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EWANGELIA

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Od tych czterech rybaków na brzegu jeziora Ga-
lilejskiego rozpoczęła się najbardziej niewiary-
godna misja, która objęła cały świat, a co chyba 
jeszcze bardziej zdumiewające - dotknęła i nas. 
Ktoś pierwszy opowiedział nam o Panu Jezusie 
i my opowiadamy kolejnym. Jednak ten pierwszy 
wybór Pana Jezusa padł na tych czterech rybaków. 
Dlaczego właśnie rybaków, dlaczego nie rolników, 
albo nawet faryzeuszy, którzy przecież byli elitą re-
ligijną narodu. Rybacy byli ludźmi, którzy po obra-
zie tafli wody potrafili rozpoznać, co może kryć się 
w głębinach. I my dzisiaj patrząc na ludzi uwikła-
nych w zło, w grzech powinniśmy przede wszyst-
kim potrafić dostrzec biedę, która za tym stoi i tej 
biedy próbować dotknąć, a nie zatrzymywać się 
tylko na tym co zewnętrzne. Ale też tak jak rybacy 
zarzucający sieci nie mogli pozwolić pociągnąć się 
tym sieciom, tak my musimy na tyle stabilnie stać 
w łodzi Kościoła, żeby z jednej strony odważnie 
zarzucać je w każdą rzeczywistość, ale też z drugiej 
strony nie dać się pociągnąć. Współczesny świat 
oczekuje szybkich rozwiązań, nowych modeli. 
A Panu Jezusowi spodobało się to cierpliwe i mo-
zolne naprawianie sieci przez synów Zebedeusza. 
W końcu tych czterech potrafiło zaufać Panu Jezu-
sowi bezwarunkowo, zostawić swoje dotychczaso-
we życie i wyruszyć w nieznane. Bo chrześcijanie 
to ludzie, którzy potrafią budować na całkowitym 
zaufaniu Panu Bogu. Po 2000 lat wciąż dużo mo-
żemy nauczyć się od tych czterech rybaków znad 
jeziora Galilejskiego i jeżeli spróbujemy być jak 
oni, to Kościół wciąż będzie jaśniał przepięknym 
blaskiem.

Justyna Zienkowicz

Na Jezusie spełnia 
się zapowiedź 

Izajasza

                                          EWANGELIA  (Mt 4,12-23)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, 
przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. 
Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. 
Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło 
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus 
nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy Jezus 
przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, 
i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli 
za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, 
i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też 
powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą 
Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
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23.01.
„Modlitwa i samotność czynią 
człowieka świętym.”
św. Maksymilian Maria Kolbe

24.01.
„Patrzmy na Kościół tak jak Jezus, 
który go widzi jako napełniony                 
i płonący Duchem Świętym. Jak 
na zapaloną lampę, z której wyj-
dzie blask nowego światła. Kościół 
Chrystusa jest w naszym sercu. 
By kochać Kościół z pasją trzeba 
kontemplować jego wewnętrzne 
życie, jego tajemnicę.”
bł. Paweł VI

25.01.
„Nie lękajmy się o Kościół, że gdy 
za bardzo wejdzie w życie ludzkie, 
to się trochę przybrudzi. To jest 
Kościół grzeszników i świętych, 
Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół 
wprawdzie Boży, ale ludzki.”
bł. Kard. Stefan Wyszyński

26.01.
„Kto pełen jest Chrystusa, ten bez 
trudu znajdzie środki i drogi, jaki-
mi pozyska dla Chrystusa innych.”
SB Pius XII

Myśli na każdy dzień
27.01.
„Masz zawsze brać Pana Jezusa 
lub Go dawać. Brać to znaczy 
otrzymywać Pana Jezusa na 
modlitwie, w sakramencie 
pokuty, w rozmowach z ojcem 
spowiednikiem. Dawać Pana 
Jezusa to oznacza być narzę-
dziem, przez które Pan Jezus się 
udziela.”
Bł. Maria od Pana Jezusa Do-
brego Pasterza

28.01.
„Wszystko jest czyste dla 
czystych, a dusza prosta i prawa 
w niczym nie dostrzega zła, 
ponieważ w rzeczywistości 
zło istnieje tylko w skażonych 
sercach, a nie w martwych 
przedmiotach.”
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

29.01.
„Kochamy często drugich 
podług ich pozornej wartości. 
Bóg tylko według ich wartości 
rzeczywistej.”
św. Tomasz z Akwinu

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Trzecia Niedziela zwykła  
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 8,23b-9,3)
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Za-
bulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą 
okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę 
pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Hbr 9, 15.24-28; Mk 3, 22-30
Wtorek: Hbr 10, 1-10; Mk 3, 31-35
Środa: Dz 22, 3-16; Mk 16, 15-18
Czwartek: 2 Tm 1, 1-8; Łk 10 1-9
Piątek: Hbr 10, 32-39; Mk 4, 26-34
Sobota: Hbr 11, 1-2.8-19; Mk 4, 35-41

światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mro-
ków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwięk-
szyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się 
radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. 
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego 
ramieniu, pręt jego ciemiężcy Jak w dniu porażki 
Madianitów.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 27,1.4.13-14)
Refren:Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam *
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1,10-13.17)
Jedność chrześcijan

Czytanie z Pierwszego listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian.

Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było 
wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha                
i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bra-
cia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między 
wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: 
„Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefa-
sa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielo-
ny? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż 
w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał 
mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił 
Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zni-
weczyć Chrystusowego krzyża.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,23)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
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DOTYK  SŁOWA

