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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Od kilku niedziel śledzimy rozmowy Pana Jezusa z 
faryzeuszami. Dziś pada pytanie „Które przykazanie 
w Prawie jest największe?” Rabini wyliczyli, że w 
księgach Mojżeszowych zawiera się aż 613 przyka-
zań i toczyli gorące spory na temat ich pierwszeń-
stwa. W odpowiedzi Pan Jezus odwołuje się do Tory 
„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan je-
dynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z 
całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszyst-
kich swych sił…” ( Pwt 6,4-5). Słowa te stały się mo-
dlitwą Szema, którą każdy pobożny Żyd wypowiada 
przynajmniej dwa razy dziennie: w momencie, kiedy 
wstaje i kiedy kładzie się do snu. Ale nowością na-
uki Pana Jezusa jest uzupełnienie tego „najważniej-
szego przykazania” o zdanie zapisane w Kpł 19,18: 
„będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”. Po-
dobnego połączenia nigdy wcześniej nie było. W ten 
sposób Pan Jezus raz na zawsze pokazał, że miłość 
Boga i miłość bliźniego są nierozłączne i tak napraw-
dę są dwiema stronami tej samej monety. Pan Bóg, 
który jest miłością, stworzył nas z miłości abyśmy 
mogli kochać innych, trwając z Nim w jedności. Złu-
dzeniem byłoby utrzymywanie, że kochamy bliźnie-
go, nie kochając Boga, jak również utrzymywanie, że 
kochamy Boga, nie miłując naszego bliźniego. Ale to 
największe przykazanie rodzić może również wątpli-
wości i obawę. Bo czy miłość można nakazać? Kiedy 
właściwie mogę być pewny, że przykazanie to wypeł-
niłem? Spróbujmy dzisiaj w słowach tego przykaza-
nia usłyszeć obietnicę „Będziesz miłował… Uzdolnię 
Cię do takiej miłości… tylko słuchaj Mnie, Izraelu…”. 

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA    (Mt 22, 34-40)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta sadu-
ceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, 
zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przy-
kazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swe-
go całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie 
podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego 
jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się 
całe Prawo i Prorocy»”.

NAJWIĘKSZE 
PRZYKAZANIE
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25.10.
„Pozwólcie Chrystusowi 
mówić do człowieka. Jedy-
nie on posiada słowa życia 
– tak: życia wiecznego.”
22.10.1978 r.

26.10
„Co to znaczy:<<czu-
wam>>? To znaczy, że 
staram się być człowie-
kiem sumienia. Że tego 
sumienia nie zagłuszam                        
i nie zniekształcam.”
18.06.1983 r.

27.10.
„Człowiek jest wolny, 
człowiek jest wolny także, 
ażeby mówić nieprawdę. 
Ale nie jest naprawdę wol-
ny, jeżeli nie mówi prawdy. 
Chrystus daje na to jasną 
odpowiedź:<<Prawda was 
wyzwoli>>. Życie ludzkie 
jest więc także dążeniem 
do wolności przez praw-
dę.”
6.06.1991 r.

28.10.
„Człowiek, idąc za najgłęb-
szym wezwaniem swoje-
go serca, czuje potrzebę 
przekraczania siebie.”
6.12.1970 r.

29.10
„Bądźcie solą, która daje 
chrześcijański smak życiu. 
Bądźcie światłem, które 
świeci w mrokach obojęt-
ności i egoizmu.”
10.06.1999 r.

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

30.10.
„Świat zmieniłby się 
w koszmar, gdyby 
małżonkowie znajdują-
cy się w trudnościach 
materialnych widzieli 
w swoim poczętym 
dziecku tylko ciężar                                   
i zagrożenie dla swojej 
stabilizacji; gdyby 
z koli małżonkowie 
dobrze sytuowani 
widzieli w dziecku nie-
potrzebny a kosztowny 
dodatek życiowy. Zna-
czyłoby to bowiem, że 
miłość już się nie liczy 
w ludzkim życiu.”
3.06.1991 r.

