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Dobrej
Nowiny

Kim byłeś dostojny Teofilu? Może rzymskim dostojnikiem, może bibliotekarzem? Znałeś tajniki wiary, pewnie byłeś
ochrzczony, być może właśnie w Rzymie,
przez samego św. Pawła. Jedno wiemy na
pewno. Miałeś niezwykłego przyjaciela.
I choć „Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas”, on spróbował jeszcze
raz - dla Ciebie. A nas tak często dopada
pokusa, że po co się starać, po co robić
cokolwiek, skoro tak wielu przed nami
już próbowało. I to dużo mądrzejszych
od nas, wiodących bardziej święte życie.
Ale sprawa Twojej wiary - dostojny Teofilu - była dla Twojego przyjaciela tak ważna, że mimo wszystko spróbował zostać
sługą słowa. W naszym sposobie działania również
jest coś takiego, czego nie ma w niczyim, a co będzie cenne zwłaszcza dla naszych przyjaciół. Św. Paweł w liście do Koryntian maluje obraz Kościoła,
który jest jednością mimo różnorodności. I używa
obrazu ciała, w którym każda część jest ważna, a im
mniejsza, im słabsza, tym czasem bardziej istotna,
bo tym większej troski wymagająca. Istotą Kościoła nie jest największa efektywność, ale miłość. Kim
jesteś mój Teofilu, mój kochający i ukochany przez
Boga? Czekający na moje nieporadne słowo, które
będzie Twoim umocnieniem. Zostaliśmy namaszczeni, najpierw w czasie chrztu, później bierzmowania. Zacznijmy więc, jak Pan Jezus, najpierw
w swoim Nazarecie, wśród najbliższych. Napiszmy
naszym życiem najpiękniejszą Ewangelię jak tylko
potrafimy, a na pewno znajdzie się Teofil, który ją
przeczyta, aby przekonać się o całkowitej pewności
nauk, których mu udzielono.
Justyna Zienkowicz

Słowa Pisma spełniły się
na Chrystusie
Początek Ewangelii według świętego Łukasza.

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś
się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował.
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby
czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił
na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych
odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim
utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli”.
EWANGELIA

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

1

Myśli na każdy dzień
24.01.
„Miłość wśród cnót
jest jak słońce wśród
gwiazd: udziela im blasku i piękna.”
św. Franciszek Salezy
25.01.
„Umiejętność wyrzekania się rzeczy daje człowiekowi większą moc
niż ich posiadanie.”
bł. Henryk Suzo
26.01.
„Czym jest miłość w
swej istocie? Nikt tego
nie wie. Znane są jednak niektóre jej przejawy… Miłość daje więcej, niż otrzymać zdoła,
żąda więcej, niż dać
może.”
bł. Jan Ruysbroeck
27.01.
„Niech nasza gorliwość
zwraca się zawsze w
tę stronę, gdzie ludzie
wcale nie znają jeszcze
Chrystusa.”
bł. Jerzy Matulewicz
28.01.
„W miłości bliźniego
nie wystarczy tylko nie
chcieć dla niego zła,
musi się pozytywnie

chcieć dobra.”
św. Tomasz z Akwinu
29.01.
„Ci tylko prawdziwie
są apostołami, których serce przeszył
miecz cierpień. (…)
Jezus chce, aby zbawienie dusz zależało
od naszych ofiar, od
naszej miłości. Nieustannie
ofiarujmy
nasze życie, krzyże,
cierpienia za zbawienie naszych bliźnich,
bądźmy apostołami.”
bł. Bolesław Maria Lament
30.01.
„Dwa są główne sposoby okazywania miłości ludziom. Pierwszy polega na tym, że
staramy się bliźnim
dobrze czyni. Drugi
zaś, wyższy i heroiczny, przejawia się tym,
iż za osoby ukochane
ponosimy różnego rodzaju cierpienia.”
bł. Bronisław Markiewicz

Poniedziałek: 2 Sm 5, 2-7.10; Mk 3, 22-30
Wtorek: Dz 22, 3-16; Mk 16, 16-18
Środa: 2 Tm 1, 1-8; Mk 4, 1-20
Czwartek: 2 Sm 7, 18-19. 24-29; Mk 4, 21-25
Piątek: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a; Mk 4, 26-34
Sobota: 2 Sm 12, 1-7a. 10-17; Mk 4, 35-41
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PIERWSZE CZYTANIE (Ne 8,1-4a.5-6.8-10)

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził
się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo
przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni,
lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać.
I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do
południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli;
a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz
stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu.
Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się
bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł.
I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc
ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli
przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc
z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia,
tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik,
oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli
do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu.
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy
usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje
temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten
dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość
w Panu jest ostoją waszą”.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19,8-9.10 i 15)
Refren:Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą +
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.
DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 12,4-11)
Mistyczne Ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.

Czytania na każdy dzień
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Trzecia Niedziela zwykła, rok C

Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków,
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest
i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy
wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem
to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 4,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Doktor Wanda Błeńska została
ogłoszona patronką kolejnego oddziału
szpitalnego! Tym razem imię polskiej
Misjonarki nosić będzie Oddział
Zakaźny Szpitala Wojewódzkiego
w Toruniu.
Poświęconą Dokcie tablicę
w kompleksie lecznicy odsłoniła
przyjaciółka Lekarki Beata Chomicz,
która tak opowiedziała o Dr Błeńskiej:
„Wanda kochała swój zawód,
wykonywała go z wielką miłością.
Kochała ludzi, szczególnie tych
cierpiących, którym oddała całe
swoje życie. Tak rzadko się zdarzają
tak piękne, tak czyste postaci, takie,
których nawet nikt z nas nie śmiałby
myśleć, żeby naśladować. Moglibyśmy
najwyżej troszeczkę z tego wziąć z tego jej zaangażowania, z jej miłości
do wszystkich, do wszystkiego. I myślę,
że właśnie to jest świętość”.
Ogromnie nas cieszy, że przestrzenie
związane z medycyną, tak drogą sercu
Dokty, nazywane są Jej imieniem.
Ta wspaniała inicjatywa
w województwie Kujawsko-Pomorskie
stanowi piękne zwieńczenie roku 2021
poświęconego Doktor Błeńskiej.
Autorem odsłoniętej dziś tablicy jest
toruński rzeźbiarz
Zbigniew Mikielewicz.
SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE
Noworoczne spotkanie papieża z korpusem dyplomatycznym
„Nie możemy lękać się uczynienia miejsca dla pokoju w naszym życiu, dbając o dialog i
braterstwo między sobą” – powiedział Ojciec Święty podczas noworocznego spotkania z
korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej w watykańskiej Auli
Błogosławieństw (10.01.2022).
Na początku swego przemówienia papież zauważył, że liczna obecność ambasadorów na tym
dorocznym spotkaniu jest namacalnym znakiem szacunku, jaki ich kraje żywią dla Stolicy
Apostolskiej i jej roli we wspólnocie międzynarodowej.
W dziedzinie stosunków dwustronnych Stolica Apostolska utrzymuje obecnie pełne stosunki
dyplomatyczne z prawie wszystkimi krajami świata. W 1900 r. było ich zaledwie około 20, w
czerwcu 1963 r. 49, w sierpniu 1978 r. już 89, a w 2005 r. 174. Za Benedykta XVI było ich
180, a za papieża Franciszka 183 (plus Unia Europejska i Zakon Maltański). Krajami, które
nawiązały ostatnio pełne relacje z Watykanem są: Sudan Południowy (2013), Mauretania
(2016) i Mjanma (2017).
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Noworoczne spotkanie papieża
z korpusem dyplomatycznym
„Nie możemy lękać się uczynienia miejsca dla
pokoju w naszym życiu, dbając o dialog i braterstwo między sobą” – powiedział Ojciec Święty
podczas noworocznego spotkania z korpusem
dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej w watykańskiej Auli Błogosławieństw (10.01.2022).
Na początku swego przemówienia papież zauważył, że liczna obecność ambasadorów na tym
dorocznym spotkaniu jest namacalnym znakiem
szacunku, jaki ich kraje żywią dla Stolicy Apostolskiej i jej roli we wspólnocie międzynarodowej.
W dziedzinie stosunków dwustronnych Stolica
Apostolska utrzymuje obecnie pełne stosunki
dyplomatyczne z prawie wszystkimi krajami
świata. W 1900 r. było ich zaledwie około 20,
w czerwcu 1963 r. 49, w sierpniu 1978 r. już 89,
a w 2005 r. 174. Za Benedykta XVI było ich 180,
a za papieża Franciszka 183 (plus Unia Europejska i Zakon Maltański). Krajami, które nawiązały ostatnio pełne relacje z Watykanem są:
Sudan Południowy (2013), Mauretania (2016)
i Mjanma (2017).

Fot. Vatican Media

fot. PAP/EPA

cenia. „Praca nie tylko służy zapewnieniu sobie
godziwego utrzymania. Jest także miejscem, gdzie
wyrażamy siebie, czujemy się użyteczni i uczymy
się wielkiej lekcji konkretności, która pomaga życiu
duchowemu, by nie stawało się spirytualizmem” powiedział Ojciec Święty. Zaznaczył, że praca jest
sposobem wyrażania naszej osobowości, która
z natury jest relacyjna.
Swoją katechezę papież zakończył modlitwą św.
Pawła VI do św. Józefa Robotnika z 1 maja 1969
roku.
Franciszek zachęca Polaków,
by dostrzegali znaczenie pracy
„Prośmy Pana, aby dzisiejszy świat był coraz bardziej wrażliwy na ludzką i duchową wartość pracy”
– zachęcił Ojciec Święty, pozdrawiając Polaków
podczas audiencji ogólnej (12.01.2022).

Sudan Południowy z nadzieją czeka na Franciszka
Sytuacja w Sudanie Południowym jest wciąż dramatyczna. Szerzy się głód, ludzie nie mają
dostępu do służby zdrowia, a edukacja dzieci wciąż pozostaje marzeniem. Po latach krwawej
wojny porozumienie pokojowe zaczyna jednak nabierać realnych kształtów. „Ludzie
zaczynają wierzyć w lepszą przyszłość i w to, że jej zapowiedzią będą odwiedziny Papieża
Franciszka” – powiedziała Radiu Watykańskiemu siostra Elena Baletti.

