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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie                                    
z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli 
i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie 
spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie 
z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga 
zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie 
złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Bo i w początkach, gdy ginęli wyniośli olbrzymi, 
nadzieja świata schroniła się w arce, pokierowana 
twą ręką zostawiła światu zawiązki potomności.” 
Mdr 14,6 Tak to było w czasach Noego. Ludzie 
zmienili się w wyniosłych olbrzymów, żyli 
w taki sposób, że Pan Bóg pożałował, że stworzył 
człowieka. Po zachwycie w dniu stworzenia 
przyszło zupełne rozczarowanie. Ludzie zaczęli 
dążyć do samozagłady. Ale Bóg nie chciał być 
bezradny wobec zła, które wybrali. Obmyślił 
więc plan ocalenia i odrodzenia. „Zatopioną 
z jego winy ziemię, mądrość znowu ocaliła na 
lichym drewnie sterując Sprawiedliwym” Mdr 
10,4. I tym ocaleniem była właśnie arka. Tyle, 
że ludzkość czasu Noego, owego narzędzia nie 
rozpoznała, potop ich zaskoczył. A przecież, jak 
mówi żydowska tradycja - Noe budował swoją 
arkę przez 120 lat. Na środku suchego lądu 
budował statek, trudno było ten fakt przeoczyć. 
Ludzie z tego pokolenia przez całe swoje życie 
mieli przed oczami znak zapowiadający nadejście 
innej rzeczywistości. I tak zostali zaskoczeni. 
Do ostatniej chwili żyli jakby Boga nie było. Nie 
rozpoznali narzędzia swojego ocalenia. A jak jest 
teraz? Czy nie rozpoznajemy w sobie ludzi sprzed 
potopu. Czy nie zdarza się, że wybieramy zło, 
głupotę, że dążymy do zagłady siebie i innych. 
Gdzie jest nasza arka? Naszym ratunkiem jest 
inny kawałek „lichego drewna” - krzyż. I choć 
wydaje on nam się często narzędziem zagłady, to 
w nim jest nasze ocalenie. Pozwólmy tylko Panu 
Bogu się uratować. „Błogosławione drzewo, przez 
które dokonuje się sprawiedliwość” Mdr 14,7

Justyna Zienkowicz

Potrzeba czujności 
w oczekiwaniu na 
przyjście Chrystusa

                                            EWANGELIA   (Mt 24, 37-44)
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28.11.
„Udręka staje się powodem 
wytrwałości. Wytrwałość daje 
początek stałości, a stałość 
nadziei” (Rz 5, 3-4).
św. Paweł Apostoł

29.11.
„Jest rzeczą człowieka 
roztropnego oceniać sprawy 
podług ich wyniku, ponieważ 
czego koniec jest dobry, to 
i dobre. Na nic bowiem nie 
przyda się szczepić gałązkę 
na winorośli, skoro nie ma się 
zrywać dojrzałych winogron.”
bł. Wincenty Kadłubek

30.11.
„Rozsiewajcie miłość wszę-
dzie, dokąd się udacie, a za-
cznijcie od własnego domu.”
św. Matka Teresa z Kalkuty

1.12.
„Nie uznawajcie za prawdę 
niczego, co jest wyzute z mi-
łości. I nie uznawajcie za mi-
łość, co jest wyzute z prądy. 
Jedno bez drugiego staje się 
niszczycielskim kłamstwem.”

