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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi 
gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 
modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy 
modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka                                                         
i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, 
miej litość dla mnie, grzesznika”. Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Mimo tego, że faryzeusz z dzisiejszej Ewangelii 
wydaje nam się wyjątkowo niesympatyczny, to 
musimy przyznać, że zaczął bardzo dobrze. 
„Dziękuję Ci Panie Boże…” Staje on przed Panem 
Bogiem ze świadomością darów, które otrzymał. 
Dziękuje, że mu się wiedzie, że jest w porządku, że 
udaje mu się żyć jak trzeba. Ale później, wszystko 
zaczyna się sypać. Bo tłem do swojej modlitwy 
robi pokaleczone życie celnika. Tego, który stoi                      
w progu świątyni i nawet oczu nie śmie podnieść, 
bo ma świadomość tego, że zawiódł. Żydzi, raczej 
nie modlili się po cichu, więc bardzo możliwym jest, 
że ów celnik słyszał słowa faryzeusza. A ten, w tym 
samym zdaniu, wychwala Pana i miażdży brata. Jest 
tak zadowolony ze swojego prawego i pobożnego 
życia, że zapomina, że źródłem zbawienia nie są 
nasze zasługi. Mamy dni, kiedy jesteśmy jak ten 
faryzeusz, zadowoleni ze swojego życia. Ale bywają 
i takie, których zazwyczaj nie lubimy, kiedy jak 
ten celnik stoimy w progu kościoła i nie możemy 
podnieść wzroku. Kiedy czujemy się naprawdę 
upokorzeni swoją słabością, czasem grzechem, który 
powraca. Ale za każdym razem, kiedy pozwolimy 
podnieść się z tego zawstydzenia Panu, to jest to 
niesamowity krok do bliskości. Na Jego wierność 
w miłości, chcemy odpowiedzieć naszą wiernością 
i dobrze jak nam się udaje. Ale nie możemy tracić                
z oczu całej wiedzy o naszej skłonności do grzechu 
i czyhającym pokusom. Nie możemy zapomnieć, że 
dwoma biegunami wiary jest wielkość Boga i pokora 
człowieka, a nie własna cnota i pogarda dla innych. 
Panie, jeżeli udało mi się nie zgrzeszyć, to tylko 
dlatego, że Ty mi na to nie pozwoliłeś! 

Justyna Zienkowicz

Wysłuchana 
modlitwa 

skruszonego 
grzesznika

                                            EWANGELIA  (Łk 18, 9-14)
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24.10.
„Jeśli chcesz przezwyciężyć 
pokusy i kłopoty, jeśli chcesz 
zniszczyć złe zamiłowania 
(…), jeśli chcesz żyć rado-
śnie wśród zmartwień, trosk 
i udręk tego świata (…), jeśli 
chcesz, aby twoja świado-
mość została napełniona 
świętymi myślami, a twoje 
serce wzniosłymi pragnie-
niami doskonalenia się (…), 
bądź człowiekiem modlitwy.”
św. Antoni Maria Claret

25.10.
„Życie jest pięknem, podziwiaj je.
Życie jest rozkoszą, zakosztuj jej.
Życie jest marzeniem, spełnij je.
Życie jest wyzwaniem, 
staw mu czoło.
Życie jest szansą, skorzystaj z niej.
Życie jest zbyt cenne, nie niszcz go.”
św. Matka Teresa z Kalkuty

26.10.
„Nikt nie może czynić zawsze 
tak, jak sam uważa to za do-
bre, i nie może być pewnym, 
że dobrze czyni.”
bł. Celina Borzęcka

Myśli na każdy dzień
27.10.
„Miej w sercu Jezusa 
ukrzyżowanego, a wszyst-
kie krzyże świata będą ci 
się wydawać różami.”
św. Ojciec Pio

28.10.
„Umiłowani, wznoście 
swoją budowę w waszej 
najświętszej wierze, módl-
cie się w Duchu Świętym, 
trwajcie w miłości Bożej, 
wyczekujcie miłosier-
dzia Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, dającego życie 
wieczne.”
św. Juda Tadeusz

29.10.
„Dobry Bóg daje mi prawie 
wszystko, o co Go proszę. 
Jeśli tylko nie proszę dla 
siebie.”
św. Jan Maria Vianney

30.10.
„Bóg pomaga ludziom ra-
dosnym, diabeł zaś boi się 
ich. Gdy jesteśmy radośni, 
czas płynie szybciej.”
św. Jan Bosko

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Trzydziesta Niedziela zwykła, rok C
PIERWSZE CZYTANIE   (Syr 35, 12-14. 16-18)
Modlitwa biednego przeniknie obłoki
Czytanie z Księgi Syracydesa.

Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On 
względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby 
pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się 
skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie 
jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Ef 4, 32-5,8; Łk 13, 10-17
Wtorek: Ef 5, 21-33; Łk 13, 18-21
Środa: Ef 6, 1-9; Łk 13, 22-30
Czwartek: Ef 6, 10-20; Łk 13, 31-35
Piątek: Ef 2, 19-22; Łk 6, 12-19
Sobota: Flp 1, 18b-26; Łk 14, 1.7-11

ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie 
się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

PSALM RESPONSORYJNY 
(Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23)
Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się doń ucieka.

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 4, 6-9. 16-18)
Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do 
Tymoteusza.

Najdroższy:
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki na-
deszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, 
który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko 
mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz 
się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy 
mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie po-
liczone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się 
przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody 
je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan 
od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego króle-
stwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

 ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Kor 5, 19)

 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  
  W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
     nam zaś przekazał słowo jednania.