31.10.
„Trzeba ponadto 
przyzwyczaić się do 
myślenia o tajemnicy 
śmierci z ufnością, aby 
ostateczne spotkanie 
z Bogiem odbyło się                                           
w klimacie wewnętrz-
nego pokoju, przy 
świadomości, że 
przyjmuje nas Ten, 
<<który nas utkał w 
łonie matki>> (por. 
Ps139[138],13b) i 
który zechciał uczynić 
nas <<na swój obraz                       
i podobieństwo>> (por. 
Rdz 1,26).”
Orędzie na Wielki Post 
2005 r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

Trzydziesta Niedziela zwykła albo Rocznica 
poświęcenia kościoła własnego, rok A

PIERWSZE CZYTANIE  (Wj 22, 20-26)
Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych
Czytanie z Księgi Wyjścia.
To mówi Pan: „Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, 
bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził                  
i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię 
was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok cie-
bie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz 
mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, wi-
nieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata 
i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usły-
szę go, bo jestem litościwy”.

PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab)
Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.
Miłuję Cię, Panie, *
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo, *
mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię, *
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka. *
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi *
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

DRUGIE CZYTANIE  (1 Tes 1, 5c-10)
Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Te-
saloniczan.

Bracia: Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując 
słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśla-
dowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich 
wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie 
tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, 
tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają                                          
o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków 
do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego 
Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzą-
cego gniewu.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 22,21)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
  a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

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 2, 19-22; Łk 6, 12-19
Czwartek: Ef 6, 10-20; Łk 13, 31-35
Piątek: Flp 1, 1-11; Łk 14, 1-6
Sobota: Flp 1, 18b-26; Łk 14, 1. 7-11
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KRÓTKA 
HISTORIA 
ŚWIATOWYCH 
DNI MŁODZIEŻY

• Pierwsze Światowe Dni Młodzieży odbyły się w 1985 roku w Rzymie. Zostały zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II
• Światowe Dni Młodzieży gościły już w 12 krajach (w tym dwa razy we Włoszech i w Polsce) 
• Po raz pierwszy Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Polsce w 1991 roku w Częstochowie
• Rzym, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowa, Denver, Manila, Paryż, Toronto, Kolonia, Sydney, Madryt,   
   Rio de Janeiro, Kraków i Panama - w tych miastach do tej pory odbyły się Światowe Dni Młodzieży 
• Afryka i Antarktyda to jedyne kontynenty, na których nie odbyły się jeszcze Światowe Dni Młodzieży 
• Najwięcej wiernych spotkało się w czasie ŚDM w Manili na Filipinach w 1995 roku – 4 miliony 
• „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1 P 3, 15) - to motto pierwszej edycji Światowych Dni Mło- 
   dzieży 

Dlaczego, co jakiś czas, młodzi katolicy spotykają 
się w różnych miejscach globu? 
Skąd tradycja spotkań młodych pielgrzymów? Idea narodzi-
ła się w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. W dniu 15 kwiet-
nia 1984r. Papież Polak przemawiał do wiernych w czasie 
obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. 
Tydzień później, biskup Rzymu, swoim zwyczajem, roz-
mawiał z młodzieżą zgromadzoną w Watykanie. „Widzimy 
się za rok” - powiedział młodym ludziom. Wtedy Papież 
przekazał zgromadzonym Krzyż Roku Jubileuszowego 
(ofiarowany przez rzymską młodzież) jako symbol powie-
rzonej im misji dawania świadectwa swej wiary. „Ponieście 
go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus 
umiłował ludzkość, i głoście wszystkim, że tylko  
w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest 

ratunek i odkupienie” - wezwał Jan 
Paweł II.
Papież słowa dotrzymał, nie zawiedli 
również młodzi.  W 1985 roku do 
Rzymu przybyło 350 tys. uczestników 
Światowych Dni Młodzieży. Oficjal-
nie nazwa ta zaczęła funkcjonować                      
20 grudnia 1985 roku, kiedy Ojciec 
Święty wyraził pragnienie corocznych 
spotkań młodych pielgrzymów ze 
swoimi biskupami, a co dwa lub trzy 
lata organizowanie dużego, międzyna-
rodowego spotkania.