Myśli na każdy dzień
św. Teresa Benedykta od 
Krzyża (Edyta Stein)

2.12.
„Miłujmy Pana, wychwa-
lajmy Pana zawsze, nigdy 
Go nie obrażajmy!”
bł. Rafał Melchior Chy-
liński

3.12.
„Im więcej miłujemy, tym 
więcej nam do umiłowania 
zostaje, a im więcej cnót 
zdobywamy, tym więcej 
mamy do zdobycia. Miłość 
bowiem w swym działaniu 
jest zawsze nienasycona, 
gdyż posiada świadomość, 
że nie zdoła nigdy wypłacić 
tego, co winna.”
bł. Jan Ruysbroeck

4.12.
„Kto ma przed oczyma 
owoce trudów, ten niezlę-
kłym umysłem przystępuje 
do walki.”
św. Jan Damasceński

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Pierwsza Niedziela Adwentu
PIERWSZE CZYTANIE   (Iz 2, 1-5)
Pokój królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozoli-
my:Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej 
stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Iz 4, 2-6; Mt 8, 5-11
Wtorek: Iz 11, 1-10; Łk 10, 21-24
Środa: Iz 49, 1-6; Mt 4, 18-22
Czwartek: Iz 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27
Piątek: Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31
Sobota: Iz 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8

Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzek-
ną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga 
Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego 
ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie 
– z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sę-
dzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na le-
miesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi 
nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 
Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 122, 1-2.4-5.6-7.8-9)

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.

Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: «Pokój z tobą!».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 13, 11-14)
Zbliża się nasze zbawienie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina 
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż 
wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się 
dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy 
się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie 
w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie 
w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa 
Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żą-
dzom.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Ps 85, 8)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
   i daj nam swoje zbawienie.
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Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej

Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,
zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,
niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.
Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,
która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,
proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi
i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.
Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,
wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nihil obstat
Poznań, dnia 22 lutego 2021 r.
ks. dr Krzysztof Frąszczak, Cenzor

Imprimatur
Poznań, dnia 26 lutego 2021 r. N. 1158/2021
bp Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny
ks. prałat dr Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii

Do prywatnego odmawiania O otrzymanych łaskach
należy powiadomić postulatora procesu beatyfikacyjnego:
jaroslaw.czyzewski@archpoznan.pl

Modlitwa o beatyfikację 
Służebnicy Bożej Wandy 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 Błeńską,
lekarkę, misjonarkę i Matkę Trędowatych.
Udziel nam łaski, by dzięki naszemu świadectwu
piękno Ewangelii mogło zajaśnieć wszędzie tam,
gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy.
Prosimy o beatyfikację Wandy Błeńskiej,
abyśmy zainspirowani jej życiem,
kochali Ciebie i dawali siebie innym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nihil obstat
Poznań, dnia 15 listopada 2019 r.
ks. dr Krzysztof Frąszczak, Cenzor

Imprimatur
Poznań, dnia 18 listopada 2019 r. N. 6335/2019
bp Szymon Stułkowski, Wikariusz Generalny
ks. prałat dr Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii
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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.

RORATY

       Z  ŻYCIA  PARAFII

RORATY
Od poniedziałku do piątku o godz. 18:00
W poniedziałek i środę – szczególnie zapraszamy dzieci
W sobotę o godz. 6:00 – szczególnie zapraszamy młodzieży i dorosłych.
W I sobotę miesiąca - 2 grudnia – po Roratach różaniec w ramach nabożeństwa pierwszosobotniego.
W sobotę po roratach i różańcu zapraszamy na wspólne śniadanie w Sali domu parafialnego – możesz coś przy-
nieść do wspólnego stołu.
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WIECZORY MUZYCZNE
w Kościele na Nowinie

Wiktoria Łukaszewska - flet
Michał Ratić - obój
Hanna Polaszek - flet
Marit Skjersmo Storsve - flet
Sophie Dahl Hanssen - flet
Katarzyna Janus - saksofon

Koncert jest częścią projektu pt.: Kultura 3.0. Współczesna rola kultury
w budowaniu społeczeństwa zintegrowanego, finansowanego z funduszy 
MF EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków
krajowych. 

