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EWANGELIA

                         EWANGELIA   (Łk 16, 19-31) Przypowieść o bogaczu i Łazarzu 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał 
się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu 
leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się od-

Komentarz
Dobrej
Nowiny

Historię, którą opowiada nam dzisiaj
 Pan Jezus, w tej lub innej wersji 
słyszeliśmy pewnie setki razy. Literatura 
pełna jest opowieści o złym bogaczu i 
dobrym biedaku. Oczywistym wydaje się 
również to, że, jak to z przypowieściami 
bywa, nie możemy traktować jej 
dosłownie. Przecież fakt bycia zamożnym 
nie zamyka drogi do zbawienia. Z resztą 
Abraham, który miał ogromne stada, jest 
tego najlepszym przykładem. I tak samo 
fakt, że nie wiedzie ci się finansowo nie 
jest jeszcze wystarczającym powodem, 
żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. 
O postaciach z dzisiejszej przypowieści 
wiemy niewiele. Ani nie wiemy dlaczego padkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 

wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. 
Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążo-
ny w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na 
jego łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i po-
ślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi 
mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham 
odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, 
a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może 
ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: »Proszę cię 
więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu 
braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 
męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i Proroków, nie-
chże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz 
gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowie-
dział mu: »Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z 
umarłych powstał, nie uwierzą«”.

Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie

bogacz był takim egoistą, że nie zwracał uwagi na 
biedaka leżącego na progu jego domu, ani dlaczego 
biedak był taki biedny. Obaj wydają się nieco 
papierowi. Życie do tej historii wnoszą dopiero 
psy, choć zachowują się w najbardziej oczywisty i 
przewidywalny sposób. Nie robią nic wielkiego, nic 
ponad, ani inaczej niż miały możliwość zrobić. Jakby 
chciały powiedzieć - przyjrzyj się sobie, zobacz kim 
jesteś, zobacz co możesz. Nie wymyślaj co mógłbyś. 
Idź z tym co masz, a będziesz mógł realnie pomóc. 
To jest wezwanie do prostoty, do nie oglądania się, 
do nie wyszukiwania niewiarygodnych okazji, ale do 
dania innym właśnie tego kim jesteśmy. Bez pytania 
czy to rozwiąże definitywnie problem, czy zostanę 
dzięki temu bohaterem. Przecież psy nie uratowały 
Łazarza. Przyniosły tylko chwilową ulgę. Idź i zrób 
to co możesz, to co potrafisz. Bo właśnie tam - z 
nosem w cudzej ranie, można częściej spotkać Boga 

niż gdziekolwiek indziej.
Justyna Zienkowicz
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26.09.
„Wiedz, że Bóg otarł wszelką 
łzę z oblicza każdego, kto czy-
nił pokutę.”
św. Bazyli Wielki

27.09.
„Być zazdrosnym, to ganić 
porządek Boży, ponieważ, 
ostatecznie, jeśli martwi cię, 
że ktoś inny ma lepszy udział 
niż my, nie atakuje się tego, 
kto ma te korzyści, tylko tego, 
który je daje.”
św. Wincenty a Paulo

28.09.
„Kto kocha sławę, nigdy jej 
syty nie będzie.”
św. Bernard z Clairvaux

29.09.
„W najgłębszym uniżeniu za-
wiera się największe wywyż-
szenie.”
bł. Henryk Suzo

30.09.
„Chociaż ktoś może prawi-
dłowo wierzyć bez miłości, 
to jednak nie może bez niej 
dojść do zbawienia; ponieważ 
wierzymy, że miłość jest tak 
ważna, iż bez niej nawet pro-

Myśli na każdy dzień
roctwo i męczeństwo nic 
nie znaczy, żadna nagrodą 
nie można jej zastąpić! Mi-
łość bowiem dzierży pierw-
szeństwo wśród wszystkich 
innych cnót.”
św. Hieronim

1.10.
„Nie lękaj się swej nieudol-
ności! Gdy rano brak nam 
odwagi i siły do pełnienia 
cnót, to znak łaski, to chwi-
la, by przyłożyć siekierę 
do korzenia, licząc jedynie 
na Jezusa. Jeśli upadniemy, 
wystarczy jeden akt miło-
ści, a Jezus uśmiechnie się 
do nas!
św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus

2.10.
„Dając - czy jest to coś 
materialnego, twój czas, 
twoje wychodzenie komuś 
naprzeciw, czy twoja mi-
łość - nie zważaj na to, co 
ewentualnie otrzymujesz w 
zamian. Dawaj ze względu 
na miłość, a wszystko inne 
ułoży się w odpowiednim 
czasie, który będzie dla cie-
bie właściwy.”
św. Bazyli Wielki

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła, rok C
 
PIERWSZE CZYTANIE (Am 6,1a.4-7)

Lekkomyślność bogaczy
Czytanie z Księgi proroka Amosa.