Jan Paweł II zwrócił się wówczas do przybyłej z całego świa-
ta młodzieży tymi słowami:
„Dziś jesteście zgromadzeni tutaj znowu, drodzy 
przyjaciele, aby w Rzymie, na Placu św. Piotra, za-
początkować tradycję Dnia Młodzieży, do którego 
został wezwany cały Kościół (…) Dzień Młodzieży 
oznacza wyjście na spotkanie Boga, który wszedł 
w dzieje człowieka poprzez Tajemnicę Paschalną 
Jezusa Chrystusa. Wszedł nieodwracalnie. I chce 
spotkać naprzód was, młodych”.
Ojciec Święty wyznał później, że na jego decyzję wpły-
nęło wspomnienie procesji w Niedzielę Palmową 1979 r.                             
w Rzymie, a zwłaszcza widok tysięcy młodych ludzi, idących 
w procesji z dużymi palmami w dłoniach i w ten sposób 
dających świadectwo wyznawanej wiary.
Kiedy ONZ ogłosiła następny 1986r. Międzynarodowym 
Rokiem Młodzieży, Papież zaprosił młodych katolików na 

 

Buenos Aires, 1987 (© YouTube I World Youth Day #krakow2016)
Hasło: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16), ok. miliona 
uczestników

              JAN PAWEŁ II
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kolejną Niedzielę Palmową do Watykanu. Tydzień po tym 
spotkaniu, poruszony ich entuzjazmem, wyznał w orędziu 
wielkanocnym, że pragnie, „aby to wspaniałe przeżycie 
mogło powtórzyć się w przyszłych latach i dać po-
czątek Światowemu Dniowi Młodzieży w Niedzielę 
Palmową”. Miał on być obchodzony nie tylko w Rzymie, 
lecz także w całym Kościele katolickim, w każdej diecezji. 
Tak więc w Rzymie 23 marca 1986 roku, 
w Niedzielę Palmową, odbyły się pierwsze oficjal-
ne Światowe Dni Młodzieży, których hasło sta-
nowił fragment Pierwszego Listu św. Piotra Apo-
stoła: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za 
Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej 
nadziei, która w was jest” (1 P 3,15).
 Od tego czasu, co dwa lub trzy lata odbywają się obchody 
ŚDM na szczeblu światowym, na jednym z kontynentów,                                                                                    
z udziałem Papieża. Na te zgromadzenia wybierany jest 

okres wakacji, dlatego organizowane 
są zazwyczaj w lipcu lub sierpniu, choć 
raz zdarzył się także termin styczniowy                                  
(w Manili w 1995r.), a raz kwietniowy 
(w Buenos Aires w 1987r.). Każdy ŚDM 
ma swoje odrębne hasło, którego treść 
omawia Papież w publikowanym z wy-
przedzeniem orędziu. Hasło to zaczerp-
nięte jest z Pisma Świętego, najczęściej 
z Ewangelii. Od początku, każde z tych 
spotkań ma też swój hymn, którego 
tekst tłumaczony jest na różne języki 
świata.
Pierwsze światowe obchody ŚDM od-
były się 11-12 kwietnia 1987r. w Buenos 
Aires w Argentynie. Zgromadziły one 
900 tys. uczestników, głównie z Ameryki 
Łacińskiej. Dwa lata później (15-20 sierp-
nia 1989r.) do Santiago de Compo-
stela w Hiszpanii przyjechało 400 tys. 
młodych katolików. W Częstochowie 
(10-15 sierpnia 1991r.) było ich już 1,6 
mln, a wśród nich młodzi pielgrzymi                    
z ZSRR i innych państw Europy Środko-
wo-Wschodniej. Do Denver w USA 
(10-15 sierpnia 1993r.) przybyło 700 tys. 
ludzi, a w Manili na Filipinach (10-15 
stycznia 1995 r.) na Mszę Św., kończącą 
spotkanie, przyszło ich aż 4 mln (w tym 
po raz pierwszy także z Chin), co aż do 

2015r. było największym zgromadzeniem katoli-
ków w historii. „Wydaje mi się, że to spotkanie w Manili 
było najpiękniejsze. Po pierwsze, trudno wyobrazić sobie 
cztery, a może pięć milionów młodych ludzi w jednym miej-
scu. To był potężny entuzjazm, młodzież skandowała: „Janie 
Pawle II, my kochamy Ciebie!”. Ciekawy był moment kiedy 
Ojciec Święty dyrygował młodzieży i prowadził śpiewy” – 
wspominał w wywiadzie dla Polskiego Radia biskup Henryk 
Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży. Podczas ŚDM                      
w Paryżu we Francji (19-24 sierpnia 1997r.), wbrew 
przewidywaniom mówiącym o 400 tys. uczestników, na 
końcową Mszę Św. przyszło ich 1,1 mln. Rzym we Wło-
szech (15-20 sierpnia 2000r.) był gospodarzem ŚDM                 
w ramach Jubileuszu Młodych w kolejnym Roku Świętym, 
na które przyjechało 2,2 mln młodych ludzi. Na ŚDM                                                                                                                          
w Toronto  w Kanadzie (23-28 lipca 2002r.) zgroma-
dziło się ich 800 tys. Wszystkie te obchody odbyły się za 
pontyfikatu św. Jana Pawła II - inicjatora ŚDM.
Za jego następcy Benedykta XVI światowe obchody 