Sudan Południowy z nadzieją czeka na Franciszka
Sytuacja w Sudanie Południowym jest wciąż
dramatyczna. Szerzy się głód, ludzie nie mają dostępu do służby zdrowia, a edukacja dzieci wciąż
pozostaje marzeniem. Po latach krwawej wojny
porozumienie pokojowe zaczyna jednak nabierać realnych kształtów. „Ludzie zaczynają wierzyć
w lepszą przyszłość i w to, że jej zapowiedzią będą
odwiedziny Papieża Franciszka” – powiedziała
Radiu Watykańskiemu siostra Elena Baletti.
Franciszek: trzeba przywrócić wartość pracy
„Musimy zadać sobie pytanie: co możemy uczynić, aby przywrócić wartość pracy i jaki wkład
możemy wnieść jako Kościół, aby została ona
wyzwolona z logiki zwykłego zysku i mogła być
przeżywana jako podstawowe prawo i obowiązek osoby, wyrażający i powiększający jej godność” – powiedział Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej (12.01.2022). Papież,
kontynuując cykl katechez o św. Józefie, mówił
o nim jako o człowieku pracy.
Na wstępie Franciszek wyjaśnił, co oznacza określenie „cieśla”, używane przez ewangelistów w odniesieniu do zawodu św. Józefa. Zaznaczył przy
tym, iż było to zajęcie wymagające sporo trudu
i nie przynoszące wielkich zysków. Tego fachu
dorastający Jezus nauczył się od swego ojca. Zdumieni tym byli i zgorszeni jego rodacy. Papież
przypomniał w tym kontekście o wielu ludziach
ciężkiej pracy, wyzyskiwanych czy jej pozbawionych. Podkreślił, że praca jest istotnym elementem życia ludzkiego, a także na drodze uświę-
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powiększający jej godność” – powiedział Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej
(12.01.2022). Papież, kontynuując cykl katechez o św. Józefie, mówił o nim jako o człowieku
pracy.
Na wstępie Franciszek wyjaśnił, co oznacza określenie „cieśla”, używane przez ewangelistów
w odniesieniu do zawodu św. Józefa. Zaznaczył przy tym, iż było to zajęcie wymagające
sporo trudu i nie przynoszące wielkich zysków. Tego fachu dorastający Jezus nauczył się od
swego ojca. Zdumieni tym byli i zgorszeni jego rodacy.
Papież przypomniał w tym kontekście o wielu ludziach ciężkiej pracy, wyzyskiwanych czy jej
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która z natury jest relacyjna.
Swoją katechezę papież zakończył modlitwą św. Pawła VI do św. Józefa Robotnika z 1 maja
1969 roku.

Fot. TIZIANA FABI/AFP/East News

Franciszek zachęca Polaków, by dostrzegali znaczenie pracy
„Prośmy Pana, aby dzisiejszy świat był coraz bardziej wrażliwy na ludzką i duchową wartość
pracy” – zachęcił Ojciec Święty, pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej
(12.01.2022).

(…) rodzinach uciekających przed wojnami, odrzuconych na granicach Europy i poza nią,
żyjących w sytuacji bólu, niesprawiedliwości, których nikt nie traktuje poważnie lub
świadomie ignoruje. Chciałbym powiedzieć tym ojcom, tym matkom, że dla mnie są oni
bohaterami, ponieważ znajduję w nich odwagę tych, którzy ryzykują życie z miłości do
Fot.
AP/Associated
swoich
dzieci,
z miłości Press/East
do swoichNews
rodzin” – wyznał papież. Przypomniał, że także Święta
Rodzina doświadczyła wygnania i przemocy i może być dziś szczególnym patronem dla
rodzinRodzice,
przeżywających
podobne dramaty. „Nie czujcie się samotni! Papież zawsze o [tych
którzy dla swoich dzieci stawiają czoła największym wyzwaniom, są
rodzinach]
pamięta i w miarę możliwości będzie nadal dawał im głos i nie zapomni o nich” –
bohaterami
zapewnił
Franciszek.
O różnych
wymiarach ojcostwa i współczesnych wyzwaniach z nimi związanych, a także o
roli św. Józefa jako patrona i wzoru do naśladowania dla współczesnych ojców mówił
Franciszek w obszernym wywiadzie dla dziennika „L’Osservatore Romano”.
Rozmowę z watykanistami Andreą Mondą i Andreą Gisottim papież rozpoczął od refleksji nt.
osobistej więzi, łączącej go ze św. Józefem, w którego święto objął urząd Piotrowy. Ojciec
Święty podkreślił, że ten święty jest dla niego wzorem tego, jak swoją wiarę powinien
przeżywać każdy chrześcijanin. Zachęcił do naśladowania go zarówno w konkretności
codziennych wyborów, jak też w zdolności słuchania Boga w każdych okolicznościach.
Papież odniósł się do wzoru św. Józefa jako ojca pozostającego w cieniu i dającego swoim
dzieciom wolność we wzrastaniu. Podkreślił, że wolność jest „jedną z najpiękniejszych cech
miłości”, która nigdy nie powinna stawać się „więzieniem [ani] posiadaniem”. „Dobry ojciec
to taki, który wie, jak usunąć się w odpowiednim momencie, aby jego syn mógł ukazać się ze
swoim pięknem, ze swoją wyjątkowością, ze swoimi wyborami, ze swoim powołaniem” –
wyjaśniał papież.
Pytany o duchowe ojcostwo, Franciszek podkreślił, że nie realizuje się ono w zastępowaniu
czyjegoś sumienia, udzielaniu wszelkich odpowiedzi czy dominowaniu nad podopiecznymi,
ale w tym, że „dyskretnie i zarazem stanowczo potrafi wskazać drogę, dać różne klucze do
interpretacji, pomóc w rozeznaniu”.
Na zakończenie rozmowy Ojciec Święty zwrócił się do rodziców, przeżywających szczególne
trudności w realizowaniu swego powołania i zabezpieczaniu bezpiecznego życia swoich
dzieci – czy to wskutek pandemii, czy też np. konieczności migracji. „Myślę też o tak wielu