 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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DR WANDA BŁEŃSKA – NIEZWYKŁA POSTAĆ
Wanda Błeńska nazywana „Matką trędowatych” była 
misjonarką, porucznikiem AK, światowej sławy specja-
listką w dziedzinie leczenia trądu. Została wyróżniona 
licznymi nagrodami i odznaczeniami za swoją pracę na 
rzecz chorych w Ugandzie. Od 2001 roku honorowa oby-
watelka Miasta Poznania. Zmarła w wieku 103 lat i pocho-
wana jest na Cmentarzu przy ulicy Nowina. Zapisała się 
w pamięci mieszkańców jako osoba o wielkim sercu i nie-
zwykłej życzliwości. 18 października 2020 roku zainaugu-
rowany został proces beatyfikacyjny dr. Wandy Błeńskiej.

Rada Osiedla Ogrody chcąc uhonorować znamienitą 
lekarkę, mieszkankę naszego Osiedla, podjęła inicjaty-
wę zagospodarowania wnętrza pętli Ogrody – utworze-
nia zielonego skweru i nazwania go imieniem dr Wandy 
Błeńskiej.

Prosimy o wsparcie tego projektu i oddanie swojego głosu 
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Ogrodowy skwer im. Wandy Błeńskiej
projekt nr VI.1

https://pbo23.um.poznan.pl/d/264
GŁOSOWANIE TRWA DO 31 PAŹDZIERNIKA DO GODZINY 12:00

Modlitwę 
o beatyfikację dr Błeńskiej

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

Imprimatur
Poznań, dnia 18 listopada 2019 r. N. 6335/2019

bp Szymon Stułkowski, Wikariusz Generalny
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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.

    Z  ŻYCIA  PARAFII

W Kamerunie są cztery pory roku, czyli tak jak w Polsce, ale tylko 
liczba 4 nas łączy: duża pora deszczowa trwająca od sierpnia do 
października, duża pora sucha trwająca od listopada do stycznia, 
potem mała pora deszczowa od lutego do kwietnia oraz mała 
pora sucha od maja do lipca. A więc: deszcz lub susza. Błoto ko-
loru cegły po kostki w porze deszczowej i tumany kurzu w porze 
suchej. Ja miałam zaszczyt być w Kamerunie w porze suchej, po-
dziwiałam wschody i zachody słońca koloru czerwonego, nocne 
koncerty świerszczy, zachwycałam się milionami gwiazd, odczu-
wałam chłodne noce i poranki, a w południe lejący żar z nieba.
Jedna z sióstr misjonarek opisuje porę suszy w taki oto sposób: 
„Nie spadła ani jedna kropla deszczu, a powinno już padać! Ten deszcz 
pada specjalnie dla kawy, która zakwita. Więc nie będzie w tym roku dobre-
go urodzaju kawy! Tumany piasku z pustyni dają złudzenie ciągłej mgły, ale 
to tylko złudzenie, bo oczy nie bolą od mgły i patrząc w lustro nie poznajesz 

TYDZIEŃ MISYJNY 
 Idźcie i głoście…

siebie i pytasz: skąd te zaczerwienione i opuchnięte oczy? A to wszystko 
wina suchego piasku. Ziemia koloru czerwonego zmienia się w pył, który 
w niektórych miejscach sięga do kostek. Temperatura w nocy spada do 12 
stopni, w dzień przekracza 40 i każdy, kto żyje, szuka cienia...”
W porze suchej, ludzie odczuwają głód, a szczególnie gdy się 
przedłuża. Nie mają zapasów żywnościowych, bo nie mają 
lodówek czy zamrażarek, bo nie mają prądu. Pewnego upal-
nego dnia przychodzi na naszą misję matka wielodzietnej ro-
dziny prawie z płaczem, prosząc o garść ryżu czy orzeszków 
ziemnych, bo nie ma co dać do zjedzenia swoim dzieciom. 
Po dłuższej rozmowie okazuje się, że zatroskana matka miała 
zapas orzeszków ziemnych na przedłużający się ewentualnie 
czas suszy, gdy z radością sięgała do worka zawieszonego na 
gwoździu wysoko na ścianie w domu, aby przygotować posiłek                                
i z wielkim bólem zobaczyła, że w worku zostały tylko same 
łuski. W tamtym klimacie jest dużo różnego rodzaju robactwa. 
Pod koniec pory suchej ludzie muszą posadzić do ziemi nasio-
na warzyw, aby gdy zacznie padać mogło to wszystko rosnąć. Deszcz w Kamerunie niejedno ma imię. Wiosna w Afryce to pora 
deszczowa i bywa „kapuśniaczek”, zwykle nad ranem, gdy mgła opada. Bywa oczekiwany, gdy zaczyna się pora sadzenia kukurydzy, 
orzeszków ziemnych, manioku itp., kiedy kawa zaczyna kwitnąć tysiącami małych białych kwiatków, kiedy nie ma źdźbła zielonej 
trawy, kiedy w powietrzu unosi się pył i niebo ma kolor różowy. Wszyscy wyglądają deszczu… Wreszcie zaczyna padać, a właściwie 
lać. Zaczęła się pora deszczowa.  Wszyscy zwalniają tempo życia… Nie ma zajęć w szkołach, pozamykane urzędy, poczta, puste ulice 
w miastach i drogi między wioskami.
Kameruńskie ulewy chodzą w parze z burzami i piorunami. Niejeden raz piorun uderzył w nasz dom misyjny i spalił nam urządzenia 
elektryczne, choć wszystko było powyłączane. Po wielkiej ulewie przychodzi słońce, robi się parno… Następnego dnia to samo. 
Leje przez dwie, trzy i więcej godzin i potem nagle robi się jasno, i jest prawie tak, jakby nie padało, gdyby nie błoto i kałuże. Błoto 
jest koloru cegły, które lepi się do wszystkiego, jeżeli od razu nie usuniesz go z butów, potem jak uschnie jest nie do usunięcia. Dla-
tego prawie wszyscy chodzą w deszczu na bosaka. 
Jedna z misjonarek opowiada o swoich przeżyciach w deszczu: „Pewnego razu trzeba było, pomimo ostrzeżeń zdrowego rozsądku, którego 
siostry pallotynki mają sporo, wyjechać w deszcz. I nie dało się podjechać autem pod małą górkę. Meczeta poszła w ruch, podkładamy liście z palm, jakieś 
gałęzie pod koła, pchamy, ciągniemy, jesteśmy mokre od deszczu, śmiechu, buty w samochodzie, a my na bosaka, po kostki w błocie… jak za dawnych 
dziecięcych lat, rój owadów radośnie bzyka, wchodzi do oczu i kąsa. Co niektórzy zawsze mają kawę pod ręką, więc popijamy, bo podobno podnosi ciśnie-
nie i koi nadszarpane nerwy. I gdyby nie opatrzność Boże, która przysłała nam rosłych mężczyzn, siedzielibyśmy w rowie pod górką do dzisiaj! Deszcz 
deszczem, błoto błotem, a takich „rozsądnych” jak my jest więcej i nie jedna droga jest zablokowana przez auto większe czy mniejsze, bo gliniasty trakt 
w porze deszczowej zmienia się w błotniste trzęsawisko.”
Pora deszczowa jest nadzieją dla głodujących ludzi. Deszcz i ciepło powodują, że ziemia wydaje owoc w krótkim czasie. Cd nastąpi.