To mówi Pan wszechmogący: „Biada beztroskim na Syjonie i dufnym 
na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na 
dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie 
śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instru-
menty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się na-
maszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego 
teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe 
grono hulaków”.

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Hi 1, 6-22; Ps 17; Łk 9, 46-50
Wtorek: Hi 3, 1-3. 11-17. 20-23; Ps 88; Łk 9, 51-56
Środa: Hi 9, 1-12. 14-16; Ps 88; Łk 9, 57-62
Czwartek: Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 138; J 1, 47-51
Piątek: Hi 38, 1. 12-21. 40, 3-5; Ps 139; Łk 10, 13-16
Sobota: Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119; Łk 10, 17-24

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146,6c-7.
8-9a.9bc-10)
Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 6,11-16)
Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Aposto-
ła do Tymoteusza.

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożno-
ścią, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w do-
brych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zo-
stałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 
świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, 
i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za 
Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane 
bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny 
Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający 
nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, 
którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu 
cześć i moc wiekuista. Amen.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 8,9)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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Ulubionej modlitwy nie mam. 
Różnie się modlę, czasem 
to jest zwykła modlitwa, a 

czasem przypominają się jakieś 
przeczytane wiersze. I jak to się 
mówi – chodzą za mną. Modlę 

się nimi…”
(cyt. za: J. Gadzińska, M. 

Jelonek, „Spełnione życie”)
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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.

MĘCZENNIK

Ksiądz kapitan Marian Konopiński urodził się 10 wrze-
śnia 1907 w miejscowości Kluczewo powiat Szamotuły w 
rodzinie Weroniki, z domu Dobierskiej, i Walentego. Mimo 
skromnych warunków bytowych Konopińskim udało się 
wykształcić pięcioro swych dzieci. Przyszły kapłan ukoń-
czył z wyróżnieniem Progimnazjum im. Piotra Skargi we 
Wronkach, oraz podjął naukę – kolejno – w gnieźnieńskim 
i poznańskim Seminariach 
Duchownych. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1932 
r. z rąk Augusta kardynała 
Hlonda, Prymasa Polski. Mszę 
Św. prymicyjną odprawił 
w kościele parafialnym pw. 
Świętego Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Żydowie. 
Po studiach ksiądz Marian 
został wikariuszem w Ostrze-
szowie, będąc jednocześnie 
prefektem w Państwowym 
Seminarium Męskim. Przenie-
siony do Poznania, pracował 
w parafiach Bożego Ciała i św. 
Michała Archanioła. Zapamię-
tano go jako opiekuna Sto-
warzyszenia Młodych Polek 
i znakomitego kaznodzieję. 
Niestety, jego homilie spło-
nęły w czasie wojny. W czasie 
posługi kapłańskiej zapropo-
nowano księdzu Marianowi 
studia teologiczne w Belgii, 
na uniwersytecie w Lowanium, ale zrezygnował z wyjazdu 
z powodów rodzinnych, opiekował się bowiem i wspo-
magał materialnie dwie studiujące siostry – Marię i Zofię. 
Poprosił natomiast o zgodę na kontynuowanie studiów w 
Poznaniu: na Uniwersytecie Poznańskim wybrał wydział 
nauk społecznych. 
1 września 1939 zgłosił się do 15 Pułku Ułanów Poznań-
skich, gdzie służył jako kapelan. Brał udział w walkach nad 
Bzurą i w obronie Warszawy. Posługę kapelana łączył z 
obowiązkami opiekuna rannych, chcąc wspomóc lekarza 
pułkowego. Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego w 
Niemczech (oflag Xb nr 2), z którego w maju 1940 zo-
stał uwolniony i – wbrew konwencji genewskiej – prawie 
natychmiast aresztowany i przewieziony do obozu koncen-
tracyjnego w Dachau. Poddano go tam eksperymentom 
pseudomedycznym, polegającym na wstrzykiwaniu sztucz-
nej flegmony. Wskutek tych zbrodniczych doświadczeń ks. 
Marian zmarł 1 stycznia 1943 roku. Swojego obozowego 
konfratra w męczeństwie – ks. Henryka Kaliszana, od 
którego przyjął wiatyk – żegnał słowami: „Do zobaczenia 