Fot. Polaris/East News
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Rodzice, którzy dla swoich dzieci stawiają czoła
największym wyzwaniom, są bohaterami
O różnych wymiarach ojcostwa i współczesnych
wyzwaniach z nimi związanych, a także o roli św.
Józefa jako patrona i wzoru do naśladowania dla
współczesnych ojców mówił Franciszek w obszernym wywiadzie dla dziennika „L’Osservatore Romano”. Rozmowę z watykanistami Andreą Mondą
i Andreą Gisottim papież rozpoczął od refleksji nt.
osobistej więzi, łączącej go ze św. Józefem, w którego święto objął urząd Piotrowy. Ojciec Święty
podkreślił, że ten święty jest dla niego wzorem tego,
jak swoją wiarę powinien przeżywać każdy chrześcijanin. Zachęcił do naśladowania go zarówno
w konkretności codziennych wyborów, jak też
w zdolności słuchania Boga w każdych okolicznościach.
Papież odniósł się do wzoru św. Józefa jako ojca
pozostającego w cieniu i dającego swoim dzieciom
wolność we wzrastaniu. Podkreślił, że wolność jest
„jedną z najpiękniejszych cech miłości”, która nigdy
nie powinna stawać się „więzieniem [ani] posiadaniem”. „Dobry ojciec to taki, który wie, jak usunąć
się w odpowiednim momencie, aby jego syn mógł
ukazać się ze swoim pięknem, ze swoją wyjątkowością, ze swoimi wyborami, ze swoim powołaniem”
– wyjaśniał papież.
Pytany o duchowe ojcostwo, Franciszek podkreślił,
że nie realizuje się ono w zastępowaniu czyjegoś sumienia, udzielaniu wszelkich odpowiedzi czy dominowaniu nad podopiecznymi, ale w tym, że „dyskretnie i zarazem stanowczo potrafi wskazać drogę, dać
różne klucze do interpretacji, pomóc w rozeznaniu”.
Na zakończenie rozmowy Ojciec Święty zwrócił się
do rodziców, przeżywających szczególne trudności
w realizowaniu swego powołania i zabezpieczaniu
bezpiecznego życia swoich dzieci – czy to wskutek
pandemii, czy też np. konieczności migracji. „Myślę
też o tak wielu (…) rodzinach uciekających przed

Niespodziewana wizyta papieża Franciszka w sklepie z płytami
Po raz kolejny papież Franciszek zaskoczył Rzymian swoją wizytą w sklepie z płytami przy
Panteonie, w samym centrum Rzymu. Przejeżdżając samochodem, w masce antycovidowej,
Ojciec Święty zatrzymał się na około dziesięć minut i przywitał z właścicielem sklepu
„Stereosound”, swoim starym znajomym, jego córką i zięciem. Dyrektor watykańskiego biura
prasowego Matteo Bruni informuje, że papież pobłogosławił niedawno odnowione
pomieszczenia sklepu, a właściciel podarował mu płytę.
Javier Martinez-Brocal, dyrektor portalu informacyjnego Rome Reports, opublikował zdjęcie,
na którym widać papieża Franciszka wychodzącego ze sklepu, a wiadomość o tym wyciekła
do mediów.
Przy okazji przypomniano o wielu wyprawach św. Jana Pawła II, który wymykał się w góry,
bardzo często do Abruzji. Benedykt XVI natomiast, co wielu potwierdza, często odwiedzał
swoich przyjaciół.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

wojnami, odrzuconych na granicach Europy
i poza nią, żyjących w sytuacji bólu, niesprawiedliwości, których nikt nie traktuje poważnie lub
świadomie ignoruje. Chciałbym powiedzieć
tym ojcom, tym matkom, że dla mnie są oni
bohaterami, ponieważ znajduję w nich odwagę
tych, którzy ryzykują życie z miłości do swoich
dzieci, z miłości do swoich rodzin” – wyznał
papież. Przypomniał, że także Święta Rodzina
doświadczyła wygnania i przemocy i może być
dziś szczególnym patronem dla rodzin przeżywających podobne dramaty. „Nie czujcie się samotni! Papież zawsze o [tych rodzinach] pamięta
i w miarę możliwości będzie nadal dawał im głos
i nie zapomni o nich” – zapewnił Franciszek.
Niespodziewana wizyta papieża Franciszka
w sklepie z płytami
Po raz kolejny papież Franciszek zaskoczył Rzymian swoją wizytą w sklepie z płytami przy Panteonie, w samym centrum Rzymu. Przejeżdżając
samochodem, w masce antycovidowej, Ojciec
Święty zatrzymał się na około dziesięć minut
i przywitał z właścicielem sklepu „Stereosound”,
swoim starym znajomym, jego córką i zięciem.
Dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni informuje, że papież pobłogosławił niedawno odnowione pomieszczenia sklepu,
a właściciel podarował mu płytę. Javier Martinez
-Brocal, dyrektor portalu informacyjnego Rome
Reports, opublikował zdjęcie, na którym widać
papieża Franciszka wychodzącego ze sklepu,
a wiadomość o tym wyciekła do mediów. Przy
okazji przypomniano o wielu wyprawach św.
Jana Pawła II, który wymykał się w góry, bardzo
często do Abruzji. Benedykt XVI natomiast, co
wielu potwierdza, często odwiedzał swoich przyjaciół.

Fot. Nacho Arteaga on Unsplash
W POLSCE
6 stycznia – Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom
Każdego roku, dzień 6 stycznia, w którym obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego,
jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku dzień ten był obchodzony pod hasłem:
„Z Wieczernika aż na krańce świata”. Tradycyjnie już, zwłaszcza w tym dniu, wspieramy
Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Jednym z
głównych jej zadań jest opieka nad 1800 polskimi misjonarzami i misjonarkami,
posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach świata. Misjonarze nie tylko zajmują
się głoszeniem Ewangelii i formowaniem wspólnot wiary, ale także pełnią dzieła miłości
miłosiernej. Udręczonym wojnami, ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym niosą
nadzieję i pociechę swą bezinteresowną pomocą.

Fot. Paul G / Unsplash
W POLSCE
Fundacja „Redemptoris Missio” uruchamia akcję pomocy dla dzieci z Afganistanu
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” uruchamia pomoc dla mieszkańców
Afganistanu. Sytuacja w tym kraju jest dramatyczna. Według szacunków ONZ ponad połowa
jego mieszkańców, blisko 24 mln ludzi, potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej.
Po tym, jak Talibowie przejęli władzę w kraju i wycofały się agencje pomocowe, w
Afganistanie zaczyna panować głód. Po dziesięcioleciach konfliktów narastający kryzys
humanitarny jeszcze nigdy nie był tak dramatyczny. Na tę sytuację ma wpływ także pandemia
COVID-19 i zmiany klimatyczne. Świat nie może odwracać oczu od Afganistanu – alarmuje
„Redemptoris Missio”.