S. Teresa Gieńko
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PIELGRZYMUJEMY

 
 

PIELGRZYMKA  
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 

 

www.pielgrzymkianda.pl Biuro Turystyczne AnDa kom. +48 608 300 462 
 

 

Dzień 1  00:15 zbiórka uczestników wyjazdu w Poznaniu i następnie transfer na 
lotnisko w Berlinie, o godz. 06:10 wylot do Tel Awiwu. Po przylocie ok. 11:10 przejazd 
do Nazaretu. Odwiedzimy Bazylikę Zwiastowania oraz Kościół św. Józefa. Pojedziemy do 
Kany Galilejskiej. Po wyczerpaniu programu przejazd na nocleg w Galilei.

Dzień 2 Wjedziemy na Górę Tabor Zwiedzimy okolicę nad Jeziorem Galilejskim: Tabgę, 
Górę Błogosławieństw, Dom św. Piotra w Kafarnaum. W czasie zwiedzania zaplanowany 
jest także rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do hotelu w Betlejem, gdzie 
spędzimy pozostałe noclegi.

Dzień 3 Wzgórze Świątynne w Jerozolimie (w miarę dostępności). Po zejściu ze 
Wzgórza: Ściana Płaczu, Góra Syjon w Jerozolimie, a tam: Wieczernik Pański, Dormitorium 
Matki Bożej, miejsce zaparcia się św. Piotra. Na zakończenie dnia udamy się do Betanii. 
Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 4 Cały dzień zostanie przeznaczony na poznawanie Jerozolimy: Góra Oliwna, 
Kościół Ojcze Nasz Kościół Dominus Flevit i Ogród Oliwny z Bazyliką Agonii oraz Grotą 
Zdrady. Stara Jerozolima, gdzie rozpoczniemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W jej trakcie 
będziemy na Golgocie oraz przy Grobie Pańskim. 
Po zwiedzeniu czas wolny na Starym Mieście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 5 Dzień rozpoczniemy od przejazdu do Jerycha – ponoć najstarszego miasta 
świata. Dalej Kasser Al Yahud – nad Jordan. Tego dnia nie zabraknie również chwili 
relaksu - pobyt nad Morzem Martwym. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 6 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu; zwiedzanie Betlejem – Bazylika i Grota 
Narodzenia Chrystusa, Kościół św. Katarzyny z Grotami św. Józefa i św. Hieronima, Grota 
Mleczna. Po wyczerpaniu programu obiad i przejazd na lotnisko, skąd o godzinie 20:45 
nastąpi wylot do Poznania. Po lądowaniu (ok. 23:55) i odebraniu bagaży zakończenie 
pielgrzymki. 

Termin wyjazdu: 06 – 11.03.2023 r.
Bliższe informacje u ks. Ryszarda
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

CO WNIÓSŁ SOBÓR WATYKAŃSKI II? 

Sześćdziesiąt lat temu, 11 października 1962 roku, rozpo-
czął się Sobór Watykański II. Ten dwudziesty pierwszy                   
w historii sobór powszechny obradował w latach 1962-
1965. Ogłosił 16 dokumentów, reformujących niemal ca-
łość życia Kościoła: cztery konstytucje (trzy dogmatyczne, 
jedną duszpasterską), dziewięć dekretów i trzy deklaracje.
Sobór uroczyście potwierdził niektóre elementy zwyczaj-
nego nauczania papieży ostatnich dziesięcioleci lub włączył 
do magisterium Kościoła postulaty teologów, np. przyłą-
czenie się Kościoła katolickiego do ruchu ekumenicznego, 
wprowadzenie języków narodowych do liturgii, przyznanie 
większego znaczenia Pismu Świętemu w liturgii i życiu Ko-
ścioła itp.
W soborowym nauczaniu znalazły się też i takie elementy, 
które zostały ponownie odkryte po wiekach zapomnienia, 
gdyż znane były już w początkach chrześcijaństwa, np. kole-
gialność, diakonat stały, koncelebra.
Najkrótszym i jednym z ostatnich dokumentów Soboru 
Watykańskiego II była deklaracja o stosunku Kościoła do 
religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”. Jej znaczenie jest 
rewolucyjne. Rozpoczyna bowiem zupełnie nowy etap                
w relacjach Kościoła ze światem zewnętrznym – dialog 
międzyreligijny. 
Kościół katolicki poprzez reformy Soboru Watykańskiego 
II nie zmienił swej doktryny, ale ocenę świata zewnętrz-
nego. Otwierając się na dialog z kulturami i religiami, nie 
wprowadził czegoś zupełnie nowego, ale powrócił do tra-
dycji apostolskich i patrystycznych. Uznał też, że aby móc 
skutecznie pełnić swe posłannictwo, musi się nieustannie 
odnawiać i odczytywać znaki czasu.