w niebie”. 
W Warszawie 13 czerwca 1999 roku ksiądz Marian 
Konopiński został beatyfikowany przez Jana Pawła II 
wraz z grupą 108. męczenników Kościoła. Litania do 
Błogosławionego Mariana, ułożona przez śp. ks. kan. 
Adama Zasadę, emerytowanego proboszcza parafii 
pw. MB Nieustającej Pomocy w Pobiedziskach, zawie-

ra szereg apostrof, precyzyjnie 
charakteryzujących Błogosła-
wionego:
Wzorowy synu znoszący trudy 
wraz z ubogą rodziną, 
Podporo w wychowaniu rodzeń-
stwa, 
Troskliwy, ofiarny i pogodny 
bracie, 
Przykładzie pilności, sumienno-
ści i wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy, 
Młodzieńcze poważny, rozumny, 
opiekuńczy, 
Kapłanie rozmiłowany w modli-
twie, 
Wielki czcicielu Maryi, 
Natchniony głosicielu słowa 
Bożego. 
Ceniony katecheto i opiekunie 
młodzieży, 
Żołnierzu - ochotniku, który 
jako kapelan 
Wspomagałeś na duchu i rato-
wałeś życie, 

Więźniu, w Imię Boże znoszący upokorzenia i cierpie-
nia, 
Więźniu, któremu usiłowano odebrać godność ludzką, 
Więźniu, opiekujący się chorymi i starszymi kolegami, 
Więźniu, zatroskany o los żyjących poza obozem, 
Kapłanie poddany pseudomedycznym, śmiertelnym 
doświadczeniom, 
Kapłanie ofiarujący swe życie za Kościół i Ojczyznę, 
Marianie, któryś w obozie koncentracyjnym dostąpił 
łaski przyjęcia Sakramentów Św. w ostatnich chwilach 
życia. 
Męczenniku umierający z nadzieją spotkania bliskich 
w niebie. 

Błogosławiony Marian Konopiński na prymicyjnym 
obrazku umieścił hasła: 
„Idźcie posłusznie drogą, którą was Bóg prowadzi”, 
oraz
„Daj, o Boże, aby wszystkie dusze złączyły się w 
prawdzie, a serca w miłości”.

MĘCZENNIK WIERNY BOGU I OJCZYŹNIE
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W sobotę, 17 września 2022 r., w 115 rocznicę urodzin błogo-
sławionego ks. Mariana Konopińskiego uczestniczyliśmy we 
Mszy św. dziękczynnej za dar Jego życia i posługi kapłańskiej. 
Mszy św. przewodniczył nasz ks. Proboszcz Tomasz Morasz, 
kazanie wygłosił ks. prał. Jan Stanisławski delegat Księdza Ar-
cybiskupa Metropolity Poznańskiego na tę uroczystość, kon-
celebrował ks. kan. Eugeniusz Guździoł proboszcz parafii św. 
Michała Archanioła w Poznaniu, w której kiedyś posługiwał 
bł. ks. Marian i ks. kan. Zbigniew Sujkowski nasz rezydent. Po 
Mszy św. na prośbę najbliższej rodziny Państwa Elżbiety i Ma-
riana Konopińskich, została odsłonięta i poświęcona tablica 
upamiętniająca osobę błogosławionego ks. Mariana Konopiń-
skiego. Liczne delegacje, Parafianie, poczty sztandarowe, Ułani 
XV Pułku Poznańskiego, Rada Osiedla Ogrody, Stowarzysze-
nie Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim  – oddali 
hołd i cześć Jego pamięci.
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Papież w orędziu na ŚDM: młodzi nadzieją dla 
rozbitej i podzielonej ludzkości