Data realizacji zadania: 01.09.2022 – 31.03.2024 
Kwota dofinansowania: 129 210,28 Euro

Program: Działanie II: Poprawa dostępu do kultury i sztuki 
Strona Operatora Programu: www.eogkultura.mkidn.gov.pl

prof. dr hab. Ewa Murawska
opieka merytoryczna

3 grudnia 2022r.
(sobota)
godzina 18:50

Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza
ul. Nowina 3, Poznań

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY
SZYMON CZERWIEC

PARTNERZY W PROJEKCIE

W programie:
J.S. Bach, W.F. Bach, S. Mercadante

ORGANIZATOR
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA
W POZNANIU

     Z  ŻYCIA  PARAFII
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

FRANCISZEK ZACHĘCA DO PAMIĘCI O POLAKACH 
RATUJĄCYCH ŻYDÓW

Do krzewienia pamięci o Polakach, ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej, zachęcał papież pozdra-
wiając pielgrzymów z Polski. Franciszek, podczas 
środowej audiencji ogólnej (16.11.2022), zwrócił się 
szczególnie do członków fundacji SOAR, mającej 
na celu upamiętnienie bohaterstwa i odwagi rodziny 
Ulmów z Markowej, a także innych Polaków ratują-
cych Żydów.
 

PAPIEŻ PRZYJĄŁ ABP. MOKRZYCKIEGO 
I BP. SOBIŁĘ Z UKRAINY

Rano, 17 listopada, Papież przyjął na audiencji hie-
rarchów z Ukrainy: abp. Mieczysława Mokrzyckiego, 
metropolitę lwowskiego obrządku łacińskiego oraz bp. 
Jana Sobiłę z diecezji charkowsko-zaporoskiej. Ich kraj 
właśnie wspominał 30. rocznicę nawiązania oficjal-
nych relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.
Abp Mokrzycki wyraził wdzięczność Franciszkowi za 
jego ciągłą pamięć o Ukrainie i troskę o to, aby świat 
nie przyzwyczaił się do wojny. Jednocześnie uważa, że 
Papieżowi bardzo zależy na budowaniu jedności oraz 
braterstwa pomiędzy narodami i wyznaniami.
Bp Jan Sobiło z Zaporoża zwrócił z kolei uwagę na to, 
że Franciszek pragnie tworzyć mosty między różnymi 
narodami i troszczy się o wszystkich ludzi, także o Ro-
sjan, którzy zostali oszukani przez propagandę prezy-
denta, wcześniej przez pierwszych sekretarzy, a jeszcze 
przed nimi przez carat, i są nastawiani na prowadzenie 
wojny.
„Ja widzę w sercu Ojca Świętego, w jego oczach – jak 
tak rozmawialiśmy – troskę o cały świat i o cały Kościół 
powszechny“ – powiedział bp Sobiło.
 

POCHODZI Z ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ, 
BĘDZIE BISKUPEM NA MADAGASKARZE

Ojciec Święty mianował 19 listopada bp. Zygmunta 
Robaszkiewicza, ze Zgromadzenia Misjonarzy Świę-
tej Rodziny, dotychczasowego ordynariusza diecezji 
Morombe, biskupem diecezji Mahajanga na Madaga-
skarze.
Dzisiejsza nominacja to nie jedyny „polski ślad” na tej 
największej wyspie afrykańskiej, gdyż 27 września br. 
Franciszek mianował tam nuncjuszem apostolskim                                                                             
ks. Tadeusza Grysę, wynosząc go jednocześnie do 
godności arcybiskupa tytularnego Rubiconu. Po-
dobnie jak bp Robaszkiewicz, on również pochodzi                        
z Wielkopolski. Sakry biskupiej udzielił mu 1 listopada 
w Poznaniu watykański sekretarz stanu kard. Pietro 
Parolin.
 