 
Santiago de Compostela, 1989 (© DOMINIQUE FAGET I AFP)
Hasło: Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem ( J 14, 6), 400 tys. uczestników
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ŚDM odbyły się trzykrotnie: najpierw w Kolonii                     
w Niemczech (16-21 sierpnia 2005r.) z udziałem 1,2 mln 
osób, potem w Sydney w Australii (15-20 lipca 2008r.), 
na które przyjechało 400 tys. młodych 
katolików, i wreszcie w Madrycie                   
w Hiszpanii (15-21 sierpnia 2011r.), 
gdzie było ich 1,5 mln. Dziennikarze 
i wierni zastanawiali się, czy Benedykt 
XVI będzie w stanie nawiązać podobny 
kontakt z młodzieżą, jak jego poprzed-
nik. Chociaż Joseph Ratzinger nie po-
siadał poczucia humoru Karola Wojtyły, 
ujął wiernych swoją spokojną charyzmą. 
Po zakończeniu uroczystości w Kolo-
nii komentatorzy religijni odetchnęli                          
z ulgą - Światowe Dni Młodzieży nie 
były zagrożone. 
Za pontyfikatu Franciszka obchody ŚDM miały do-
tychczas miejsce m. in. w Rio de Janeiro w Brazylii (23-

 

Częstochowa, 1991 (© Vincent COSTARELLA I CIRIC)
Hasło: Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15), 1,6 miliona uczestników

 
Denver, 1993 (© DAVID CORWELL I AFP)
Hasło: Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości ( J 10, 10), 700 tys. uczestników

28 lipca 2013r.) - w końcowej Mszy Św. uczestniczyło tam 
3,7 mln wiernych. Następnie przyszła kolej na Kraków, do 
którego przyjechało w 2016r. 3 mln uczestników. W 2019r. 
młodzi z całego świata spotkali się w Panamie. Przyjechało 
wtedy ok. 700 tys. katolików. Polacy na długo zapamiętają 
Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbyły się w Krakowie. 
Papież Franciszek po raz kolejny pokazał, że ma świetny kon-
takt z wiernymi. „Idźcie i hałasujcie całą noc” - powiedział do 
młodzieży zgromadzonej pod słynnym oknem krakowskiej 
kurii przy ulicy Franciszkańskiej 3.
Początkowo obchody ŚDM, na szczeblu światowym, 
trwały zaledwie kilkanaście godzin i obejmowały wieczorne 
czuwanie modlitewne z Papieżem w sobotę oraz Mszę Św. 
pod jego przewodnictwem w niedzielny poranek. Młodzież 
gromadziła się przy krzyżu, ofiarowanym przez Jana Pawła 
II, któremu od 2003r. - z woli Papieża - towarzyszy kopia 
ikony Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie 

 
Manila, 1995 (© VATICAN POOL I VATICAN I AFP)

Hasło: Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam ( J 20, 21), 4 miliony uczestników

Ludu Rzymskiego) z bazyliki Matki 
Bożej Większej w Rzymie.
Jednak już w 1989r. organizatorzy dodali 
trzy dni katechez poprzedzających 
sobotnio -niedzielne spotkanie z Papieżem, 
w 1991r. powitanie Ojca Świętego 
przez młodzież, zaś w 1993r. - piątko-
we nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
(aż do 2011r. bez udziału Papieża, a jedy-
nie - choć nie zawsze - z jego przesłaniem).                                     
Z kolei w 1995r. pojawił się festiwal mło-
dych o charakterze kulturalnym, a także 
możliwość spędzenia wcześniej kilku dni                                     
w jednej z diecezji, by poznać życie lokalne-
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Jestem kobietą.
Tekst w oparciu o książkę 

„O kobiecie” 
Edyty Stein 

(św. Teresy Benedykty od Krzyża).

Żyję sercem.