Książka pod wyżej wymienionym tytułem jest owocem pracy, przemyśleń 
i osobistych spotkań ze Słowem Bożym karmelity bosego, ojca Krzysztofa 
Górskiego OCD. Nie jest to książka do czytania jednym tchem „od de-
ski do deski”. To lektura do bardzo powolnego czytania, „przeżuwania”. 
W przedmowie do książki autor zastanawia się jak połączyć słowa i fakty 
sprzed trzech lub dwóch tysięcy lat z własnym konkretnym „tu i teraz”? 
Czasem przeżywamy mniej lub bar-
dziej rozczarowanie, że Bóg mówi 
tak niewiele. Może trzeba nauczyć 
się Go słuchać. Piękną myśl na ten 
temat przekazał Benedykt XVI. Otóż 
zwraca on uwagę, że Pismo Święte 
leżące przed nami lub, co gorsza, 
tkwiące na półce między książkami, 
żyje nie w pełni. Dopiero gdy je od-
czytamy na głos lub w myśli, zaczyna 
być Słowem. Słowo to rozpoczyna 
wędrówkę do naszego serca. Ma za 
zadanie przemienić nas od środka, 
zmieniać nasze myślenie, obyczaje, 
wybory, przeniknąć całe nasze ży-
cie. Słowo trzeba ukołysać w sercu. 
Umieszczone w sferze intelektual-
nej szybko wyblaknie. Zatem należy 
je cierpliwie kołysać w sercu, aż się 
tam uleży. Święty Bernard uczył: 
„Jeśli będziesz zachowywał Słowo                                  
i strzegł go tak, że zstąpi ono w głębię 
twojej duszy i przeniknie do twych 
uczuć i obyczajów, to niewątpli-
we będziesz przez nie zachowany”.
Książka zawiera ponad 80 prze-
myśleń opartych na cytatach                                         
z Pisma Świętego. Każde z przemyśleń opatrzone jest tytułem kieru-
jącym w stronę poruszanego tematu. Oto przykład jednego z nich.
Bez pokus nie będzie świętości  Mt 4; 1-11
„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 
Wtedy przystąpił kusiciel”.
 Ciągle wybieramy między powabem diabła a światłością Boga. 
Tak jak Jezus na pustyni, wokół którego krąży zły i stara się Go uszczypnąć, 
sprowokować za wszelką cenę. Święta Teresa od Jezusa mówi, że nasze 
wnętrze jest niczym zamek, twierdza. Wokół krąży zły i stara się znaleźć 
jak najsłabsze miejsce w murze. Każdy z nas ma jakieś słabe strony, jakieś 
słabości, które czasem nas pokonują. Dlatego zły krąży wokół słabszych 

miejsc. Warto poznać swoje słabości, sprawdzić, gdzie trzeba się z sobą 
zmagać. Oczywiście tej walki nie toczymy sami. Nasze siły są naprawdę 
znikome. Ojcowie Pustyni zostawili nam pewien obraz. Pod drzewem 
siedzi człowiek, a w jego stronę biegną dzikie zwierzęta. Co wtedy? Nie-
roztropny człowiek rzuci się na atakujące zwierzęta i będzie walczyć wręcz. 
Roztropny człowiek wdrapie się na drzewo. Takim drzewem w naszym ży-

ciu jest modlitwa. Drzewem jest 
też relacja, więź z Jezusem. Głę-
boka przyjaźń. Wówczas pokusy, 
czy okazje wymagające walki, 
przestaną być niebezpieczne. Co 
więcej, mogą okazać się pożytecz-
ne. Święty Paweł Pustelnik powta-
rzał: „Zabierzcie ludziom pokusy, 
a już nie będzie świętych”. Dlatego 
że pokusa to poligon, to sytuacja, 
która pojawia się, by sprawdzić 
moją wierność. Ważna jest od-
powiedź jaką dam. Warto zatem 
docenić chwile zmagań. Pokusy 
zmuszają do walki, dzięki cze-
mu prowokują nas do rozwoju.
Tyle o tym problemie ojciec Gór-
ski. We wstępie do książki Danu-
ta Piekarz podkreśla, że Słowo 
opowiadające o wydarzeniach 
sprzed kilku tysięcy lat - niekie-
dy przetłumaczone dość archa-
icznym językiem - staje się nagle 
doświadczeniem, treścią naszego 
życia, odpowiedzią na nasze py-
tania. Do tych refleksji można -                                                                       
i trzeba - wracać, tak jak trzeba 

wracać do Słowa. Bo tylko pozornie Słowo jest zawsze to samo. Nasze 
życie - to grunt, na który pada Słowo - jest ciągle inne, a więc owoce, jakie 
może wydać Słowo, będą związane z konkretną, przeżywaną rzeczywisto-
ścią. Święty Grzegorz Wielki powiedział, że Słowo rośnie wraz z czytają-
cym. Im bardziej zagłębiam się w tekst biblijny, tym więcej mogę znaleźć 
coraz głębszych treści. Rozmyślania ojca Krzysztofa Górskiego powinny 
być zgłębiane, powracać do nas i owocować wciąż na nowo, coraz obfi-
ciej. Książka jego autorstwa jest przewodnikiem na drodze spotkań ze 
Słowem. Spotkań, które rodzą się w klimacie życia codziennego, a pro-
wadzą do nowego życia. To jest przecież Słowo, które ma moc stwórczą.

Na podstawie książki „Dotyk Słowa” opracowała Ewa Wika 

Biblia w naszym życiu

Kiedy modlisz się, mówisz do Pana Boga, a kiedy czytasz Słowo, On mówi do ciebie
  św. Teresa od Jezusa
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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

Odwiedziny duszpasterskie
Kolęda 2023
Zgodnie z zapowiedzią pójdziemy w tym roku na kolędę do parafian 

mieszkających w domach jednorodzinnych, którzy w adwencie 
złożyli zaproszenie do przyjęcia kapłana.

W związku z chorobą kapłanów i wielu parafian kolędę 
rozpoczniemy 16 stycznia.

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

KOLĘDA
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

FRANCISZEK NA DZIEŃ CHOREGO: 
CHOROBA UCZY NAS PODĄŻANIA RAZEM

„Poprzez doświadczenie słabości i choroby możemy na-
uczyć się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, który jest 
bliskością, współczuciem i czułością” – stwierdza Ojciec 
Święty w orędziu na 31. Światowy Dzień Chorego. Jest on 
obchodzony 11 lutego, a jego hasłem są w tym roku słowa 
„Miej o nim staranie – Współczucie jako synodalna realiza-
cja uzdrowienia”.
Franciszek zachęca do zwrócenia szczególnej uwagi na roz-
powszechniony stan samotności i opuszczenia, wynikający 
w znacznej mierze z dominującej kultury. „Wszyscy jeste-
śmy delikatni i wrażliwi. Wszyscy potrzebujemy tej współ-
czującej uwagi, która potrafi się zatrzymać, zbliżyć, uzdro-
wić i podnieść. Sytuacja, w jakiej znajdują się chorzy, jest 
więc apelem, który przerywa obojętność i spowalnia krok 
tych, którzy idą naprzód, jakby nie mieli sióstr i braci” – na-
pisał Ojciec Święty. Zaznaczył, że Światowy Dzień Chore-
go nie wzywa jedynie do modlitwy i bliskości z cierpiącymi. 
Ma również na celu uwrażliwienie Ludu Bożego, instytucji 
służby zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego na nowy 
sposób wspólnego podążania naprzód. Papież podkreślił 
także znaczenie posługi kapłanów, pracy personelu służby 
zdrowia i opieki społecznej, zaangażowania członków ro-
dzin i wolontariuszy, dzięki którym każdego dnia, w każdej 
części świata dobro przeciwstawia się złu.  Papież zawierzył 
wstawiennictwu Maryi, Uzdrowieniu Chorych, wszystkich 
chorych oraz osoby, które się nimi opiekują. 
 