O tym, że to ludzie młodzi, czerpiący z doświad-
czeń starszych pokoleń, są zawsze nadzieją dla 
pogrążonego w trudnościach świata, pisze Oj-
ciec Święty w orędziu na 37. Światowy Dzień 
Młodzieży Będzie on celebrowany w diecezjach 
całego świata w uroczystość Chrystusa Króla 20 
listopada br., a w wymiarze międzynarodowym 
w dn. 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie. Franciszek 
zachęca młodych ludzi do wspólnej refleksji nad 
fragmentem Ewangelii wg św. Łukasza, opowia-
dającym o spotkaniu Maryi i Elżbiety, a także do 
tego, by po raz kolejny inspirowali się Maryją w 
codziennym stylu życia i w otwartości na potrze-
by bliźnich. W medytacji nad biblijnym tekstem 
zwraca uwagę na postawę młodej Maryi, która po 
zwiastowaniu nie skupia się na sobie, ale odważ-
nie odpowiada na potrzeby swej starszej kuzynki 
Elżbiety, niosąc jej konkretną pomoc, ale przede 
wszystkim żywego Chrystusa. „Matka Boża jest 
wzorem młodych ludzi będących w ruchu, któ-
rzy nie trwają bierni przed lustrem, podziwiając 
swoje odbicie, ani nie wpadają w „pułapki” sieci. 
Jest ona całkowicie zwrócona ku temu, co na ze-
wnątrz” – podkreśla. „Drodzy młodzi, nadszedł 
czas, by z pośpiechem wyruszyć ku konkretnym 
spotkaniom, ku prawdziwemu przyjęciu tego, 
kto jest inny niż my, tak, jak dzieje się to w przy-
padku młodej Maryi i starszej już Elżbiety. Tylko 
w ten sposób będziemy mogli pokonać odległo-
ści dzielące pokolenia, klasy społeczne, kultury 
etniczne i wszelkiego rodzaju grupy oraz katego-
rie, a także wojny” – zachęca Ojciec Święty.

 Franciszek – „pielgrzym pokoju” w Kazachstanie

Przemówienia i spotkania podczas VII Kongre-
su Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych 
Religii w Pałacu Niepodległości, na który przy-
było sto delegacji z 50 państw świata, spotkania z 
prezydentem, przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w 
Kazachskiej Filharmonii Narodowej, Msza św. 
na placu Expo z udziałem 10 tys. katolików, także 
z krajów Azji Środkowej, spotkanie z biskupami, 
kapłanami, diakonami, osobami konsekrowany-
mi, seminarzystami i pracownikami duszpaster-
skimi w katedrze Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy oraz 19 członkami Towarzystwa Jezusowego 
w Nuncjaturze Apostolskiej złożyły się na wizytę 
apostolską papieża Franciszka w Kazachstanie w 
dniach 13-15 września br. Jej hasłem były słowa: 
„Posłańcy pokoju i jedności”. Była to 38. podróż 
zagraniczna papieża Franciszka.

 Franciszek podziękował Matce Bożej za podróż do 
Kazachstanu

Ojciec Święty udał się 16 września rano do bazyliki 
Santa Maria Maggiore, aby pomodlić się przed ob-
razem Maryi – Salus Populi Romani i podziękować 
Matce Bożej za swą podróż do Kazachstanu – poin-
formowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Dykasteria ds. Ewangelizacji ogłosiła konkurs

Rok Jubileuszowy – Rok Święty Kościoła katolic-
kiego będzie miał miejsce w 2025 roku. Logo już 
istnieje, ale nie ma jeszcze hymnu. Dykasteria ds. 
Ewangelizacji ogłosiła właśnie międzynarodowy 
konkurs na jego skomponowanie.
Hasło wybrane przez papieża Franciszka na Rok 
Święty 2025 brzmi: „Pielgrzymi nadziei”. Propozy-
cje hymnu powinny podejmować ten temat i dopa-
sować tekst w języku włoskim do muzyki – ogło-
siła Dykasteria. Hymn musi odpowiadać śpiewowi 
chóralnemu i być użyteczny liturgicznie. Kompo-
zycja musi być oryginalna, nigdy wcześniej nie opu-
blikowana i prezentowana. Udział w konkursie jest 
otwarty dla wszystkich.
 