Benedykt XVI stara się być na bieżąco
„Pomimo sędziwego wieku (16 kwietnia będzie obchodził swe 95 urodziny) i zrozumiałej
słabości fizycznej, papież-senior Benedykt XVI
bacznie śledzi wydarzenia, przyjmuje wizyty
i prowadzi korespondencję” – pisze na łamach
portalu Famille chrétienne Anne Kurian. „Czyta,
studiuje, słucha muzyki… jest w dobrym nastroju i pogodny” – powiedział w listopadzie 2021 r.
jego prywatny sekretarz abp Georg Gänswein.
Kontynuując pobyt na emeryturze, z dala od
świata, papież-senior przygotowuje się także do
swoich ostatnich dni, o czym zwierzył się w liście
z października 2021 roku, po śmierci swojego
przyjaciela o. Gerharda Winklera, cystersa: „Teraz
przybył w zaświaty, gdzie jestem pewien, że wielu
przyjaciół już na niego czekało. Mam nadzieję, że
wkrótce do nich dołączę” – przypomina Anne
Kurian.

Fot. CPP / Polaris/East News

na tym, co jest całkowicie zewnętrzne” – mówił abp
Grzegorz Ryś podczas Mszy świętej celebrowanej
w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie (13.01.2022).
Wskazując na początek publicznej działalności
Jezusa, związanej z głoszeniem Ewangelii, łódzki
metropolita zwrócił uwagę na to, że kiedy Jezus
wychodził ku ludziom, by głosić Ewangelię, pierwszym, którego spotyka jest trędowaty. „Kolejnym
– drugim człowiekiem, którego spotyka Jezus, jest
paralityk, a trzecim jest celnik Lewi. Pierwsze trzy
osoby, jakie Bóg postawił na drodze Jego misji – trędowaty – czyli wykluczony, paralityk – czyli chory,
celnik – czyli grzesznik” – zauważył kaznodzieja.
„To jest taka trzyosobowa brama, przez którą Jezus
musi przejść, by głosić Ewangelię. Stosunek do tych
trzech jest miarą szacunku dla wszystkich ludzi” –
podkreślił abp Ryś.
W każdy czwartek, o godz. 7:00 rano na Watykanie, w kaplicy św. Sebastiana, gdzie pod ołtarzem
znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, celebrowana
jest Msza Święta w języku polskim, która gromadzi
na wspólnej modlitwie mieszkańców Watykanu
oraz Polaków na stałe mieszkających w Rzymie, jak
i pielgrzymów do Wiecznego Miasta. Eucharystia
ta transmitowana jest również na falach Radia Maryja i Radia Niepokalanów.
Rosja – Kościół Prawosławny sprzeciwia się wznowieniu kary śmierci
Rosyjski Kościół Prawosławny wyraził sprzeciw
wobec możliwego wznowienia w Rosji praktyki
wykonywania kary śmierci. Pod koniec ubiegłego
miesiąca prezes rosyjskiego Sądu Konstytucyjnego
zasugerował, że Rosja mogłaby znieść moratorium
na karę pozbawienia życia, obowiązujące od 1996
roku.
„Nie sądzę, by należało wracać do tego, co było
w przeszłości i wznawiać karę śmierci, ponieważ
ta instytucja nie doprowadzi ani do zmniejszenia
liczby przestępstw, ani do jakiejkolwiek pozytywnej zmiany w świadomości społecznej” – stwierdził
metropolita Hilarion, przewodniczący Wydziału
Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego w telewizji Rossija 24. Zdaniem
metropolity Hilariona, ktoś, kto zamierza dokonać
zbrodni sankcjonowanej karą pozbawienia życia,
zazwyczaj nie boi się śmierci, a jeśli nawet, to jej
groźba nie powstrzyma go przed jej popełnieniem.
Prawosławny zwierzchnik przypomniał także, że
nie należy zapominać o zbrodniach popełnionych
w ZSRR w latach 1920-1930, kiedy ludzie byli skazywani na śmierć. „Uważam, że nie jest to coś, do
czego powinniśmy wracać, przynajmniej ze względu na pamięć o tych, którzy padli niewinną ofiarą
stalinowskich represji. Ostatecznie, nigdy nie można wykluczyć błędu aparatu sądowniczego, zaś kara
śmierci jest przecież nieodwracalna” - dodał metropolita Hilarion.

Abp Ryś w Watykanie: wykluczony, chory, grzesznik – trzyosobowa brama do
publicznej działalności Jezusa
„Jeśli nie potrafimy spotkać się z ludźmi, którzy są wykluczeni, chorzy i są ciężkimi
grzesznikami, to nie ma sensu spotykanie się z papieżem, z kardynałami, arcybiskupami,
biskupami i z czcigodnymi siostrami, bo wtedy całą nadzieję opieramy na tym, co jest
całkowicie zewnętrzne” – mówił abp Grzegorz Ryś podczas Mszy świętej celebrowanej w
czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie
(13.01.2022).
Wskazując na początek publicznej działalności Jezusa, związanej z głoszeniem Ewangelii,
łódzki metropolita zwrócił uwagę na to, że kiedy Jezus wychodził ku ludziom, by głosić
Ewangelię, pierwszym, którego spotyka jest trędowaty. „Kolejnym – drugim człowiekiem,
którego spotyka Jezus, jest paralityk, a trzecim jest celnik Lewi. Pierwsze trzy osoby, jakie
Bóg postawił na drodze Jego misji – trędowaty – czyli wykluczony, paralityk – czyli chory,
celnik – czyli grzesznik” – zauważył kaznodzieja. „To jest taka trzyosobowa brama, przez
którą Jezus musi przejść, by głosić Ewangelię. Stosunek do tych trzech jest miarą szacunku
dla wszystkich ludzi” – podkreślił abp Ryś.
W każdy czwartek, o godz. 7:00 rano na Watykanie, w kaplicy św. Sebastiana, gdzie pod
ołtarzem znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, celebrowana jest Msza Święta w języku
polskim, która gromadzi na wspólnej modlitwie mieszkańców Watykanu oraz Polaków na
stałe mieszkających w Rzymie, jak i pielgrzymów do Wiecznego Miasta. Eucharystia ta
transmitowana jest również na falach Radia Maryja i Radia Niepokalanów.