PAPIEŻ: PRZEPOWIADANIE NIE ZACZYNA SIĘ OD 
PRÓBY PRZEKONANIA INNYCH

„Nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj tam, gdzie żyje-
my. I nie zaczyna się od próby przekonania innych, lecz od 
codziennego świadczenia o pięknie Miłości, która na nas 
spojrzała i nas podniosła” – powiedział papież podczas śro-
dowej audiencji ogólnej (11.01.2023). 
Franciszek przypomniał słowa Jezusa, który mówił: „Nie 
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” 
(Mt 9,13). „Radosne świadectwo jest celem, do którego 
prowadzi nas Jezus swoim miłującym spojrzeniem i ru-
chem wyjścia, jaki Jego Duch wzbudza w naszych sercach” 
– powiedział Ojciec Święty na zakończenie swojej kateche-
zy.
 

FRANCISZEK DO POLAKÓW: NIECH WAS POBUDZA 
WIARA BENEDYKTA XVI

Oto słowa Ojca Świętego, wypowiedziane podczas audien-
cji ogólnej w Watykanie (11.01.2023):
„Serdecznie pozdrawiam Polaków. W minionych dniach 

dziękowaliśmy Bogu za osobę, nauczanie i przykład 
papieża seniora Benedykta XVI. Niech jego wiara 
pobudza was do duchowego wzrostu, opartego na 
prawdzie Ewangelii i miłości braterskiej, świadczonej 
w rodzinie, w środowisku pracy i w życiu społecz-
nym. Z serca wam błogosławię.”

PAPIEŻ MODLIŁ SIĘ ZA UKRAINĘ I BIAŁORUŚ

Na zakończenie audiencji ogólnej (11.01.2023) pa-
pież Franciszek przypomniał o wojnie, której ofiarą 
padła ludność Ukrainy i modlił się o pokój przed 
czczonym na Białorusi obrazem Matka Boża Ludu.
„Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie. Niech 
zawsze będzie w naszych sercach. Temu narodowi, 
który doświadcza nieludzkiego okrucieństwa i cier-
pienia wyraźmy naszą miłość, naszą bliskość. naszą 
modlitwę. Teraz pozostanę na kilka chwil w milcze-
niu przed obrazem znanym jako Matka Boża Ludu, 
czczonym na Białorusi, modląc się za ten umiłowany 
kraj oraz w intencji pokoju. Zapraszam was do du-
chowego przyłączenia się do tej mojej modlitwy” – 
powiedział Ojciec Święty.

NOWY TRANSPORT SOLIDARNOŚCI 
Z WATYKANU DO ZAPOROŻA

Jałmużnik papieski, kard. Konrad Krajewski, poinfor-
mował o nowej fali solidarności z cierpiącą Ukrainą. 
Zebrano 300 tys. euro, które pozwoliły na zakup 
kolejnej partii podkoszulek termicznych, ciepłych 
ubrań oraz generatorów dla stref przyfrontowych, 
szczególnie dotkniętych, spotęgowanymi przez zim-
no, skutkami wojny. Głównym centrum solidarności 
są pomieszczenia parafii greckokatolickiej Mądrości 
Bożej w Rzymie. 
„Jest to łańcuch dobroci ludzi, którzy pomagają Ukra-
ińcom, dodatkowo cierpiącym w obecnym czasie                                                                                                                                           
z powodu zimna” – powiedział jałmużnik papieski. 
19 grudnia kard. Krajewski sam przybył do Lwowa 
dużym vanem i po udzieleniu wsparcia, w różnych 
okolicznych miejscach, ruszył do Kijowa, aby przy-
wieźć kontyngent pomocy i zatrzymać się na cele-
browanie Bożego Narodzenia. Wyprawie tej towa-
rzyszyły także bliskość i błogosławieństwo Papieża 
Franciszka. Święta wojenne wśród mrozu i ciem-
ności, z powodu reglamentacji energii elektrycznej, 
łagodzone były ciepłem dostarczanym przez ge-
neratory. Misja humanitarna Dykasterii ds. Posługi 
Miłosierdzia na Ukrainie trwa cały czas i ciągle jest 
odnawiana.
 

reglamentacji energii elektrycznej, łagodzone były ciepłem dostarczanym przez generatory. 
Misja humanitarna Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia na Ukrainie trwa cały czas i ciągle jest 
odnawiana.

Biskupi z całego świata spotykają się w Jordanii
14 stycznia rozpoczęła się tegoroczna edycja międzynarodowego spotkania biskupów w 
Ziemi Świętej. W tym roku delegacje odwiedzają Kościół w Jordanii.
Spotkanie, które powstało z inicjatywy Stolicy Apostolskiej w 1998 r., ma na celu wspieranie 
chrześcijan w Ziemi Świętej. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele z wielu episkopatów: 
m.in. z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Słowacji. Obok nich są obecni także 
reprezentanci Kościoła anglikańskiego oraz Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w 
Jerozolimie (bożogrobców).
W programie przewidziano m.in. spotkanie z szefem Caritas Jordania, dotyczące sytuacji 
licznych uchodźców irackich i syryjskich. Uczestnicy słuchają też głosu młodzieży, spotykają 
się z członkami lokalnego duszpasterstwa oraz odwiedzają miejscowe parafie. Nie brakuje
również rozmów z dyplomatami i parlamentarzystami, a także pielgrzymek do miejsca Chrztu 
Pańskiego oraz na górę Nebo.