FRANCISZEK: 
NIE PODDAWAJMY SIĘ POKUSIE POLARYZACJI

„Nie poddawajmy się pokusie polaryzacji” – zaapelował pa-
pież Franciszek w 60. rocznicę otwarcia Soboru Watykań-
skiego II. Z tej okazji przewodniczył Mszy św. w Bazylice św. 
Piotra (11.10.2022). „Powróćmy do Soboru, który odkrył 
na nowo żywą rzekę Tradycji, nie zastygając w tradycjach” 
– wezwał Ojciec Święty.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do fragmentu Ewangelii 
( J 21, 15-17), przedstawiającego dialog Pana Jezusa z Pio-
trem i przekazanie Księciu Apostołów władzy pasterskiej. 
Stwierdził, że właśnie Sobór Watykański II był odpowiedzą 
na to pytanie Pana Jezusa skierowane do Piotra: „Czy mnie 
miłujesz?”.
Zachęcił do odkrycia na nowo Soboru, aby przywrócić 
prymat Bogu. „Panie, naucz nas Twego wzniosłego spojrze-
nia, postrzegania Kościoła takim, jakim widzisz go Ty. 
A kiedy jesteśmy krytyczni i niezadowoleni, przypomnij 
nam, że być Kościołem to być świadkami piękna Twojej 
miłości, to żyć w odpowiedzi na Twoje pytanie: czy Mnie 
miłujesz?” – modlił się Ojciec Święty.

SYNOD BISKUPÓW KONTYNUACJĄ VATICANUM II

O instytucji Synodu Biskupów, jako realizacji i kontynu-
acji II Soboru Watykańskiego, przypomniał w specjalnym 

przesłaniu w przeddzień 60. rocznicy otwarcia So-
boru Powszechnego Watykańskiego II Sekretariat 
Generalny Synodu Biskupów.
W dokumencie przytoczono słowa Papieża Fran-
ciszka, który w Konstytucji apostolskiej Episcopalis 
Communio, stwierdził, że Synod Biskupów należy 
do najcenniejszego dziedzictwa Soboru Watykań-
skiego II, a został ustanowiony przez św. Pawła VI na 
początku czwartego i ostatniego okresu soboru (15 
września 1965 r.), odpowiadając na prośby wielu oj-
ców soborowych.
„Celem Synodu było i pozostaje przedłużenie w ży-
ciu i misji Kościoła ducha Soboru Watykańskiego 
II, jak również popieranie w Ludzie Bożym żywego 
przyswajania jego nauczania, w świadomości, że So-
bór ten stanowił «wielką łaskę, która stała się dobro-
dziejstwem dla Kościoła w XX wieku» ( Jan Paweł II, 
List apostolski Novo millennio ineunte, 6 stycznia 
2001, 57).
 
FRANCISZEK ZACHĘCA POLAKÓW DO RÓŻAŃCA

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Paź-
dziernik jest poświęcony modlitwie różańcowej. 
Odmawiając tę modlitwę, pozwólcie, by wasze życie 
i wasze codzienne wybory były opromienione przez 
Chrystusa, który jest blaskiem Prawdy. Kontemplu-
jąc tajemnice światła, wspomnijcie św. Jana Pawła II, 
który dołączył je do rozważań innych momentów 
życia Pana Jezusa. Z serca wam błogosławię”.

 PAPIEŻ ZACHĘCA DO SMS-OWANIA Z BOGIEM

W rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł 
Pański” (16.10.2022), Ojciec Święty zachęcał do 
praktykowania aktów strzelistych – bardzo krótkich 
modlitw, powtarzanych w ciągu dnia. 
To właśnie modlitwa jest lekarstwem „na rozpale-
nie wiary, która stała się letnią”. Musi to być jednak 
„modlitwa nieustanna”. Potrzebujemy „czasu po-
święconego Bogu, aby mógł On wkroczyć w nasz 
czas; stałych chwil, w których otwieramy Jemu nasze 
serca, aby mógł obdarzać nas każdego dnia miłością, 
pokojem, radością, siłą, nadzieją; to znaczy karmić 
naszą wiarę”.