WEZWANIA ZA UKRAINĘ 
W MODLITWIE POWSZECHNEJ 

„Chcemy modlić się o sprawiedliwy pokój na 
Ukrainie oraz uczcić pamięć ofiar rosyjskich 
zbrodni” – podkreślił przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądec-
ki, prosząc o modlitwę z okazji przypadającej 
25 listopada tego roku 90. rocznicy Wielkiego 
Głodu na Ukrainie. Abp Gądecki zaapelował też 
o dodanie tej intencji do modlitwy powszechnej 
podczas Mszy św. w niedzielę 27 listopada. 
„W kontekście trwającej agresji rosyjskiej na 
Ukrainę, Kościół w Polsce pragnie – na różne 
sposoby – solidaryzować się z narodem ukraiń-
skim” – napisał abp Gądecki w liście do bisku-
pów. 

ZA NAMI MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
DLA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Pedagodzy, teologowie, duszpasterze, prawnicy 
i dziennikarze uczestniczyli w Krakowie w II 
Międzynarodowym Kongresie dla Małżeństwa 
i Rodziny. Wydarzenie odbyło się w Sanktu-
arium św. Jana Pawła II na Białych Morzach pod 
hasłem: „Małżeństwo – wybór czy dar? Reflek-
sja nad narzeczeństwem i początkami życia mał-
żeńskiego”.
W Kongresie uczestniczyli świeccy i duchow-
ni eksperci z różnych stron świata, w tym m.in. 
kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary.
Zapowiedziano, że III Kongres dla Małżeństwa 
i Rodziny odbędzie się za dwa lata: od 14 do 16 
listopada 2024 roku.

 PODZIĘKOWANIE ZA POSŁUGĘ 
BP. STUŁKOWSKIEGO

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył w po-
znańskiej katedrze dziękczynnej Mszy św. za po-
sługę w archidiecezji poznańskiej (19.11.2022).
„Dziękuję Bogu, że Go tu poznałem i że mogłem 
Go tu kochać i naśladować. Życie i droga wia-
ry trwają, choć idziemy w innym towarzystwie 
i innymi ścieżkami do nieba, tam, gdzie jest na-
sza ojczyzna” – powiedział biskup płocki.
„Dzisiaj cała archidiecezja poznańska wyraża 
ogromną wdzięczność Panu Bogu za posługi-
wanie duszpasterskie księdza biskupa Szymona. 
Dziękujemy i życzymy wszelkich łask potrzeb-
nych do owocnego pasterzowania w diecezji 
płockiej. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie prace, 
Drogi Biskupie Szymonie, podejmowane w du-
chu tak ogromnej mobilności i otwarcia na każ-

Podziękowanie za posługę bp. Stułkowskiego
Bp Szymon Stułkowski przewodniczył w poznańskiej katedrze dziękczynnej Mszy św. za 
posługę w archidiecezji poznańskiej (19.11.2022).
„Dziękuję Bogu, że Go tu poznałem i że mogłem Go tu kochać i naśladować. Życie i droga 
wiary trwają, choć idziemy w innym towarzystwie i innymi ścieżkami do nieba, tam, gdzie 
jest nasza ojczyzna” – powiedział biskup płocki.
„Dzisiaj cała archidiecezja poznańska wyraża ogromną wdzięczność Panu Bogu za 
posługiwanie duszpasterskie księdza biskupa Szymona. Dziękujemy i życzymy wszelkich 
łask potrzebnych do owocnego pasterzowania w diecezji płockiej. Jesteśmy wdzięczni za 
wszystkie prace, Drogi Biskupie Szymonie, podejmowane w duchu tak ogromnej mobilności 
i otwarcia na każdego człowieka” – mówił abp Stanisław Gądecki.

Abp Gądecki: Kościół jest bramą do królestwa Bożego na ziemi
„Kościół jest bramą do królestwa Bożego na ziemi. Każdy z nas – dzięki łasce sakramentu 
chrztu świętego – należy do założonego przez Chrystusa Kościoła” – powiedział abp 
Stanisław Gądecki w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W poznańskiej 
katedrze metropolita poznański przewodniczył Mszy św. w patronalne święto Akcji 
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W tym roku mija 25 lat od 
reaktywowania oddziałów Akcji Katolickiej przy parafiach archidiecezji poznańskiej.