Mark Madden, sekretarz spotkania, podkreśla, że ma ono cztery wymiary. Biskupi podejmują 
wspólnie modlitwę oraz swoją obecnością dają znak bliskości Kościoła powszechnego z 
lokalnymi chrześcijanami. Ponadto, po powrocie do swoich krajów, działają na rzecz swoich 
braci i sióstr z Ziemi Świętej oraz promują pielgrzymowanie do miejsc świętych.

Aborcja pierwszą przyczyną śmierci na świecie
W ubiegłym roku przeprowadzono na świecie 44 miliony aborcji. W konsekwencji, aborcja 
jest pierwszą przyczyną śmierci w skali globalnej. Dane te podał bioetyczny portal 
informacyjny genethique.org, należący do Fundacji Jérôme’a Lejeune’a.
W ubiegłym roku liczba aborcji wzrosła o 1,4 mln. W roku 2021 było ich 42,6 mln. 
Przerywanie ciąży jest przyczyną 40 proc. zgonów. Dla porównania, choroby nowotworowe

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Franciszek na dzień chorego: choroba uczy nas podążania razem
„Poprzez doświadczenie słabości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie ze 
stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością” – stwierdza Ojciec Święty w 
orędziu na 31. Światowy Dzień Chorego. Jest on obchodzony 11 lutego, a jego hasłem są w 
tym roku słowa „Miej o nim staranie – Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia”.
Franciszek zachęca do zwrócenia szczególnej uwagi na rozpowszechniony stan samotności i
opuszczenia, wynikający w znacznej mierze z dominującej kultury. „Wszyscy jesteśmy 
delikatni i wrażliwi. Wszyscy potrzebujemy tej współczującej uwagi, która potrafi się 
zatrzymać, zbliżyć, uzdrowić i podnieść. Sytuacja, w jakiej znajdują się chorzy, jest więc 
apelem, który przerywa obojętność i spowalnia krok tych, którzy idą naprzód, jakby nie mieli 
sióstr i braci” – napisał Ojciec Święty. Zaznaczył, że Światowy Dzień Chorego nie wzywa 
jedynie do modlitwy i bliskości z cierpiącymi. Ma również na celu uwrażliwienie Ludu 
Bożego, instytucji służby zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego na nowy sposób 
wspólnego podążania naprzód. Papież podkreślił także znaczenie posługi kapłanów, pracy
personelu służby zdrowia i opieki społecznej, zaangażowania członków rodzin i 
wolontariuszy, dzięki którym każdego dnia, w każdej części świata dobro przeciwstawia się 
złu. Papież zawierzył wstawiennictwu Maryi, Uzdrowieniu Chorych, wszystkich chorych
oraz osoby, które się nimi opiekują.

Papież: przepowiadanie nie zaczyna się od próby przekonania innych
„Nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj tam, gdzie żyjemy. I nie zaczyna się od próby 
przekonania innych, lecz od codziennego świadczenia o pięknie Miłości, która na nas 
spojrzała i nas podniosła” – powiedział papież podczas środowej audiencji ogólnej
(11.01.2023).
Franciszek przypomniał słowa Jezusa, który mówił: „Nie przyszedłem powołać 
sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13). „Radosne świadectwo jest celem, do którego 
prowadzi nas Jezus swoim miłującym spojrzeniem i ruchem wyjścia, jaki Jego Duch wzbudza 
w naszych sercach” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie swojej katechezy.





Franciszek do Polaków: niech was pobudza wiara Benedykta XVI
Oto słowa Ojca Świętego, wypowiedziane podczas audiencji ogólnej w Watykanie 
(11.01.2023):
„Serdecznie pozdrawiam Polaków. W minionych dniach dziękowaliśmy Bogu za osobę, 
nauczanie i przykład papieża seniora Benedykta XVI. Niech jego wiara pobudza was do 
duchowego wzrostu, opartego na prawdzie Ewangelii i miłości braterskiej, świadczonej w 
rodzinie, w środowisku pracy i w życiu społecznym. Z serca wam błogosławię.”

Papież modlił się za Ukrainę i Białoruś
Na zakończenie audiencji ogólnej (11.01.2023) papież Franciszek przypomniał o wojnie, 
której ofiarą padła ludność Ukrainy i modlił się o pokój przed czczonym na Białorusi 
obrazem Matka Boża Ludu.
„Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie. Niech zawsze będzie w naszych sercach. Temu 
narodowi, który doświadcza nieludzkiego okrucieństwa i cierpienia wyraźmy naszą miłość,
naszą bliskość. naszą modlitwę. Teraz pozostanę na kilka chwil w milczeniu przed obrazem 
znanym jako Matka Boża Ludu, czczonym na Białorusi, modląc się za ten umiłowany kraj 
oraz w intencji pokoju. Zapraszam was do duchowego przyłączenia się do tej mojej 
modlitwy” – powiedział Ojciec Święty.

Nowy transport solidarności z Watykanu do Zaporoża
Jałmużnik papieski, kard. Konrad Krajewski, poinformował o nowej fali solidarności z 
cierpiącą Ukrainą. Zebrano 300 tys. euro, które pozwoliły na zakup kolejnej partii 
podkoszulek termicznych, ciepłych ubrań oraz generatorów dla stref przyfrontowych, 
szczególnie dotkniętych, spotęgowanymi przez zimno, skutkami wojny. Głównym centrum 
solidarności są pomieszczenia parafii greckokatolickiej Mądrości Bożej w Rzymie. 
„Jest to łańcuch dobroci ludzi, którzy pomagają Ukraińcom, dodatkowo cierpiącym w 
obecnym czasie z powodu zimna” – powiedział jałmużnik papieski. 19 grudnia kard. 
Krajewski sam przybył do Lwowa dużym vanem i po udzieleniu wsparcia, w różnych 
okolicznych miejscach, ruszył do Kijowa, aby przywieźć kontyngent pomocy i zatrzymać się 
na celebrowanie Bożego Narodzenia. Wyprawie tej towarzyszyły także bliskość i 
błogosławieństwo Papieża Franciszka. Święta wojenne wśród mrozu i ciemności, z powodu 
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BISKUPI Z CAŁEGO ŚWIATA 
SPOTYKAJĄ SIĘ W JORDANII