WATYKAN W ONZ WZYWA DO ZAWIESZENIA 
BRONI I PODJĘCIA NEGOCJACJI 

MIĘDZY ROSJĄ A UKRAINĄ

Do natychmiastowego zawieszenia broni i rozpo-
częcia negocjacji, które doprowadzą do rozwiązań 
sprawiedliwych, stabilnych i opartych na poszano-
waniu życia ludzkiego oraz suwerenności i integral-
ności terytorialnej każdego kraju wezwał w swoim 
wystąpieniu stały obserwator Stolicy Apostolskiej 
przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, abp Ga-
briele Caccia. Wygłosił on, 12 października 2022 r., 
oświadczenie na 11. nadzwyczajnej sesji specjalnej 
Zgromadzenia Ogólnego, które dotyczyło integral-
ności terytorialnej Ukrainy.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Co wniósł Sobór Watykański II? 
Sześćdziesiąt lat temu, 11 października 1962 roku, rozpoczął się Sobór Watykański II. Ten 
dwudziesty pierwszy w historii sobór powszechny obradował w latach 1962-1965. Ogłosił 16 
dokumentów, reformujących niemal całość życia Kościoła: cztery konstytucje (trzy 
dogmatyczne, jedną duszpasterską), dziewięć dekretów i trzy deklaracje.
Sobór uroczyście potwierdził niektóre elementy zwyczajnego nauczania papieży ostatnich 
dziesięcioleci lub włączył do magisterium Kościoła postulaty teologów, np. przyłączenie się 
Kościoła katolickiego do ruchu ekumenicznego, wprowadzenie języków narodowych do 
liturgii, przyznanie większego znaczenia Pismu Świętemu w liturgii i życiu Kościoła itp.
W soborowym nauczaniu znalazły się też i takie elementy, które zostały ponownie odkryte po 
wiekach zapomnienia, gdyż znane były już w początkach chrześcijaństwa, np. kolegialność, 
diakonat stały, koncelebra.
Najkrótszym i jednym z ostatnich dokumentów Soboru Watykańskiego II była deklaracja o 
stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”. Jej znaczenie jest 
rewolucyjne. Rozpoczyna bowiem zupełnie nowy etap w relacjach Kościoła ze światem 
zewnętrznym – dialog międzyreligijny. 
Kościół katolicki poprzez reformy Soboru Watykańskiego II nie zmienił swej doktryny, ale 
ocenę świata zewnętrznego. Otwierając się na dialog z kulturami i religiami, nie wprowadził 
czegoś zupełnie nowego, ale powrócił do tradycji apostolskich i patrystycznych. Uznał też, że 
aby móc skutecznie pełnić swe posłannictwo, musi się nieustannie odnawiać i odczytywać 
znaki czasu.

Franciszek: nie poddawajmy się pokusie polaryzacji
„Nie poddawajmy się pokusie polaryzacji” – zaapelował papież Franciszek w 60. rocznicę 
otwarcia Soboru Watykańskiego II. Z tej okazji przewodniczył Mszy św. w Bazylice św. 

Piotra (11.10.2022). „Powróćmy do Soboru, który odkrył na nowo żywą rzekę Tradycji, nie 
zastygając w tradycjach” – wezwał Ojciec Święty.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do fragmentu Ewangelii (J 21, 15-17), przedstawiającego 
dialog Pana Jezusa z Piotrem i przekazanie Księciu Apostołów władzy pasterskiej. Stwierdził, 
że właśnie Sobór Watykański II był odpowiedzą na to pytanie Pana Jezusa skierowane do 
Piotra: „Czy mnie miłujesz?”.
Zachęcił do odkrycia na nowo Soboru, aby przywrócić prymat Bogu. „Panie, naucz nas 
Twego wzniosłego spojrzenia, postrzegania Kościoła takim, jakim widzisz go Ty. A kiedy 
jesteśmy krytyczni i niezadowoleni, przypomnij nam, że być Kościołem to być świadkami 
piękna Twojej miłości, to żyć w odpowiedzi na Twoje pytanie: czy Mnie miłujesz?” – modlił 
się Ojciec Święty.

Synod Biskupów kontynuacją Vaticanum II
O instytucji Synodu Biskupów, jako realizacji i kontynuacji II Soboru Watykańskiego,
przypomniał w specjalnym przesłaniu w przeddzień 60. rocznicy otwarcia Soboru 
Powszechnego Watykańskiego II Sekretariat Generalny Synodu Biskupów.
W dokumencie przytoczono słowa Papieża Franciszka, który w Konstytucji apostolskiej 
Episcopalis Communio, stwierdził, że Synod Biskupów należy do najcenniejszego 
dziedzictwa Soboru Watykańskiego II, a został ustanowiony przez św. Pawła VI na początku 
czwartego i ostatniego okresu soboru (15 września 1965 r.), odpowiadając na prośby wielu 
ojców soborowych.
„Celem Synodu było i pozostaje przedłużenie w życiu i misji Kościoła ducha Soboru
Watykańskiego II, jak również popieranie w Ludzie Bożym żywego przyswajania jego 
nauczania, w świadomości, że Sobór ten stanowił «wielką łaskę, która stała się 
dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku» (Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio 
ineunte, 6 stycznia 2001, 57).

Franciszek zachęca Polaków do różańca
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Październik jest poświęcony modlitwie 
różańcowej. Odmawiając tę modlitwę, pozwólcie, by wasze życie i wasze codzienne wybory 
były opromienione przez Chrystusa, który jest blaskiem Prawdy. Kontemplując tajemnice 
światła, wspomnijcie św. Jana Pawła II, który dołączył je do rozważań innych momentów 
życia Pana Jezusa. Z serca wam błogosławię”.

Papież zachęca do SMS-owania z Bogiem
W rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” (16.10.2022), Ojciec Święty 
zachęcał do praktykowania aktów strzelistych – bardzo krótkich modlitw, powtarzanych w 
ciągu dnia. 
To właśnie modlitwa jest lekarstwem „na rozpalenie wiary, która stała się letnią”. Musi to być 
jednak „modlitwa nieustanna”. Potrzebujemy „czasu poświęconego Bogu, aby mógł On 
wkroczyć w nasz czas; stałych chwil, w których otwieramy Jemu nasze serca, aby mógł 
obdarzać nas każdego dnia miłością, pokojem, radością, siłą, nadzieją; to znaczy karmić naszą 
wiarę”.

Watykan w ONZ wzywa do zawieszenia broni i podjęcia negocjacji między Rosją a 
Ukrainą
Do natychmiastowego zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji, które doprowadzą do 
rozwiązań sprawiedliwych, stabilnych i opartych na poszanowaniu życia ludzkiego oraz 
suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju wezwał w swoim wystąpieniu stały 
obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, abp Gabriele 
Caccia. Wygłosił on, 12 października 2022 r., oświadczenie na 11. nadzwyczajnej sesji 
specjalnej Zgromadzenia Ogólnego, które dotyczyło integralności terytorialnej Ukrainy.