Czym jest dusza kobiety?
Dusza, którą Bóg obdarowuje człowieka, nie jest 
bytem gotowym, w pełni ukształtowanym, pozostają-
cym w stanie spoczynku. Wymaga sporego wysiłku, 
by władze, które przynosi ze sobą na świat w postaci 
zalążków, rozwijały się wraz ze wzrostem i dojrze-
waniem osoby, i przyczyniały się do rozkwitu pełni 
człowieczeństwa. 

Dusza jest nierozerwalnie związana z ciałem, potrze-

buje go, a sposób w jaki traktujemy ciało ma znaczący 
wpływ na kondycję duszy. Ciało fizyczne musi mieć 
zapewnione odpowiedni pokarm i higienę oraz ak-
tywność fizyczną, by dusza mogła się swobodnie 
i w pełni rozwijać. Być może stąd powiedzenie:                     
w zdrowym ciele, zdrowy duch. Należy jednak pamię-
tać, że im więcej uwagi poświęcamy ciału, im bardziej 
przesuwamy punkt ciężkości w kierunku zaspokoje-
nia naszych potrzeb biologicznych oraz „wymogów” 

go Kościoła. W 2000r. 
dodano strefę sakra-
mentu pojednania 
(od 2011r. kilkoro 
młodych spowiada 
osobiście Papież), 
a w 2005 r. podczas 
sobotniego czuwania 
po raz pierwszy odbyła 
się adoracja eucha-
rystyczna. W 2008 r. 
wprowadzono jeszcze 
targi powołaniowe, 
na których różne zgro-
madzenia zakonne 
i wspólnoty przedsta-
wiają swoje charyzmaty.
Tak ukształtował się 
schemat światowych 
obchodów ŚDM.

 
Paryż, 1997 (© OR | CPP)
Hasło: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie ( J 1, 38-39), 1,1 miliona uczestników
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

MODLITWA O USTPIENIE EPIDEMI

Jestem kobietą.
Tekst w oparciu o książkę 

„O kobiecie” 
Edyty Stein 

(św. Teresy Benedykty od Krzyża).

aparycji, tym więcej szkody dla duszy. Dzieje się 
to zawsze kosztem duszy, która wówczas grzęźnie                                 
w ciele i jest pozbawiona możliwości optymalnego 
rozwoju. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu, jak rów-
nież niezbędne zabiegi pielęgnacyjne są zupełnie 
wystarczające, by utrzymywać ciało w dobrej kondy-
cji bez uszczerbku dla duszy.

Mimo, że każda dusza jest niepowtarzalna i jedyna                                                                  
w swoim rodzaju, można mówić o jej strukturze, na 
którą składają się władze duszy, tj.: rozum, wola oraz 
serce. Co ciekawe, św. Augustyn wymienia rozum, 
wolę i pamięć. Skąd ta rozbieżność? Zaryzykuję 
stwierdzeniem, że prezentuje on typowo męskie 
podejście do tematu, podczas gdy Edyta Stein pisze 
o duszy kobiety, w której serce odgrywa niepoślednią 
rolę.

Mówiąc jednak o władzach duszy należy podkreślić, 
że wszystkie są sobie nawzajem potrzebne i żadna 
nie może istnieć bez drugiej, a rozwój jest możliwy 
wyłącznie w wyniku ich działania. Mówiąc krótko, 
należy ich używać. Tylko poprzez ćwiczenie, zastoso-
wanie i systematyczne korzystanie z naszych władz, 
nie pozostaną w postaci zalążków, ale maja szansę 
przekształcić się w rozwinięte, dojrzałe owoce.
Rozum bowiem powinien kierować wolą, na którą 
oddziałują nastroje i poruszenia serca, dzięki którym 
kobieta odbiera otaczający ją świat i ludzi oraz two-
rzy swój własny, osobisty stosunek do osób, przed-
miotów, zjawisk. Tym bardziej poznanie rozumowe 
jest niezbędne, by rozeznać poruszenia i nastroje 
serca, wprawiające wolę w ruch, czy są właściwe                
i potrzebne, ponieważ przekłada się to na naszą ak-
tywność, działanie i decyzje.