14 stycznia rozpoczęła się tegoroczna edycja międzynaro-
dowego spotkania biskupów w Ziemi Świętej. W tym roku 
delegacje odwiedzają Kościół w Jordanii.
Spotkanie, które powstało z inicjatywy Stolicy Apostolskiej 
w 1998 r., ma na celu wspieranie chrześcijan w Ziemi Świę-
tej. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele z wielu epi-
skopatów: m.in. z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Fran-
cji oraz Słowacji. Obok nich są obecni także reprezentanci 
Kościoła anglikańskiego oraz Zakonu Rycerskiego Bożego 
Grobu w Jerozolimie (bożogrobców).
W programie przewidziano m.in. spotkanie z szefem Cari-
tas Jordania, dotyczące sytuacji licznych uchodźców irac-
kich i syryjskich. Uczestnicy słuchają też głosu młodzieży, 
spotykają się z członkami lokalnego duszpasterstwa oraz 
odwiedzają miejscowe parafie. Nie brakuje również roz-
mów z dyplomatami i parlamentarzystami, a także pielgrzy-
mek do miejsca Chrztu Pańskiego oraz na górę Nebo.
Mark Madden, sekretarz spotkania, podkreśla, że ma ono 
cztery wymiary. Biskupi podejmują wspólnie modlitwę 
oraz swoją obecnością dają znak bliskości Kościoła po-
wszechnego z lokalnymi chrześcijanami. Ponadto, po po-
wrocie do swoich krajów, działają na rzecz swoich braci                    
i sióstr z Ziemi Świętej oraz promują pielgrzymowanie do 
miejsc świętych.
 
ABORCJA PIERWSZĄ PRZYCZYNĄ ŚMIERCI NA ŚWIECIE

W ubiegłym roku przeprowadzono na świecie 44 miliony 
aborcji. W konsekwencji, aborcja jest pierwszą przyczyną 
śmierci w skali globalnej. Dane te podał bioetyczny por-
tal informacyjny genethique.org, należący do Fundacji 
Jérôme’a Lejeune’a.
W ubiegłym roku liczba aborcji wzrosła o 1,4 mln. W roku 
2021 było ich 42,6 mln. Przerywanie ciąży jest przyczyną 
40 proc. zgonów. Dla porównania, choroby nowotworowe 
spowodowały w ubiegłym roku 9,6 mln zgonów, a AIDS            
2 mln. Fundacja Lejeune’a dochodzi do tych wniosków na 
podstawie danych z portalu Worldometer, który zestawia 
w czasie rzeczywistym globalne statystyki, dotyczące zdro-
wia, populacji czy zasobów.

ZDJĘCIA DO KONTYNUACJI „PASJI” MAJĄ ROZPOCZĄĆ 
SIĘ WIOSNĄ TEGO ROKU 

W najbliższych miesiącach mają rozpocząć się zdjęcia do 
długo wyczekiwanej kontynuacji filmu „Pasja”, tym razem 
opowiadającej o zmartwychwstaniu Chrystusa.
W rolę Jezusa ponownie ma wcielić się Jim Caviezel. Na 
ekrany powrócą także: Maia Morgenstern jako Najświętsza 
Maryja Panna, Christo Jivkov jako apostoł Jan i Francesco 
De Vito jako apostoł Piotr.
Nakręcona w 2004 roku „Pasja” przedstawia ostatnie 12 
godzin ziemskiego życia Jezusa. Akcja filmu rozpoczyna się                                                                                                                                
w Ogrodzie Oliwnym, a w końcowych scenach przed-
stawiono zmartwychwstanie Chrystusa i jego wyjście                                                
z zamkniętego grobu. Dla dodania wiarygodności, aktorzy 

posługują się w filmie historycznymi językami, uży-
wanymi w czasach Jezusa: hebrajskim, aramejskim 
i łaciną. Przy budżecie, wynoszącym zaledwie ok. 
30 mln dolarów, „Pasja” przyniosła zyski w wyso-
kości ponad 612 mln dolarów, co czyni go jednym 
z odnoszących największe sukcesy niezależnych fil-
mów wszechczasów. Film otrzymał 3 nominacje do 
Oscara w kategoriach: Najlepsza Muzyka, Najlepsze 
Zdjęcia i Najlepsza Charakteryzacja. Ponadto James 
Caviezel uzyskał nominację do MTV Movie Awards 
w kategorii Najlepszy Aktor.
„Pasja Chrystusa: Zmartwychwstanie” ma koncen-
trować się wokół chwil pomiędzy śmiercią Jezusa                   
a Jego powstaniem z martwych. Reżyser i producent 
filmu, Mel Gibson, zapowiadał powstanie sequelu 
„Pasji” już w 2016 roku. „To obszerny temat, musimy 
przyjrzeć mu się dokładnie, żeby go nie spłycić” - mó-
wił reżyser. A Jim Caviezel zapowiadał, że powstający 
obraz będzie „największym filmem w historii świata”.  
Aktor nie ma wątpliwości, że obraz będzie zgodny                    
z nauką Kościoła. 
 

SYNODALNOŚĆ TEMATEM NOWEGO PROGRAMU 
DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE 

2023/2024 

„Program duszpasterski na rok 2023/2024 będzie 
podejmował temat synodalności - czynienia nasze-
go Kościoła bardziej wspólnotowym” – powiedział                  
bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Dusz-
pasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, która                              
w dniach 10-11 stycznia obradowała w Warszawie.
Wśród najistotniejszych tematów Programu Dusz-
pasterskiego na rok 2023/2024 kluczowe będą kwe-
stie rozwijania poczucia współodpowiedzialności za 
Kościół i zaangażowanie wiernych. „Bardzo ważne 
jest, żeby wierni chcieli wziąć w tym udział. Przy 
tym ważna jest praktyka spotykania się, słuchania, 
wymiany myśli, budowania relacji, czyli podstawowa 
sprawa w budowaniu Kościoła bardziej synodalnego, 
wspólnotowego” – powiedział przewodniczący Ko-
misji Duszpasterstwa.
 