W POLSCE

Pochodzi z archidiecezji poznańskiej, będzie biskupem na Madagaskarze
Ojciec Święty mianował 19 listopada bp. Zygmunta Robaszkiewicza, ze Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny, dotychczasowego ordynariusza diecezji Morombe, biskupem 
diecezji Mahajanga na Madagaskarze.
Dzisiejsza nominacja to nie jedyny „polski ślad” na tej największej wyspie afrykańskiej, gdyż 
27 września br. Franciszek mianował tam nuncjuszem apostolskim ks. Tadeusza Grysę, 
wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Rubiconu. Podobnie jak bp 
Robaszkiewicz, on również pochodzi z Wielkopolski. Sakry biskupiej udzielił mu 1 listopada 
w Poznaniu watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin.

Wezwania za Ukrainę w modlitwie powszechnej 
„Chcemy modlić się o sprawiedliwy pokój na Ukrainie oraz uczcić pamięć ofiar rosyjskich 
zbrodni” – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, 
prosząc o modlitwę z okazji przypadającej 25 listopada tego roku 90. rocznicy Wielkiego 
Głodu na Ukrainie. Abp Gądecki zaapelował też o dodanie tej intencji do modlitwy 
powszechnej podczas Mszy św. w niedzielę 27 listopada. „W kontekście trwającej agresji 
rosyjskiej na Ukrainę, Kościół w Polsce pragnie – na różne sposoby – solidaryzować się z 
narodem ukraińskim” – napisał abp Gądecki w liście do biskupów. 

W POLSCE

Za nami Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny
Pedagodzy, teologowie, duszpasterze, prawnicy i dziennikarze uczestniczyli w Krakowie w II 
Międzynarodowym Kongresie dla Małżeństwa i Rodziny. Wydarzenie odbyło się w 
Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach pod hasłem: „Małżeństwo – wybór czy 
dar? Refleksja nad narzeczeństwem i początkami życia małżeńskiego”.
W Kongresie uczestniczyli świeccy i duchowni eksperci z różnych stron świata, w tym m.in. 
kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Zapowiedziano, że III Kongres dla Małżeństwa i Rodziny odbędzie się za dwa lata: od 14 do 
16 listopada 2024 roku.

NA ŚWIECIE I W POLSCE

NA ŚWIECIE

Franciszek zachęca do pamięci o Polakach ratujących Żydów
Do krzewienia pamięci o Polakach, ratujących Żydów podczas II wojny światowej, zachęcał 
papież pozdrawiając pielgrzymów z Polski. Franciszek, podczas środowej audiencji ogólnej 
(16.11.2022), zwrócił się szczególnie do członków fundacji SOAR, mającej na celu 
upamiętnienie bohaterstwa i odwagi rodziny Ulmów z Markowej, a także innych Polaków 
ratujących Żydów.