Papież: jak św. Pius V szukajmy prawdy w Jezusie

Nauczanie św. Piusa V jest dla nas przede wszyst-
kim zachętą do poszukiwania prawdy. To Jezus jest 
prawdą nie tylko w sensie ogólnym, ale również w 
wymiarze wspólnotowym i osobistym – powie-
dział Franciszek, przypominając o 450. rocznicy 
śmierci tego wielkiego papieża i reformatora Ko-
ścioła z doby Soboru Trydenckiego. 
Franciszek przypomniał, że Pius V był jedynym pa-
pieżem pochodzącym z Piemontu. Jego pontyfikat 
trwał zaledwie sześć lat, ale stawił w nim czoła wielu 
wyzwaniom dotyczącym zarówno duszpasterstwa, 
jak i zarządzania Kościołem. Jako reformator po-
dejmował odważne decyzje. Zajmował się między 
innymi reformą liturgii. To właśnie jego imię nosił 
wydany po soborze Mszał.
 
Około 4 tys. uczestników „Marszu dla życia” w 
Berlinie
Około 4 000 osób uczestniczyło w 18. „Marszu dla 
życia”, który przeszedł ulicami Berlina 17 września 
protestując przeciwko aborcji oraz „samobójstwie 
śmierci w asyście”. Organizatorem był „Federalny 
Związek Prawo do życia” (BVL), skupiający 16 or-
ganizacji, w większości chrześcijańskich. Według 
informacji organizatorów doroczny marsz jest naj-
większym w Niemczech zgromadzeniem na rzecz 
ochrony życia. 
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W POLSCE
Rok po beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i matki 
Czackiej
Dokładnie rok temu odbyła się beatyfikacja bł. 
kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży 
Czackiej. W ciągu minionego roku wielokrotnie 
powracano do tego wydarzenia, choćby podczas 
licznych uroczystości dziękczynnych, o charak-
terze lokalnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. 
Można dziś o mówić o swoistym „wybuchu” kul-
tu nowych Błogosławionych.
Jak jednak podkreśla kard. Nycz, nie należy spro-
wadzać owoców ubiegłorocznej beatyfikacji je-
dynie do kultu. Najważniejsze jest wydobycie ze 
spuścizny Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Czac-
kiej inspiracji, które mogą być dziś szczególnie 
cenne dla Kościoła.
 
75. rocznica urodzin ks. Jerzego Popiełuszki

14 września br. przypadała 75. rocznica urodzin 
ks. Jerzego Popiełuszki – duszpasterza ludzi pra-
cy związanego z „Solidarnością” i zamordowa-
nego w 1984 roku przez funkcjonariuszy SB. W 
Okopach, rodzinnej wsi ks. Jerzego, powstanie 
muzeum poświęcone życiu beatyfikowanego 
kapłana. 
Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 
czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na Placu Pił-
sudskiego w Warszawie. Obecnie trwa jego pro-
ces kanonizacyjny.
 
„Umrzeć z nadziei” – tydzień modlitw za tych, 
którzy zginęli w drodze do Europy

„Dumni z postawy Polaków, którzy ofiarnie i 
solidarnie przyjęli w ostatnich miesiącach ucie-
kających przed koszmarem wojny Ukraińców, 
nie możemy jednocześnie odwracać oczu od 
tragedii wielu innych uchodźców, która dzieje 
się na naszych oczach, również na naszych grani-
cach” – wskazuje Wspólnota Sant’Egidio. To tym 
osobom poświęcony jest Tydzień Modlitwy za 
Uchodźców „Umrzeć z nadziei”, który rozpocz-
nie się 25 września, w obchodzonym w Kościele 
katolickim już po raz 108. – Światowym Dniu 
Migranta i Uchodźcy.
 
Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie pod hasłem 
„Wierzę w Kościół Chrystusowy” 

Pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” 
w sobotę, 17 września, w Poznaniu odbyło się 
Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Gościem 
specjalnym był kard. Angelo Scola z Mediolanu.
Słowo wstępne wygłosił abp Stanisław Gądecki, 
metropolita poznański, a wykład okolicznościo-
wy – kard. Angelo Scola, arcybiskup senior archi-
diecezji Mediolanu. Następnie, założenia progra-
mu duszpasterskiego na rok 2022/2023 omówił 

bp Andrzej Czaja, ordynariusz opolski, przewodni-
czący Komisji Duszpasterstwa KEP. Swoją wiedzą 
podzielili się także m. in. o. prof. Andrzej Napiór-
kowski OSPPE, ks. prof. Jerzy Szymik i ks. prof. Ro-
bert Skrzypczak.
 