Polscy pielgrzymi drugą zagraniczną grupą narodową w Fatimie
Pielgrzymi z Polski są w tym roku drugą po Hiszpanach najliczniejszą zagraniczną grupą 
narodową, przybywającą do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie – oświadczył 
12 października rektor tego miejsca kultu maryjnego ks. Carlos Cabecinhas. Wyjaśnił, że 
wśród ponad 2 tys. grup, które dotarły tam między styczniem a początkiem października było 
180 grup pielgrzymów z Polski. Liderami są Hiszpanie, którzy przybyli do Fatimy w 378 
grupach pielgrzymkowych, a na trzecim miejscu znaleźli się Włosi – 154 grupy.

Franciszek zachęca Polaków do różańca
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Październik jest poświęcony modlitwie 
różańcowej. Odmawiając tę modlitwę, pozwólcie, by wasze życie i wasze codzienne wybory 
były opromienione przez Chrystusa, który jest blaskiem Prawdy. Kontemplując tajemnice 
światła, wspomnijcie św. Jana Pawła II, który dołączył je do rozważań innych momentów 
życia Pana Jezusa. Z serca wam błogosławię”.

Papież zachęca do SMS-owania z Bogiem
W rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” (16.10.2022), Ojciec Święty 
zachęcał do praktykowania aktów strzelistych – bardzo krótkich modlitw, powtarzanych w 
ciągu dnia. 
To właśnie modlitwa jest lekarstwem „na rozpalenie wiary, która stała się letnią”. Musi to być 
jednak „modlitwa nieustanna”. Potrzebujemy „czasu poświęconego Bogu, aby mógł On 
wkroczyć w nasz czas; stałych chwil, w których otwieramy Jemu nasze serca, aby mógł 
obdarzać nas każdego dnia miłością, pokojem, radością, siłą, nadzieją; to znaczy karmić naszą 
wiarę”.
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 POLSCY PIELGRZYMI DRUGĄ ZAGRANICZNĄ GRUPĄ 
NARODOWĄ W FATIMIE 

Pielgrzymi z Polski są w tym roku drugą po Hiszpanach 
najliczniejszą zagraniczną grupą narodową, przybywającą 
do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie – 
oświadczył 12 października rektor tego miejsca kultu ma-
ryjnego ks. Carlos Cabecinhas. Wyjaśnił, że wśród ponad 
2 tys. grup, które dotarły tam między styczniem a począt-
kiem października było 180 grup pielgrzymów z Polski. 
Liderami są Hiszpanie, którzy przybyli do Fatimy w 378 
grupach pielgrzymkowych, a na trzecim miejscu znaleźli 
się Włosi – 154 grupy.
 
W UKRAINIE TRWA FATIMSKA MODLITWA O POKÓJ

Przez cały październik katolicy w Ukrainie odmawiają 
różaniec w intencji pokoju. Zachęta do tej modlitwy po-
płynęła zarówno ze strony biskupów rzymsko jak i grecko-
katolickich.  „Nosimy w sercu i w pamięci ten piękny akt 
zawierzenia Ukrainy 
i Rosji przez Ojca 
Świętego Franciszka 
Matce Bożej Fatim-
skiej” – wskazuje abp 
Mokrzycki. „Każde-
go 13-dnia miesiąca 
modlimy się w dal-
szym ciągu do Matki 
Bożej Fatimskiej, któ-
ra zachęcała nas do 
nawrócenia, do mo-
dlitwy, do pokuty”. 
 

PONAD MILION UCZESTNIKÓW MEKSYKAŃSKICH 
MARSZÓW DLA ŻYCIA

Ponad milion osób uczestniczyło w całym Mek-
syku w marszach „na rzecz kobiet, ochrony życia 
ludzkiego oraz pokoju”. Do udziału w drugiej 
takiej ogólnokrajowej akcji wezwał sojusz oby-
watelski „Mujer y vida” (Kobieta i życie), wspie-
rany przez Kościół katolicki i ponad tysiąc innych 
organizacji - poinformował portal ACI Prensa. 
Wspólnym postulatem było zwrócenie uwagi na 
potrzeby kobiet w ciąży oraz poszanowanie życia 
wszystkich ludzi na każdym jego etapie.
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ ZEBRANIE PLENARNE KEP
BISKUPI O SYNODZIE I WOJNIE W UKRAINIE

Przebieg procesu synodalnego oraz pomoc ofia-
rom wojny w Ukrainie były głównymi tematami 
393. Zebrania Plenarnego Konferencji Episko-
patu Polski, które odbyło się w dniach 11-12 paź-
dziernika br. w Kamieniu Śląskim, pod przewod-
nictwem abp. Stanisława Gądeckiego.

 BP TURZYŃSKI ZŁOŻYŁ ŻYCZENIA NAUCZY-
CIELOM 

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

„Jesteście bardzo ważni i bardzo potrzebni, bo-
wiem wasza praca wpływa znacząco na kształt 
przyszłości i szczęście następnego pokolenia 
Polaków” – napisał bp Piotr Turzyński, delegat 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpaster-

stwa Nauczycieli, w życzeniach z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. „Życzę Wam, żeby Natalia Tułasiewicz 
była inspiracją i pomagała odkryć wielkość i piękno 
nauczycielskiego powołania, które jest przygodą for-
mowania młodego pokolenia do mądrości i do szla-
chetnego życia” – napisał bp Turzyński.
 