Abp Ryś w Watykanie: wykluczony, chory,
grzesznik – trzyosobowa brama do publicznej
działalności Jezusa
„Jeśli nie potrafimy spotkać się z ludźmi, którzy
są wykluczeni, chorzy i są ciężkimi grzesznikami,
to nie ma sensu spotykanie się z papieżem, z kardynałami, arcybiskupami, biskupami i z czcigodnymi siostrami, bo wtedy całą nadzieję opieramy

Fot. ks. Paweł Kłys
Rosja – Kościół Prawosławny sprzeciwia się wznowieniu kary śmierci
Rosyjski Kościół Prawosławny wyraził sprzeciw wobec możliwego wznowienia w Rosji
praktyki wykonywania kary śmierci. Pod koniec ubiegłego miesiąca prezes rosyjskiego Sądu
Konstytucyjnego zasugerował, że Rosja mogłaby znieść moratorium na karę pozbawienia
życia, obowiązujące od 1996 roku.
„Nie sądzę, by należało wracać do tego, co było w przeszłości i wznawiać karę śmierci,
ponieważ ta instytucja nie doprowadzi ani do zmniejszenia liczby przestępstw, ani do
jakiejkolwiek pozytywnej zmiany w świadomości społecznej” – stwierdził metropolita
Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu
Moskiewskiego w telewizji Rossija 24.
Zdaniem metropolity Hilariona, ktoś, kto zamierza dokonać zbrodni sankcjonowanej karą
pozbawienia życia, zazwyczaj nie boi się śmierci, a jeśli nawet, to jej groźba nie powstrzyma
go przed jej popełnieniem. Prawosławny zwierzchnik przypomniał także, że nie należy
zapominać o zbrodniach popełnionych w ZSRR w latach 1920-1930, kiedy ludzie byli
skazywani na śmierć. „Uważam, że nie jest to coś, do czego powinniśmy wracać,
przynajmniej ze względu na pamięć o tych, którzy padli niewinną ofiarą stalinowskich
represji. Ostatecznie, nigdy nie można wykluczyć błędu aparatu sądowniczego, zaś kara
śmierci jest przecież nieodwracalna” - dodał metropolita Hilarion.

Fundacja „Redemptoris Missio” uruchamia akcję
pomocy dla dzieci z Afganistanu

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” uruchamia pomoc dla mieszkańców
Afganistanu. Sytuacja w tym kraju jest dramatyczna. Według szacunków ONZ ponad połowa jego
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mieszkańców, blisko 24 mln ludzi, potrzebuje
pilnej pomocy humanitarnej.
Po tym, jak Talibowie przejęli władzę w kraju
i wycofały się agencje pomocowe, w Afganistanie zaczyna panować głód. Po dziesięcioleciach
konfliktów narastający kryzys humanitarny jeszcze nigdy nie był tak dramatyczny. Na tę sytuację
ma wpływ także pandemia COVID-19 i zmiany
klimatyczne. Świat nie może odwracać oczu od
Afganistanu – alarmuje „Redemptoris Missio”.
Afgańska gospodarka jest w katastrofalnym stanie. Niedomaga również sektor publiczny, urzędnicy państwowi od miesięcy nie otrzymują pensji, brakuje środków na najpotrzebniejsze rzeczy.
Rodziny wyprzedają swój majątek.
W najtrudniejszej sytuacji są wdowy. Talibowie
wprowadzili zakaz pracy kobiet. Nie posiadając
męża, który mógłby zarobkować, nie są w stanie
wykarmić swoich dzieci. Talibowie wprowadzili
też dodatkowe obostrzenia dotyczące obecności kobiet w sferze publicznej. W całym kraju
panuje zakaz edukacji dziewcząt. Kobietom zatrudnionym w administracji zakazano pracy do
czasu opracowania „nowego planu”. Większość
prac dorywczych (sprzątanie, pranie w domach
urzędników), z których wcześniej utrzymywały
się najbiedniejsze kobiety, stała się praktycznie
nieosiągalna. Wdowy i ich dzieci, aby nie umrzeć
z głodu, żebrzą w śniegu na ulicach miast. Trudna sytuacja jest również w wioskach. W związku
ze zmianami klimatycznymi kraj ten nawiedzają
susze, pozbawiając plonów rolników. Trudno
im gromadzić zapasy na mroźne zimy. Fundacja „Redemptoris Missio” apeluje do wszystkich
ludzi dobrej woli o wsparcie dla dzieci cierpiących z powodu niedożywienia. Chce zakupić
żywność dla nich i ich rodzin, aby zapewnić im
przetrwanie zimy. W tej chwili nocą w Afganistanie temperatura spada do -8 stopni. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc, proszeni są o wpłaty przez
stronę Fundacji: https://redemptorismissio.
org/dotacja/pomoc-dla-afganistanu/ – Pomoc
dla Afganistanu – Redemptoris Missio lub na
numer konta:
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris
Missio”Nr rachunku:
09 1090 2734 0000 0001 1991 3793
z dopiskiem: pomoc dla Afganistanu
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Fot. Krzysztof Stępkowski / Ordynariat Polowy