Jednak, co należy mocno podkreślić, władze duszy 
nie rozwijają się w tym samym tempie, w ten sam 
sposób i nie są rozłożone równomiernie, tzn.: na 
każdą nie przypada jedna trzecia udziału. W centrum 
bytu kobiecej duszy znajduje się serce. Patrzenie ser-
cem ma oczywiście swoje dobre strony (czyt. specy-
ficzna wartość kobiety, wynikająca z jej specyficznych 
cech, por. DN nr 39/2020), ale niesie również ze 
sobą zagrożenie w postaci jednostronnego kształto-
wania serca. Ma to miejsce wówczas, gdy jego nastro-
je i poruszenia przejawiają tendencję do dominacji                
i są głuche na wpływ i oddziaływanie rozumu i woli.
Rozum bowiem jest niczym światło latarni – wska-
zuje drogę i stały kurs. Bez tego poruszenia i nastroje 
serca są niestałe, chwiejne, zmienne. Kobietą miotają 

emocje, których nie potrafi okiełznać i nadać właści-
wego kierunku – dryfuje, kręci się jak bączek, nie wie 
co robić. Ich przewaga nad rozumem tłumi światło, 
przez co zniekształca obraz świata, rzeczy i wydarzeń.

To jak padający w ciemnym pokoju na ścianę cień – 
wydaje się niebezpieczny i straszny, i dopiero po włą-
czeniu światła, okazuje się, że to wieszak albo abażur.

Podobnie z wolą. Powinna działać jak strażnik. 
Jej rola polega bowiem na „staniu na straży”, czyli 
zezwalaniu lub powściąganiu serca przed oddziały-
waniem i wpływem na decyzje i działania. Czasem 
bowiem trzeba zagłuszyć nadmierne i niepotrzebne 
poruszenie, innym razem ulec pożądanemu i właści-
wemu odruchowi. Gdy przeważają emocje, uczymy 
się nieodpowiednich praktyk, stajemy się impulsyw-
ne, poddajemy się dyktatowi zmysłów.

Pozwólmy zatem władzom duszy współdziałać. 
Kształtujmy je nieustannie. Pozostawmy rozu-
mowi kierownictwo, woli jej funkcję przewodnią,                             
a wówczas nasze kobiece serce wykształci optymalny 
poziom wrażliwości.

Żyję sercem i to jest moją siłą.

Magdalena Miczek 
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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 w październiku codziennie dla dorosłych, młodzieży i dzieci 
o godz. 17.30, po różańcu Msza św. 

Trwa epidemia – przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele.
Spowiadamy tylko w otwartych częściach konfesjonałów, a po zakończonej spowie-
dzi każdy spowiadający się dezynfekuje folię ochronną. Nie korzystamy z zamknię-
tych części konfesjonałów.

Zarządzeniem władz państwowych po przeliczeniu powierzchni podczas nabo-
żeństw w naszym kościele może przebywać jednorazowo do130 osób.

Miesięczne spotkanie formacyjne dla grup duszpasterskich w piątek w łączności                     
z Mszą św. wieczorną. Serdecznie zapraszamy.

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w tym roku w niedzielę. W związku                        
z epidemią Msze św. będą jak w każdą niedzielę – nie będzie Mszy św. dodatkowej                      
o godz. 15.00 i nie będzie też procesji żałobnej. Zachęcamy do indywidualnego na-
wiedzenia cmentarza rozkładając odwiedziny grobów na całą oktawę. W Dzień Za-
duszny Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30; 10.00; 16.30 i 18.00.

Z powodu epidemii na cmentarzach poznańskich nie odbędą się tradycyjne nabożeń-
stwa w uroczystość Wszystkich Świętych.

W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, 
którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmen-
tarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia 
cmentarza i odmówi na cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek mo-
dlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego.

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 „wymieniani”. Wymienianki będziemy czytać od 1 listopada                        
o godz. 17.15 odmawiając różaniec!
Prosimy czytelnie wypisywać imiona i nazwiska zmarłych: Miłosierdziu Bożemu po-
lecamy zmarłych śp. przykładowo Wojciecha, Stanisławę, Zofię …

Zmarli nasi parafianie śp. Wanda Szyfter z Pl. Waryńskiego i śp. Barbara Stemp-
niewska z ul. Miłej. Polećmy zmarłych miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie …

Z powoduobecnej sytuacji epide-
miologicznej, po przeanalizowaniu 
rekomendacji służb sanitarnych, 
z dniem 14 października 2020 r. 
do odwołania zawieszona zostaje 
peregrynacja Matki Bożej w Iko-
nie Jasnogórskiej w Archidjecezji 
Poznańskiej. Wizerunek Jasno-
górski zostanie przewieziony do 
domu zakonnego Sióstr Elżbietanek                       
w Poznaniu