ROK 2023 POD ZNAKIEM 
APELU JASNOGÓRSKIEGO

Rok 2023 upłynie w Sanktuarium Matki Bożej Czę-
stochowskiej pod znakiem Apelu Jasnogórskiego -                                                                                           
w 70. rocznicę rozpoczęcia tego najbardziej znanego 
dziś i charakterystycznego dla Jasnej Góry nabożeń-
stwa. Gromadzi ono rzesze Polaków w kraju i za gra-
nicą, również dzięki transmisjom.
Idea Apelu zrodziła się 8 grudnia 1953 r. w Kaplicy 
Matki Bożej. Jak przypomina paulin o. Mariusz Ta-
bulski, konsultor w Komisji Maryjnej KEP, modli-
twa apelowa zaczęła się od małej grupy – paulinów 
i członkiń Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, pro-
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Synodalność tematem nowego Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce 2023/2024 
„Program duszpasterski na rok 2023/2024 będzie podejmował temat synodalności - czynienia 
naszego Kościoła bardziej wspólnotowym” – powiedział bp Andrzej Czaja, przewodniczący 
Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, która w dniach 10-11 stycznia 
obradowała w Warszawie.
Wśród najistotniejszych tematów Programu Duszpasterskiego na rok 2023/2024 kluczowe 
będą kwestie rozwijania poczucia współodpowiedzialności za Kościół i zaangażowanie 
wiernych. „Bardzo ważne jest, żeby wierni chcieli wziąć w tym udział. Przy tym ważna jest 
praktyka spotykania się, słuchania, wymiany myśli, budowania relacji, czyli podstawowa 
sprawa w budowaniu Kościoła bardziej synodalnego, wspólnotowego” – powiedział 
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa.

Rok 2023 pod znakiem Apelu Jasnogórskiego
Rok 2023 upłynie w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej pod znakiem Apelu 
Jasnogórskiego - w 70. rocznicę rozpoczęcia tego najbardziej znanego dziś i 
charakterystycznego dla Jasnej Góry nabożeństwa. Gromadzi ono rzesze Polaków w kraju i za
granicą, również dzięki transmisjom.
Idea Apelu zrodziła się 8 grudnia 1953 r. w Kaplicy Matki Bożej. Jak przypomina paulin o.
Mariusz Tabulski, konsultor w Komisji Maryjnej KEP, modlitwa apelowa zaczęła się od 
małej grupy – paulinów i członkiń Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, proszących Maryję o 



reglamentacji energii elektrycznej, łagodzone były ciepłem dostarczanym przez generatory. 
Misja humanitarna Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia na Ukrainie trwa cały czas i ciągle jest 
odnawiana.

Biskupi z całego świata spotykają się w Jordanii
14 stycznia rozpoczęła się tegoroczna edycja międzynarodowego spotkania biskupów w 
Ziemi Świętej. W tym roku delegacje odwiedzają Kościół w Jordanii.
Spotkanie, które powstało z inicjatywy Stolicy Apostolskiej w 1998 r., ma na celu wspieranie 
chrześcijan w Ziemi Świętej. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele z wielu episkopatów: 
m.in. z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Słowacji. Obok nich są obecni także 
reprezentanci Kościoła anglikańskiego oraz Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w 
Jerozolimie (bożogrobców).
W programie przewidziano m.in. spotkanie z szefem Caritas Jordania, dotyczące sytuacji 
licznych uchodźców irackich i syryjskich. Uczestnicy słuchają też głosu młodzieży, spotykają 
się z członkami lokalnego duszpasterstwa oraz odwiedzają miejscowe parafie. Nie brakuje
również rozmów z dyplomatami i parlamentarzystami, a także pielgrzymek do miejsca Chrztu 
Pańskiego oraz na górę Nebo.

Mark Madden, sekretarz spotkania, podkreśla, że ma ono cztery wymiary. Biskupi podejmują 
wspólnie modlitwę oraz swoją obecnością dają znak bliskości Kościoła powszechnego z 
lokalnymi chrześcijanami. Ponadto, po powrocie do swoich krajów, działają na rzecz swoich 
braci i sióstr z Ziemi Świętej oraz promują pielgrzymowanie do miejsc świętych.

Aborcja pierwszą przyczyną śmierci na świecie
W ubiegłym roku przeprowadzono na świecie 44 miliony aborcji. W konsekwencji, aborcja 
jest pierwszą przyczyną śmierci w skali globalnej. Dane te podał bioetyczny portal 
informacyjny genethique.org, należący do Fundacji Jérôme’a Lejeune’a.
W ubiegłym roku liczba aborcji wzrosła o 1,4 mln. W roku 2021 było ich 42,6 mln. 
Przerywanie ciąży jest przyczyną 40 proc. zgonów. Dla porównania, choroby nowotworowe

W POLSCE

Synodalność tematem nowego Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce 2023/2024 
„Program duszpasterski na rok 2023/2024 będzie podejmował temat synodalności - czynienia 
naszego Kościoła bardziej wspólnotowym” – powiedział bp Andrzej Czaja, przewodniczący 
Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, która w dniach 10-11 stycznia 
obradowała w Warszawie.
Wśród najistotniejszych tematów Programu Duszpasterskiego na rok 2023/2024 kluczowe 
będą kwestie rozwijania poczucia współodpowiedzialności za Kościół i zaangażowanie 
wiernych. „Bardzo ważne jest, żeby wierni chcieli wziąć w tym udział. Przy tym ważna jest 
praktyka spotykania się, słuchania, wymiany myśli, budowania relacji, czyli podstawowa 
sprawa w budowaniu Kościoła bardziej synodalnego, wspólnotowego” – powiedział 
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa.

Rok 2023 pod znakiem Apelu Jasnogórskiego
Rok 2023 upłynie w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej pod znakiem Apelu 
Jasnogórskiego - w 70. rocznicę rozpoczęcia tego najbardziej znanego dziś i 
charakterystycznego dla Jasnej Góry nabożeństwa. Gromadzi ono rzesze Polaków w kraju i za
granicą, również dzięki transmisjom.
Idea Apelu zrodziła się 8 grudnia 1953 r. w Kaplicy Matki Bożej. Jak przypomina paulin o.
Mariusz Tabulski, konsultor w Komisji Maryjnej KEP, modlitwa apelowa zaczęła się od 
małej grupy – paulinów i członkiń Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, proszących Maryję o 

spowodowały w ubiegłym roku 9,6 mln zgonów, a AIDS 2 mln. Fundacja Lejeune’a dochodzi 
do tych wniosków na podstawie danych z portalu Worldometer, który zestawia w czasie 
rzeczywistym globalne statystyki, dotyczące zdrowia, populacji czy zasobów.