Papież przyjął abp. Mokrzyckiego i bp. Sobiłę z Ukrainy
Rano, 17 listopada, Papież przyjął na audiencji hierarchów z Ukrainy: abp. Mieczysława 
Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego obrządku łacińskiego oraz bp. Jana Sobiłę z diecezji 
charkowsko-zaporoskiej. Ich kraj właśnie wspominał 30. rocznicę nawiązania oficjalnych 
relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.
Abp Mokrzycki wyraził wdzięczność Franciszkowi za jego ciągłą pamięć o Ukrainie i troskę 
o to, aby świat nie przyzwyczaił się do wojny. Jednocześnie uważa, że Papieżowi bardzo 
zależy na budowaniu jedności oraz braterstwa pomiędzy narodami i wyznaniami.
Bp Jan Sobiło z Zaporoża zwrócił z kolei uwagę na to, że Franciszek pragnie tworzyć mosty 
między różnymi narodami i troszczy się o wszystkich ludzi, także o Rosjan, którzy zostali 
oszukani przez propagandę prezydenta, wcześniej przez pierwszych sekretarzy, a jeszcze 
przed nimi przez carat, i są nastawiani na prowadzenie wojny.
„Ja widzę w sercu Ojca Świętego, w jego oczach – jak tak rozmawialiśmy – troskę o cały 
świat i o cały Kościół powszechny“ – powiedział bp Sobiło.
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Do krzewienia pamięci o Polakach, ratujących Żydów podczas II wojny światowej, zachęcał 
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charkowsko-zaporoskiej. Ich kraj właśnie wspominał 30. rocznicę nawiązania oficjalnych 
relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.
Abp Mokrzycki wyraził wdzięczność Franciszkowi za jego ciągłą pamięć o Ukrainie i troskę 
o to, aby świat nie przyzwyczaił się do wojny. Jednocześnie uważa, że Papieżowi bardzo 
zależy na budowaniu jedności oraz braterstwa pomiędzy narodami i wyznaniami.
Bp Jan Sobiło z Zaporoża zwrócił z kolei uwagę na to, że Franciszek pragnie tworzyć mosty 
między różnymi narodami i troszczy się o wszystkich ludzi, także o Rosjan, którzy zostali 
oszukani przez propagandę prezydenta, wcześniej przez pierwszych sekretarzy, a jeszcze 
przed nimi przez carat, i są nastawiani na prowadzenie wojny.
„Ja widzę w sercu Ojca Świętego, w jego oczach – jak tak rozmawialiśmy – troskę o cały 
świat i o cały Kościół powszechny“ – powiedział bp Sobiło.

Podziękowanie za posługę bp. Stułkowskiego
Bp Szymon Stułkowski przewodniczył w poznańskiej katedrze dziękczynnej Mszy św. za 
posługę w archidiecezji poznańskiej (19.11.2022).
„Dziękuję Bogu, że Go tu poznałem i że mogłem Go tu kochać i naśladować. Życie i droga 
wiary trwają, choć idziemy w innym towarzystwie i innymi ścieżkami do nieba, tam, gdzie 
jest nasza ojczyzna” – powiedział biskup płocki.
„Dzisiaj cała archidiecezja poznańska wyraża ogromną wdzięczność Panu Bogu za 
posługiwanie duszpasterskie księdza biskupa Szymona. Dziękujemy i życzymy wszelkich 
łask potrzebnych do owocnego pasterzowania w diecezji płockiej. Jesteśmy wdzięczni za 
wszystkie prace, Drogi Biskupie Szymonie, podejmowane w duchu tak ogromnej mobilności 
i otwarcia na każdego człowieka” – mówił abp Stanisław Gądecki.

Abp Gądecki: Kościół jest bramą do królestwa Bożego na ziemi
„Kościół jest bramą do królestwa Bożego na ziemi. Każdy z nas – dzięki łasce sakramentu 
chrztu świętego – należy do założonego przez Chrystusa Kościoła” – powiedział abp 
Stanisław Gądecki w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W poznańskiej 
katedrze metropolita poznański przewodniczył Mszy św. w patronalne święto Akcji 
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W tym roku mija 25 lat od 
reaktywowania oddziałów Akcji Katolickiej przy parafiach archidiecezji poznańskiej.
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dego człowieka” – mówił abp Stanisław Gądecki. 

ABP GĄDECKI: KOŚCIÓŁ JEST BRAMĄ 
DO KRÓLESTWA BOŻEGO NA ZIEMI

„Kościół jest bramą do królestwa Bożego na ziemi. 
Każdy z nas – dzięki łasce sakramentu chrztu święte-
go – należy do założonego przez Chrystusa Kościoła” 
– powiedział abp Stanisław Gądecki w uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W poznańskiej 
katedrze metropolita poznański przewodniczył Mszy 
św. w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży. W tym roku mija 25 lat 
od reaktywowania oddziałów Akcji Katolickiej przy 
parafiach archidiecezji poznańskiej.
Nawiązując do nowego roku duszpasterskiego, który 
rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu i które-
mu będą towarzyszyć słowa: „Wierzę w Kościół Chry-
stusowy”, metropolita poznański podkreślił, że Kościół 
jest najwłaściwszym miejscem do rozwijania skarbów 
duchowych.
 