Rzecznik KEP: dziennikarze powinni nieustannie 
szukać prawdy i dobra

„Życzę wszystkim pracownikom mediów, by zawsze 
pamiętali, że ich praca jest przede wszystkim służ-
bą” – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu 
Polski ks. Leszek Gęsiak SJ z okazji Dnia Środków 
Społecznego Przekazu, obchodzonego w Kościele 
w Polsce w trzecią niedzielę września (18.09.br.).
Rzecznik KEP podkreślił, że „służba ta wymaga, by 
dziennikarze zawsze wsłuchiwali się w głosy innych, 
nieustannie poszukiwali prawdy i dobra, by w każ-
dej sytuacji szanowali godność drugiego człowieka”.
„Twórzmy dobre i rzetelne dziennikarstwo, oparte 
na wzajemnym szacunku oraz zawsze sprawdzo-
nych i potwierdzonych informacjach” – życzył 
rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
 

Zakończył się Misyjny Synod Dzieci – „Z Ojcem 
Świętym budzimy do misji

Jubileusz stulecia papieskości Dzieła Misyjnego 
Dzieci i otwarty przez Franciszka Synod o synodal-
ności w Kościele stał się okazją do zwołania Misyj-
nego Synodu Dzieci, który odbył się 17 września 
br. w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczyły w nim 
delegacje dzieci zaangażowanych w ogniska misyj-
ne z 33 diecezji. Na Misyjny Synod Dzieci złożyła 
się m.in. modlitwa, dyskusje i zabawa.
„Kochani mali misjonarze, dziewczęta i chłopcy, 
posyłam was w imię Chrystusa, abyście byli Jego 
świadkami każdego dnia, w każdej chwili i każdej 
sytuacji. Niech towarzyszy wam Boże błogosła-
wieństwo” – tymi słowami posłał uczestników Sy-
nodu na misyjne drogi życia bp Jan Piotrowski.

Bp Bryl: nie ma życia bez podjęcia krzyża

„Jezus uczy nas, że nie ma życia bez podjęcia krzyża. 
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj modlili się, patrząc na 
krzyż Pana Jezusa: „Jezu, naucz mnie dźwigać mój 
krzyż” – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który 
przewodniczył diecezjalnym uroczystościom Pod-
wyższenia Krzyża Świętego na najwyższym wznie-
sieniu Wielkopolski na Kobylej Górze, zwanej 
Górą Krzyża.
Po wielu miesiącach zmagań z doświadczeniem 
pandemii i niepokojem wojny za wschodnią gra-
nicą wierni diecezji kaliskiej zgromadzili się przy 
Krzyżu Jubileuszowym, aby błagać Miłosiernego 
Boga o zatrzymanie wszelkiego zła, które dotyka 
ludzkość oraz prosić o łaskę prawdziwego Bożego 
pokoju.
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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

Hasło roku duszpasterskiegoOgłoszenia
duszpasterskie 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

25.09.2022r. 
We wtorek przypada 27. Dzień miesiąca, podczas 
Mszy św. 
o godz. 18:00 modlić się będziemy o rychłą beaty-
fikację Służebnicy Bożej dr Wandy Błeńskiej. 

We wtorek o godz. 18:30 pierwsze, organizacyjne 
spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych.

W sobotę wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, swoje imieniny obchodzi siostra kancelist-
ka. Msza św. w intencji solenizantki w poniedzia-
łek 3 października o godz. 7:30.

W sobotę przypada i sobota miesiąca, po Mszy 
św. o godz. 7:30 nabożeństwo wynagradzające. 
Różaniec w łączności z porannym nabożeństwem 
pierwszosobotnim. Ks. Ryszard odwiedzi chorych 
ze swojej trasy z sakramentami św. Chorych prosi-
my zgłosić do środy włącznie w godzinach otwar-
ci biura parafialnego.

Nabożeństwa różańcowe od 2 października co-
dziennie dla dorosłych, młodzieży i dzieci o godz. 
17.30. Rozważania poprowadzą: w poniedziałek - 
dzieci, we wtorek – szafarze, 
w środę – Żywy Różaniec, w czwartek – Caritas 
Parafialna, 
w piątek - Czciciele Miłosierdzia Bożego, w sobo-
tę i niedzielę – Kapłani i S. Pallotynki, po różańcu 
Msza św. 

W przyszłą niedzielę 2 października poświęcenie 
różańców dzieciom pierwszokomunijnym. Ser-
decznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.

Zmarli nasi parafianie: śp. 


