie Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej.
W drugą rocznicę nawiedzenia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu,
w godz. od 18:30 zakończonej Pasterka Maryjną
o godz. 24:00, która odprawi i kazanie wygłosi
ks. Krzysztof Różański proboszcz Parafii Nawiedzenia Matki Bożej. Szczegółowe informacje podamy w przyszłą niedzielę.
Adoracja, to szczególna modlitwa, rozmowa
z żywym Jezusem, dialog nawracającego się
grzesznika z kochającym Mistrzem. Zapraszamy do tej formy modlitwy.

Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU

www.dobrypasterz.pl

Zmarli nasi parafianie: śp. Stanisława Przybylska z ul. Szpitalnej, Regina Miałkas
z Pl. Waryńskiego i Janina Baniak-Nijak również z Pl. Waryńskiego.
Polećmy zmarłych Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie …
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