Fot. Krzysztof Stępkowski / Ordynariat Polowy

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
– co warto wiedzieć?
Stolica Apostolska ogłosiła (15.01.2022), że
nowym biskupem polowym Wojska Polskiego
zostanie dotychczasowy biskup pomocniczy
diecezji tarnowskiej, bp Wiesław Lechowicz. Bp
Wiesław Lechowicz będzie czwartym biskupem
polowym od czasu przywrócenia Ordynariatu
Polowego przez św. Jana Pawła II, 21 stycznia
1991 r. i szóstym biskupem polowym w historii
zinstytucjonalizowanego duszpasterstwa wojskowego w Polsce.
Ordynariat polowy, jest okręgiem kościelnym
zrównanym prawnie z diecezją, posiadającym
własnego biskupa, któremu powierzona jest
troska pasterska o część Ludu Bożego z różnych
tytułów (np. poprzez członków rodzin) związanego ze służbą w Wojsku Polskim oraz Strażą
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Graniczną i Służbą Ochrony Państwa. Istnienie
Ordynariatu Polowego i działalność duszpasterska
została zagwarantowana w Konkordacie zawartym
między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.
Jego siedzibą jest Kuria Biskupia Ordynariatu Polowego znajdująca się w Warszawie. Głównym kościołem Ordynariatu Polowego jest katedra polowa
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Długiej w Warszawie.
W Ordynariacie Polowym funkcjonują obecnie 72
parafie. Posługę pełni 130 kapelanów zawodowych:
119 w szeregach Wojska Polskiego i 11 w Straży Granicznej oraz 4 greckokatolickich (dane z 2020 r.).
Pierwszym biskupem polowym odnowionego
w 1991 r. Ordynariatu Polowego był bp Sławoj Leszek Głódź, który pełnił posługę do 2004 r., następnie w latach 2004–2010 biskupem polowym był
bp Tadeusz Płoski, który 10 kwietnia 2010 r. zginął
w katastrofie smoleńskiej. Spoczął w krypcie Katedry Polowej Wojska Polskiego. W miejscu tym spoczywa także abp. Stanisław Gall (pierwszy biskup
polowy, nominowany 1919 r.) oraz bp Władysław
Bandurski, nazywany Biskupem Legionów, faworyt Józefa Piłsudskiego do objęcia urzędu Biskupa
Wojsk Polskich w 1918 r.
4 grudnia 2010 r., decyzją papieża Benedykta XVI
piątym (wliczając dwóch przedwojennych biskupów polowych) w historii biskupem polowym
został bp Józef Guzdek (ur. 1956), biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Abp Guzdek pełnił
posługę biskupa polowego do 16 lipca 2021 r., kiedy
Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem i metropolitą białostockim. Papież Franciszek
zadecydował, że do czasu kanonicznego objęcia
Ordynariatu Polowego przez nowego biskupa polowego, abp Józef Guzdek będzie administratorem
apostolskim Ordynariatu Polowego.

Na Jasnej Górze odnowili przymierze z Maryją
O tym, że Bóg jest mocniejszy niż ludzkie kalkulacje, przypomniał w święto patronalne
Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski. Przełożony generalny przewodniczył Mszy św.
wspólnotowej w obchodzoną 15 stycznia uroczystość św. Pawła Tebańczyka. To pierwszy
pustelnik czasów chrześcijaństwa, który na egipskiej pustyni przez 90 lat w samotności modlił
się za świat. Znalazł licznych naśladowców, przyczyniając się do rozwoju życia eremickiego i
pustelniczego w basenie Morza Śródziemnego.
W uroczystość swego patriarchy św. Pawła Pierwszego Pustelnika zakonnicy ponowili śluby
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz swoje przymierze z Maryją Królową Pustelników.
Generał Paulinów podkreślił, że dziś, kiedy tak łatwo odebrać człowiekowi nadzieję, w
czasach taniego optymizmu, potrzeba nam Wielkiej Nadziei, a jest nią Bóg. Wskazał na św.
Pawła z Teb jako człowieka nadziei, który w trudnych czasach i okolicznościach
bezgranicznie zaufał Bożej Opatrzności, a nie własnym planom, ambicjom czy kalkulacjom.
Jak mówią sami mnisi, serce każdego paulina biegnie na Jasną Górę. To tu składają śluby
wieczyste, a w jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej nowowyświęceni paulińscy kapłani
odprawiają prymicyjne Msze św.

Fot. paulini.pl
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Na Jasnej Górze odnowili przymierze z Maryją
O tym, że Bóg jest mocniejszy niż ludzkie kalkulacje, przypomniał w święto patronalne Zakonu
Paulinów o. Arnold Chrapkowski. Przełożony generalny przewodniczył Mszy św. wspólnotowej
w obchodzoną 15 stycznia uroczystość św. Pawła
Tebańczyka. To pierwszy pustelnik czasów chrześcijaństwa, który na egipskiej pustyni przez 90 lat
w samotności modlił się za świat. Znalazł licznych
naśladowców, przyczyniając się do rozwoju życia
eremickiego i pustelniczego w basenie Morza Śródziemnego.
W uroczystość swego patriarchy św. Pawła Pierwszego Pustelnika zakonnicy ponowili śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz swoje przymierze
z Maryją Królową Pustelników.
Generał Paulinów podkreślił, że dziś, kiedy tak łatwo odebrać człowiekowi nadzieję, w czasach taniego optymizmu, potrzeba nam Wielkiej Nadziei,
a jest nią Bóg. Wskazał na św. Pawła z Teb jako człowieka nadziei, który w trudnych czasach i okolicznościach bezgranicznie zaufał Bożej Opatrzności,
a nie własnym planom, ambicjom czy kalkulacjom.
Jak mówią sami mnisi, serce każdego paulina biegnie na Jasną Górę. To tu składają śluby wieczyste,
a w jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej nowowyświęceni paulińscy kapłani odprawiają prymicyjne
Msze św.