Zdjęcia do kontynuacji „Pasji" mają rozpocząć się wiosną tego roku 
W najbliższych miesiącach mają rozpocząć się zdjęcia do długo wyczekiwanej kontynuacji 
filmu „Pasja", tym razem opowiadającej o zmartwychwstaniu Chrystusa.
W rolę Jezusa ponownie ma wcielić się Jim Caviezel. Na ekrany powrócą także: Maia 
Morgenstern jako Najświętsza Maryja Panna, Christo Jivkov jako apostoł Jan i Francesco De 
Vito jako apostoł Piotr.
Nakręcona w 2004 roku „Pasja" przedstawia ostatnie 12 godzin ziemskiego życia Jezusa. 
Akcja filmu rozpoczyna się w Ogrodzie Oliwnym, a w końcowych scenach przedstawiono 
zmartwychwstanie Chrystusa i jego wyjście z zamkniętego grobu. Dla dodania 
wiarygodności, aktorzy posługują się w filmie historycznymi językami, używanymi w 
czasach Jezusa: hebrajskim, aramejskim i łaciną. Przy budżecie, wynoszącym zaledwie ok. 30 
mln dolarów, „Pasja" przyniosła zyski w wysokości ponad 612 mln dolarów, co czyni go 
jednym z odnoszących największe sukcesy niezależnych filmów wszechczasów. Film 
otrzymał 3 nominacje do Oscara w kategoriach: Najlepsza Muzyka, Najlepsze Zdjęcia i 
Najlepsza Charakteryzacja. Ponadto James Caviezel uzyskał nominację do MTV Movie 
Awards w kategorii Najlepszy Aktor.
„Pasja Chrystusa: Zmartwychwstanie" ma koncentrować się wokół chwil pomiędzy śmiercią 
Jezusa a Jego powstaniem z martwych. Reżyser i producent filmu, Mel Gibson, zapowiadał 
powstanie sequelu „Pasji" już w 2016 roku. „To obszerny temat, musimy przyjrzeć mu się 
dokładnie, żeby go nie spłycić" - mówił reżyser. A Jim Caviezel zapowiadał, że powstający 
obraz będzie „największym filmem w historii świata”. Aktor nie ma wątpliwości, że obraz 
będzie zgodny z nauką Kościoła.
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szących Maryję o uwolnienie uwię-
zionego przez komunistów kard. 
Wyszyńskiego i za Ojczyznę. „Ta                                                                                                   
z początku nieśmiała modlitwa zmie-
niła nawet funkcjonowanie Jasnej 
Góry, która „zamykana” była po po-
łudniu. Godzina 21.00 w porządku 
nabożeństw była czymś nowym” – 
wyjaśnia paulin.
Wielkim propagatorem Apelu Ja-
snogórskiego stał się potem też 
sam Prymas Wyszyński, zwłaszcza                                                                                   
w okresie Wielkiej Nowenny, w la-
tach 1957-1966, przygotowującej do 
Millenium Chrztu Polski. Gdziekol-
wiek był o godz. 21.00, jednoczył się 
z Jasną Górą i błogosławił Polakom.
Tego, co znaczy „jestem”, „pamiętam”, 
„czuwam” uczył też św. Jan Paweł II. 
Apelem Jasnogórskim modlił się, 
także jako kapłan i biskup, przed wyborem na papieża. Śpie-
wał go wraz z wiernymi podczas pielgrzymek do Ojczyzny, 
m.in. w 1991 roku, podczas Światowych Dni Młodzieży. 
Mówił: „stale powtarzam tę modlitwę, zanosząc przed 
oblicze Czarnej Madonny wszystkie sprawy Polski, świata                                                            
i Kościoła na całym okręgu ziemi. Nie przestaję też zachę-
cać do nieustannego powracania do tej miłości, jaka w niej 
jest zawarta. To jest źródło ufności na każdy czas. Modlę 
się, aby wszyscy, którzy zwracają się do Jasnogórskiej Pani, 
obficie z tego źródła czerpali i znajdowali umocnienie na 
trudnych drogach trzeciego tysiąclecia”.
Apel Jasnogórski miał różne melodie i był śpiewany w róż-
nych wersjach. Autorem najbardziej znanej i rozpowszech-
nionej melodii jest ks. Stanisław Ormiński, salezjanin, który 
skomponował ją w 1956 roku. W Kaplicy Matki Bożej znaj-
duje się poświęcona jemu pamiątkowa tablica.
W związku z 70. rocznicą rozpoczęcia na Jasnej Górze tej 
wieczornej modlitwy w ciągu roku znaczenie Apelu przy-
bliżać będą m.in. spotkania i konferencje.
 

PACZKA DLA WENEZUELI - CZWARTA EDYCJA 
PROGRAMU DLA UCHODŹCÓW 

Z ogarniętej kryzysem Wenezueli uciekają miliony ludzi. 
Najwięcej z nich trafia do Kolumbii, która nie radzi sobie 
z przyjmowaniem wielkich rzesz uchodźców, cierpiących 
z powodu niedożywienia. W minionym roku Caritas Pol-
ska wsparła blisko 11 tysięcy Wenezuelczyków paczkami 
z żywnością i bonami zakupowymi. W 2023 roku chcemy 
dalej rozszerzać nasz program pomocy.
Wenezuela od 2014 r. pogrążona jest w kryzysie gospodar-
czym. Ponad 90% ludności żyje w ubóstwie. Hiperinflacja, 
brak dostępu do żywności i opieki medycznej, przerwy                                                                                                      
w dostawach wody i prądu zmuszają miliony osób do 
ucieczki do sąsiednich państw, takich jak Kolumbia, w któ-
rej żyje już blisko 2,5 miliona uchodźców, często w fatalnych 
warunkach. Kolumbia jest zbyt uboga, by poradzić sobie 
z napływem Wenezuelczyków, i grozi jej kryzys humanitar-
ny.