23.10 - NIEDZIELA MISYJNA

Niedziela Misyjna, obchodzona w tym roku 23 paź-
dziernika, będzie przypomnieniem o wielkich potrze-
bach Kościoła w odległych krajach – powiedział KAI 
bp Jan Piotrowski. Podczas obrad KEP w Kamieniu 
Śląskim przewodniczący Komisji KEP ds. Misji poin-
formował, że obecnie na świecie posługuje 26 bisku-
pów pochodzących z naszego kraju.
Przypomniał też, że zbliżająca się Niedziela Misyjna, 
nazywana Światowym Dniem Misyjnym, stanowi 
mobilizację dla Kościoła powszechnego. Dzień ten 
jest obchodzony jest od 1926 r., w przedostatnią nie-
dzielę października. 
 

POZNAŃSKI TYDZIEŃ MISYJNY

Światowa Niedziela Misyjna, przypadająca w tym 
roku 23 października, zapoczątkuje w naszej archidie-
cezji Poznański Tydzień Misyjny.
Poznański Tydzień Misyjny rozpocznie się Mszą 
Świętą, w niedzielę 23 października o godz. 12.30, 
pod przewodnictwem bp. Szymona Stułkowskiego,  
w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. 
Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Pozna-
niu. W kolejne dni Msze św., połączone z konferen-
cją na tematy misyjne, będą odprawiane w różnych 
kościołach Poznania. Szczegóły dotyczące tygodnia 
misyjnego są podane na plakacie.

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

W POLSCE

W Ukrainie trwa fatimska modlitwa o pokój
Przez cały październik katolicy w Ukrainie odmawiają różaniec w intencji pokoju. Zachęta do 
tej modlitwy popłynęła zarówno ze strony biskupów rzymsko jak i greckokatolickich. 
„Nosimy w sercu i w pamięci ten piękny akt zawierzenia Ukrainy i Rosji przez Ojca Świętego 
Franciszka Matce Bożej Fatimskiej” – wskazuje abp Mokrzycki. „Każdego 13-dnia miesiąca 
modlimy się w dalszym ciągu do Matki Bożej Fatimskiej, która zachęcała nas do nawrócenia, 
do modlitwy, do pokuty”.

Ponad milion uczestników meksykańskich marszów dla życia
Ponad milion osób uczestniczyło w całym Meksyku w marszach „na rzecz kobiet, ochrony 
życia ludzkiego oraz pokoju”. Do udziału w drugiej takiej ogólnokrajowej akcji wezwał 
sojusz obywatelski „Mujer y vida” (Kobieta i życie), wspierany przez Kościół katolicki i 
ponad tysiąc innych organizacji - poinformował portal ACI Prensa. Wspólnym postulatem 
było zwrócenie uwagi na potrzeby kobiet w ciąży oraz poszanowanie życia wszystkich ludzi 
na każdym jego etapie.

23.10 - Niedziela Misyjna
Niedziela Misyjna, obchodzona w tym roku 23 października, będzie przypomnieniem o 
wielkich potrzebach Kościoła w odległych krajach – powiedział KAI bp Jan Piotrowski. 
Podczas obrad KEP w Kamieniu Śląskim przewodniczący Komisji KEP ds. Misji 
poinformował, że obecnie na świecie posługuje 26 biskupów pochodzących z naszego kraju.
Przypomniał też, że zbliżająca się Niedziela Misyjna, nazywana Światowym Dniem 
Misyjnym, stanowi mobilizację dla Kościoła powszechnego. Dzień ten jest obchodzony jest 
od 1926 r., w przedostatnią niedzielę października. 

Poznański Tydzień Misyjny
Światowa Niedziela Misyjna, przypadająca w tym roku 23 października, zapoczątkuje 
w naszej archidiecezji Poznański Tydzień Misyjny.
Poznański Tydzień Misyjny rozpocznie się Mszą Świętą, w niedzielę 23 października o godz. 
12.30, pod przewodnictwem bp. Szymona Stułkowskiego, w parafii pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu. W kolejne
dni Msze św., połączone z konferencją na tematy misyjne, będą odprawiane w różnych 
kościołach Poznania. Szczegóły dotyczące tygodnia misyjnego są podane na plakacie.

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

W POLSCE

Zakończyło się Zebranie Plenarne KEP – biskupi o Synodzie i wojnie w Ukrainie
Przebieg procesu synodalnego oraz pomoc ofiarom wojny w Ukrainie były głównymi 
tematami 393. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 
11-12 października br. w Kamieniu Śląskim, pod przewodnictwem abp. Stanisława 
Gądeckiego.

Bp Turzyński złożył życzenia Nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
„Jesteście bardzo ważni i bardzo potrzebni, bowiem wasza praca wpływa znacząco na kształt 
przyszłości i szczęście następnego pokolenia Polaków” – napisał bp Piotr Turzyński, delegat 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, w życzeniach z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.
„Życzę Wam, żeby Natalia Tułasiewicz była inspiracją i pomagała odkryć wielkość i piękno 
nauczycielskiego powołania, które jest przygodą formowania młodego pokolenia do mądrości 
i do szlachetnego życia” – napisał bp Turzyński.

W POLSCE

Zakończyło się Zebranie Plenarne KEP – biskupi o Synodzie i wojnie w Ukrainie
Przebieg procesu synodalnego oraz pomoc ofiarom wojny w Ukrainie były głównymi 
tematami 393. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 
11-12 października br. w Kamieniu Śląskim, pod przewodnictwem abp. Stanisława 
Gądeckiego.

Bp Turzyński złożył życzenia Nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
„Jesteście bardzo ważni i bardzo potrzebni, bowiem wasza praca wpływa znacząco na kształt 
przyszłości i szczęście następnego pokolenia Polaków” – napisał bp Piotr Turzyński, delegat 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, w życzeniach z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.
„Życzę Wam, żeby Natalia Tułasiewicz była inspiracją i pomagała odkryć wielkość i piękno 
nauczycielskiego powołania, które jest przygodą formowania młodego pokolenia do mądrości 
i do szlachetnego życia” – napisał bp Turzyński.