ZMARŁ O. STANISŁAW JAROSZ 
KRAJOWY MODERATOR DZIEŁA DUCHOWEJ ADOPCJI

Zmarł o. Stanisław Jarosz, paulin, Krajowy Moderator 
Dzieła Duchowej Adopcji. Pełniąc różne funkcje i po-
sługi w Zakonie Paulinów był niezwykle zaangażowa-
ny w obronę życia dzieci nienarodzonych przez modli-
twę różańcową. Przez wiele lat związany z Jasną Górą. 
Miał 69 lat, 43 lata życia kapłańskiego. Krajowym Mo-
deratorem Dzieła Duchowej Adopcji został mianowa-
ny przez Konferencję Episkopatu Polski w 2017 r.
Duchowa adopcja to dziewięciomiesięczna modli-
twa w intencji życia zagrożonego w łonie matki. Dla 
Polaków jest ona także formą osobistego wypełnie-
nia Jasnogórskich Ślubów Narodu. Polega na indy-
widualnym modlitewnym zobowiązaniu, podjętym 
w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie mat-
ki. Osoba odmawia jedną, dowolnie wybraną tajemni-
cę Różańca oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka 
i jego rodziców. Do modlitwy wierni mogą dołączyć 
dodatkowe wyrzeczenie, np. post czy działania chary-
tatywne.
W 1995 roku rozpoczął pracę Centralny Ośrodek 
Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.
 

CARITAS POLSKA WŁĄCZA UKRAINĘ 
W PROGRAM RODZINA RODZINIE

Od wybuchu wojny minęło 8 miesięcy, a za naszą 
wschodnią granicą wciąż rozgrywa się dramat. Miesz-
kańcy Ukrainy tracą swoje domy, bliskich i siły do 
zmagania się z rzeczywistością. Nie mogą jednak stra-
cić nadziei na pomoc, dlatego Caritas Polska realizuje 
na Ukrainie program Rodzina Rodzinie.
Siłą programu Rodzina Rodzinie jest jego forma. 
Comiesięczne wsparcie finansowe daje najuboższym 
możliwość odbicia się od dna poprzez spłatę zadłużeń, 
np. uregulowanie czynszu i rachunków za media. Po-
nadto program pozwala beneficjentom na samodziel-
ne decydowanie o tym, którą z najpilniejszych potrzeb 

(np. zakup żywności, materiałów budowlanych, 
leków) chcą zrealizować.
Jak wesprzeć potrzebujące rodziny pozostające 
na Ukrainie:
                  • Dokonaj wpłaty lub zadeklaruj regu-
larne wsparcie na stronie caritas.pl/rodzina
               • Wyślij SMS o treści RODZINA pod 
nr 4260, by dowiedzieć się, jak pomóc rodzinom 
na Ukrainie
 

PROCESJA ŚWIATŁA KU CZCI NIEPOKALANEJ

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, w sobotę 8 grudnia, za-
praszamy na Procesję Światła na Ostrowie Tum-
skim. Procesja wyruszy o godz. 18 z kościoła pw. 
św. Małgorzaty na Śródce i przejdzie przez most 
Biskupa Jordana do figury Matki Bożej przy ko-
ściele Najświętszej Maryi Panny in Summo koło 
katedry poznańskiej. Na zakończenie nabożeń-
stwa strażacy złożą kwiaty u stóp figury Matki 
Bożej.