Pomoc dla potrzebujących można przekazać:
•  Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/
wenezuela
•  Wpłacając dowolną kwotę na konto nr 77 
1160 2202 0000 0000 3436 4384
(tytuł wpłaty: WENEZUELA)
•  Wysyłając SMS o treści WENEZUELA pod 
numer 72052 (koszt 2,46 zł)

 TYDZIEŃ EKUMENICZNY: 
18-25 STYCZNIA 2023

W dniach od 18 do 25 stycznia, wraz z chrześcijana-
mi na całym świecie, modlimy się o jedność chrze-
ścijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan są słowa: „Czyńcie 
dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17).
 

uwolnienie uwięzionego przez komunistów kard. Wyszyńskiego i za Ojczyznę. „Ta z 
początku nieśmiała modlitwa zmieniła nawet funkcjonowanie Jasnej Góry, która „zamykana”
była po południu. Godzina 21.00 w porządku nabożeństw była czymś nowym” – wyjaśnia 
paulin.
Wielkim propagatorem Apelu Jasnogórskiego stał się potem też sam Prymas Wyszyński, 
zwłaszcza w okresie Wielkiej Nowenny, w latach 1957-1966, przygotowującej do Millenium 
Chrztu Polski. Gdziekolwiek był o godz. 21.00, jednoczył się z Jasną Górą i błogosławił 
Polakom.
Tego, co znaczy „jestem”, „pamiętam”, „czuwam” uczył też św. Jan Paweł II. Apelem 
Jasnogórskim modlił się, także jako kapłan i biskup, przed wyborem na papieża. Śpiewał go 
wraz z wiernymi podczas pielgrzymek do Ojczyzny, m.in. w 1991 roku, podczas Światowych 
Dni Młodzieży. Mówił: „stale powtarzam tę modlitwę, zanosząc przed oblicze Czarnej 
Madonny wszystkie sprawy Polski, świata i Kościoła na całym okręgu ziemi. Nie przestaję 
też zachęcać do nieustannego powracania do tej miłości, jaka w niej jest zawarta. To jest 
źródło ufności na każdy czas. Modlę się, aby wszyscy, którzy zwracają się do Jasnogórskiej 
Pani, obficie z tego źródła czerpali i znajdowali umocnienie na trudnych drogach trzeciego 
tysiąclecia”.
Apel Jasnogórski miał różne melodie i był śpiewany w różnych wersjach. Autorem 
najbardziej znanej i rozpowszechnionej melodii jest ks. Stanisław Ormiński, salezjanin, który 
skomponował ją w 1956 roku. W Kaplicy Matki Bożej znajduje się poświęcona jemu
pamiątkowa tablica.
W związku z 70. rocznicą rozpoczęcia na Jasnej Górze tej wieczornej modlitwy w ciągu roku 
znaczenie Apelu przybliżać będą m.in. spotkania i konferencje.

Paczka dla Wenezueli - czwarta edycja programu dla uchodźców
Z ogarniętej kryzysem Wenezueli uciekają miliony ludzi. Najwięcej z nich trafia do 
Kolumbii, która nie radzi sobie z przyjmowaniem wielkich rzesz uchodźców, cierpiących z 
powodu niedożywienia. W minionym roku Caritas Polska wsparła blisko 11 tysięcy 
Wenezuelczyków paczkami z żywnością i bonami zakupowymi. W 2023 roku chcemy dalej 
rozszerzać nasz program pomocy.
Wenezuela od 2014 r. pogrążona jest w kryzysie gospodarczym. Ponad 90% ludności żyje
w ubóstwie. Hiperinflacja, brak dostępu do żywności i opieki medycznej, przerwy w 
dostawach wody i prądu zmuszają miliony osób do ucieczki do sąsiednich państw, takich jak 
Kolumbia,

w której żyje już blisko 2,5 miliona uchodźców, często w fatalnych warunkach. Kolumbia jest 
zbyt uboga, by poradzić sobie z napływem Wenezuelczyków, i grozi jej kryzys humanitarny.

Pomoc dla potrzebujących można przekazać:
• Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/wenezuela
• Wpłacając dowolną kwotę na konto nr 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

(tytuł wpłaty: WENEZUELA)
• Wysyłając SMS o treści WENEZUELA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)

Tydzień Ekumeniczny: 18-25 stycznia 2023
W dniach od 18 do 25 stycznia, wraz z chrześcijanami na całym świecie, modlimy się 
o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan są słowa: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17).

Źródła: www.vaticannews, 

www.episkopat.pl, www.ekai.pl, 

www.gosc.pl, www.archpoznan.pl   

Źródła: www.vaticannews, www.episkopat.pl, www.ekai.pl, www.gosc.pl,
www.archpoznan.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

We wtorek 24 stycznia zakończymy odwiedziny duszpasterskie. 
Bardzo dziękujemy Parafianom za zaproszenie do wspólnej 

modlitwy, poświęcony czas na rozmowę i złożone ofiary. 
Bóg zapłać.

W poniedziałek 23 stycznia minie 160 lat od wybuchu powstania 
styczniowego. Z tej okazji Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowym 
Cmentarzem Jeżyckim organizuje na cmentarzu o godz. 15.30 
spotkanie upamiętniające tę rocznicę

Do środy, 25 stycznia trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan 
pod hasłem Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. Codziennie 
podczas Mszy św. modlimy się o jedność chrześcijan.

W piątek przypada 27. dzień miesiąca, modlić się będziemy                          
o rychłą beatyfikację Służebnicy Bożej dr Wandy Błeńskiej. O godz. 
17:30 różaniec w kościele, następnie Msza św. w intencji rychłej 
beatyfikacji i krótka modlitwa przy jej grobie.

W najbliższą sobotę, tj. 28 stycznia o godzinie 18:50 odbędzie 
się kolejny koncert z cyklu Wieczorów Muzycznych w Kościele 
na Nowinie. Usłyszymy kwartet smyczkowy w składzie. Więcej 
informacji na plakacie w gablocie oraz na stronie internetowej 
naszej parafii. 

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne od środy według 
ustalonych godzin.

W sobotę 4 lutego parafie naszego dekanatu Poznań Jeżyce 
udają się na pielgrzymkę do Smolic w ramach przygotowania 
do koronacji wizerunku Matki Bożej. Zapisy w zakrystii, chętnych 
parafian zapraszamy do udziału.

Zmarli nasi parafianie: śp. Sabina Palczewska z ul. Szamotulskiej 
– pogrzeb we wtorek na Junikowie, śp. Bożena Krzyżanowska                            
z ul. Pięknej – pogrzeb w Przeźmierowie, śp. Krystyna Nijawska 
z ul. Wiosennej – Msza pogrzebowa w czwartek o godz. 9:00, 
pogrzeb na Junikowie. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu. 
Dobry Jezu a nasz Panie …