23.10 - Niedziela Misyjna
Niedziela Misyjna, obchodzona w tym roku 23 października, będzie przypomnieniem o 
wielkich potrzebach Kościoła w odległych krajach – powiedział KAI bp Jan Piotrowski. 
Podczas obrad KEP w Kamieniu Śląskim przewodniczący Komisji KEP ds. Misji 
poinformował, że obecnie na świecie posługuje 26 biskupów pochodzących z naszego kraju.
Przypomniał też, że zbliżająca się Niedziela Misyjna, nazywana Światowym Dniem 
Misyjnym, stanowi mobilizację dla Kościoła powszechnego. Dzień ten jest obchodzony jest 
od 1926 r., w przedostatnią niedzielę października. 

Poznański Tydzień Misyjny
Światowa Niedziela Misyjna, przypadająca w tym roku 23 października, zapoczątkuje 
w naszej archidiecezji Poznański Tydzień Misyjny.
Poznański Tydzień Misyjny rozpocznie się Mszą Świętą, w niedzielę 23 października o godz. 
12.30, pod przewodnictwem bp. Szymona Stułkowskiego, w parafii pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu. W kolejne
dni Msze św., połączone z konferencją na tematy misyjne, będą odprawiane w różnych 
kościołach Poznania. Szczegóły dotyczące tygodnia misyjnego są podane na plakacie.

W Ukrainie trwa fatimska modlitwa o pokój
Przez cały październik katolicy w Ukrainie odmawiają różaniec w intencji pokoju. Zachęta do 
tej modlitwy popłynęła zarówno ze strony biskupów rzymsko jak i greckokatolickich. 
„Nosimy w sercu i w pamięci ten piękny akt zawierzenia Ukrainy i Rosji przez Ojca Świętego 
Franciszka Matce Bożej Fatimskiej” – wskazuje abp Mokrzycki. „Każdego 13-dnia miesiąca 
modlimy się w dalszym ciągu do Matki Bożej Fatimskiej, która zachęcała nas do nawrócenia, 
do modlitwy, do pokuty”.

Ponad milion uczestników meksykańskich marszów dla życia
Ponad milion osób uczestniczyło w całym Meksyku w marszach „na rzecz kobiet, ochrony 
życia ludzkiego oraz pokoju”. Do udziału w drugiej takiej ogólnokrajowej akcji wezwał 
sojusz obywatelski „Mujer y vida” (Kobieta i życie), wspierany przez Kościół katolicki i 
ponad tysiąc innych organizacji - poinformował portal ACI Prensa. Wspólnym postulatem 
było zwrócenie uwagi na potrzeby kobiet w ciąży oraz poszanowanie życia wszystkich ludzi 
na każdym jego etapie.
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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

Nabożeństwa różańcowe  codziennie dla dorosłych, młodzieży i dzieci o godz. 
17.30. po różańcu Msza św.

Dzisiaj Światowa Niedziela Misyjna i rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego. Taca 
przeznaczona na Papieskie Dzieła Misyjne. W ramach Tygodnia Misyjnego                           
w czwartek przypada 27. dzień miesiąca, czyli modlimy się o rychłą beatyfikację dr 
Wandy Błeńskiej. Msza św. tego dnia o godz. 18:00, po niej różaniec misyjny przy 
grobie, na koniec spotkanie w Sali domu parafialnego z ks. Jarosławem Czyżewskim 
postulatorem procesu.

Rada Osiedla Ogrody zgłosiła do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego projekt 
budowy Skweru im. Wandy Błeńskiej na pętli Ogrody. Zachęcamy parafian do 
głosowania na ten projekt. Więcej informacji na plakacie wywieszonym w gablocie 
i w naszym tygodniku Dobra Nowina. Kto ze starszych osób miałby problemy 
techniczne z oddaniem głosu prosimy zgłosić się w zakrystii u ks. Ryszarda – trzeba 
mieć ze sobą telefon komórkowy.

W piątek o godz. 16:30 w Sali domu parafialnego spotkanie grup modlitwy. Prosimy 
szczególnie o przyjście członków Żywego Różańca.

W niedzielę 30 października przed Uroczystością Wszystkich Świętych 
podczas Mszy św. o godz. 11:00 dzieci i dorośli przedstawią sylwetki świętych                                                       
i błogosławionych. Zapraszamy do aktywnego udziału, przygotowania stroju                         
i przedstawienia patrona.

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w tym roku we wtorek. Msze 
św. tego dnia w naszym kościele o godz. 7:30, 9:30, 11:00 i 15:00 z kazaniem                                  
w kościele, a następnie procesja na cmentarz z pięcioma stacjami. Popołudniowym 
uroczystościom przewodniczyć będzie parafia pw. Św. Cyryla i Metodego. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 12:30 i 18:00. W Dzień Zaduszny Msze św. w naszym 
kościele o godz. 7.30; 10.00; 16.30 i 18.00. 
1 listopada na cmentarzu kwesta na rzecz Zabytkowego Cmentarza Jeżyckiego.

Informujemy, że termin oddania prac na konkurs: „Szyjemy suknie dla Matki Bożej” 
zostaje przedłużony do 20 listopada (niedziela).

Przy wejściu do kościoła można zabierać karteczki dla wypisania swoich zmarłych, 
których pragniemy polecić modlitwie Kościoła. Kartki te wraz z ofiarą wrzucamy 
do skarbon z napisem „wymienianki”. Wymienianki będziemy czytać od                              
2 listopada o godz. 17.15 odmawiając różaniec! Prosimy czytelnie wypisywać imiona 
i nazwiska zmarłych: Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych śp. przykładowo 
Wojciecha, Stanisławę, Zofię …

Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 6-11 marca 2023 r. Bliższe 
informacje u ks. Ryszarda.

Hasło roku duszpasterskiego