Z Maryją w Nowe Czasy

Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
Matka Boża Oliwska - Królowa Pokoju

Obraz Matki Bożej Oliwskiej znajduje się w katedrze w Gdańsku - Oli- Jan Paweł II z Listu o Różańcu
wie. Ma on wielowiekową historię, splatającą się z Pokojem Oliwskim Watykan, dnia 16 października 2002 roku
«O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem!»
zawartym pomiędzy Polską a Szwecją w 1660 roku. Kilka lat po tym
Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za
fakcie zaczęło się dziękczynne pielgrzymowanie do sanktuariów marodzinę.(...) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za
ryjnych, a Matkę Bożą okrzyknięto Królową Pokoju. Wcześniej król
rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.
Jan Kazimierz, 1 kwietnia 1656 roku, w uroczystym ślubowaniu przyRodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.(...)
rzekł w tzw. ślubach lwowskich „lud od wszelakich obciążeń i niespraKierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo
wiedliwości uwolnić”, oraz wypędzić z Polski arian, najbardziej radyrównież zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać
kalnych protestantów. Oddał wówczas kraj pod opiekę Matki Bożej,
solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć
obierając ją za Patronkę i Królową państwa. Obraz Matki Bożej Oliwz przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.
skiej powstał najprawdopodobniej w 1765 roku, o czym świadczy data
Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi
wypisana na odwrocie jednego z wot. Jego autorem jest ojciec Daniel
wzrastania dzieci.
Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, (...)
ze zgromadzenia ojców reformatorów w Chełmnie. Do oliwskiego
z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi
kościoła dzieło trafiło w 1850 roku, kiedy to władze duchowne w Pelpomoc duchową, której nie należy lekceważyć.
plinie przeniosły do Oliwy siedzibę bractwa z Chełmna. Przy oliwPatrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was,
skim klasztorze powołano wówczas Bractwo Drogi Krzyżowej, które
rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na
miało za zadanie prowadzenie pątników. Tradycja ta jest kultywowaWas młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją
na nadal. W każdą pierwszą sobotę miesiąca po wieczornej mszy święna nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii
tej. Razem z Bractwem wielu wiernych z zapalonymi świecami idzie
z liturgią, w kontekście codziennego życia.
w procesji różańcowej modląc się, dziękując i prosząc, ze śpieOby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!
wem Ave Maryja w przepięknej, sławnej i wiekowej Archikatedrze
				
Oliwskiej. Co roku, w piątek poprzedzający Niedzielę WnieboEwa Wika w służbie Maryi
wstąpienia, wyrusza pielgrzymka z Oliwy ku Kalwarii Wejherowskiej. Wierni wędrują przez Gdańsk Osowę, Chwaszczyno, Kielno,
Szemud do Wejherowa. Obraz Matki Bożej Królowej Pokoju jest
w typie dwustronnego feretronu i ma charakter przenośny. Feretron
ten niosą w pielgrzymce tak zwani obraźnicy - jeden przy każdym
ramieniu feretronu. Przednią parę stanowią zazwyczaj mężczyźni.
To oni nadają tempo marszu kolegom z tyłu, a podczas głębokiego
pokłonu przejmują prawie cały ciężar obrazu. Na obrazie, Postaci
Matki Bożej z Dzieciątkiem, zdobią srebrne sukienki, wykonane
w 1788 roku przez złotnika Jana Janzena. Dekoracja ta posiada walory artystyczne. Pięknie falowane srebro oddaje trójwymiarowość
szat i różnice faktury materiału. Na drugiej stronie obrazu - feretronu
widnieje postać Archanioła. Katedra Oliwska jest matką kościołów archidiecezji gdańskiej i jednym z najpiękniejszych kościołów w Polsce.
Świątynia ta działa pod wezwaniem Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda. W lipcu 1976 roku papież Paweł VI podniósł ją do godności
bazyliki mniejszej. W 1992 roku papież Jan Paweł II wyniósł świątynię
do rangi archikatedry. Od grudnia 2006 roku Matka Boża Oliwska
jest patronką Modlitwy Różańcowej Rodziców w Intencji Dzieci.
Z MARYJÁ W NOWE CZASY
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Hasło roku duszpasterskiego

III NIEDZIELA ZWYKŁA

23.01.2022 r.
Dzisiaj zbiórka ofiar do skarbon na diecezjalne Radio Emaus.
Trwa Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas
Mszy św. modlimy się
w tej intencji.
W tym tygodniu ze względu na zwiększającą się liczbę
zakażeń koronawirusem biuro parafialne będzie nieczynne w poniedziałek i wtorek w pozostałe dni czynne
według ustalonych godzin.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

W najbliższy czwartek 27 stycznia o godz. 18.00 Msza
św. w naszym kościele o beatyfikację Służebnicy Bożej
Dr Wandy Błeńskiej, a następnie różaniec przy jej grobie na naszym cmentarzu.
Msze św. w naszym kościele w dni powszednie o godz.
7.30 i 18.00.
Spowiedź w dni powszednie i w niedzielę pół godziny
przed Mszą św.
W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka:
śp. Maria Pietrowicz z ul. Miodowej. Msza św. pogrzebowa w najbliższy wtorek 25 stycznia o godz. 11.15
a następnie pogrzeb na naszym cmentarzu. Polećmy
zmarłą Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie
…
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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
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