 

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

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Rozpoczęliśmy Adwent, na każdej Mszy św. będziemy głosić krótkie homilie. Roraty                      
w dni powszednie o godz. 18.00 /z udziałem dzieci w poniedziałki i środy/, w soboty                     
o godz. 6.00 /dla dorosłych i młodzieży. Po roratach w sobotę wspólne śniadanie.                           
W soboty Adwentu nie będzie Mszy św. o godz. 7.30.

Dzisiaj mija osiem lat od śmierci naszej parafianki Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej. 
Msza św. o godz. 18:00, której przewodniczył będzie i kazanie wygłosi Ks. kanonik Rafał 
Pajszczyk referent do spraw beatyfikacji i kanonizacji w naszej archidiecezji.

W poniedziałek 28 listopada Msza św. o godz. 18.00, a po niej katecheza dla rodziców 
dzieci I Komunijnych w Sali Domu Parafialnego. A w przyszłą niedziele o godz. 11:00 
poświęcenie medalików dla tych dzieci.

W środę 30 listopada w trzecią rocznicę nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej 
zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu: po Mszy św. wieczornej: 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i po godzinie adorację prowadzą: po Mszy św. 
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej; od 19:00 - Żywy Różaniec; od 20:00 - czciciele 
Miłosierdzia Bożego o godz. 21:00 APEL JASNOGÓRKI z ponowieniem oddania Parafii 
Matce Bożej od 21:00 - prowadzą kapłani; od 22:00 – Rada duszpasterska i ekonomiczna; 
od 23:00 – Caritas i Apostolstwo Dobrej Śmierci o godz. 24:00 – PASTERKA MARYJNA, 
której przewodniczył będzie i kazanie wygłosi ks. Marcin Płóciennik, kiedyś diakon                          
w naszej parafii.

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w piątek 
od 16.00 do 18.00, Komunia co pół godziny. W sobotę Roraty. o godz. 6.00 a po nich 
nabożeństwo pierwszosobotnie i wspólne śniadanie.

W I pierwszy piątek i I sobotę odwiedzimy chorych z sakramentami św. - będą to już 
odwiedziny związane ze świętami Bożego Narodzenia. Chorych prosimy zgłosić                                    
w godzinach otwarcia biura do czwartku włącznie.

W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do skarbon na Fundusz Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie.

Opłatki wigilijne do nabycia w Kancelarii parafialnej po niedzielnych Mszach św. oraz                     
w dni powszednie w godzinach przyjęć. Adwentowe świece Caritas, jako Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom, rozprowadzamy od dzisiaj przed i po Mszach świętych o godz. 9.30, 
11.00, 12.30 przed kościołem, duże świece – 20 zł, małe – 10 zł. Będzie można także 
zakupić zrobione własnoręcznie przez parafialny zespół Caritas ozdoby na choinkę.

W naszym kościele wystawa prac konkursowych „Szyjemy suknię dla Matki Bożej”. 
Parafian zapraszamy do głosowania przez najbliższe dwie niedzielę na najlepszą pracę, 
która otrzyma nagrodę publiczności. 

W tym roku odwiedzimy z wizytą kolędową Parafian mieszkających w domach 
jednorodzinnych, którzy do IV Niedzieli Adwentu złożą kartkę z zaproszeniem do 
wspólnej modlitwy w ich domu. Kartki te zostały wyłożone na stoliku pod chórem                                                      
i wypełnione wrzucamy do skarbon z napisem KOLĘDA 2023. Każdego dnia będzie inna 
ulica i odwiedzimy tylko tych Parafian, którzy wypełnią zaproszenie kapłana. Plan ulic 
podamy w II dzień świąt Bożego Narodzenia.

W minionym tygodniu zmarła nasza Parafianka śp. Sabina Buda z ul. Szpitalnej. Pogrzeb 
w najbliższy wtorek o godz. 11:00 na cmentarzu w Skórzewie. Polećmy zmarłą Bożemu 
miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…


