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EWANGELIA

              EWANGELIA (Łk 21, 25-28. 34-36)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na 
słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga na-
rodów bezradnych wobec huku morza i jego nawał-
nicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu 
wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce nie-
bios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Czło-
wieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką 
chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha 
i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odku-
pienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk do-
czesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienac-
ka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc                                                                                                
i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli unik-
nąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed 
Synem Człowieczym».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Huk morza, nawałnica, znaki na Słońcu, 
księżycu i gwiazdach, trwoga narodów 
bezradnych. Mam wrażenie, że to w ja-
kiejś mikroskali opis mojego ostatniego 
tygodnia. Taka mała apokalipsa i jakieś 
wstrząsy co jakiś czas nam się w życiu 
przydarzają. I tak nas absorbują, że często 
mamy poczucie, że na drodze wiary był 
to czas zmarnowany. Ale dzisiejsza Ewan-
gelia mówi, że na przyjście Pana Jezusa 
wcale nie mamy oczekiwać w warunkach 
komfortowych. Choć tak by było prościej 
- w spokoju, ciszy i skupieniu, najlepiej 
półmroku kaplicy. Pan Jezus, tak jak 2000 
lat temu, przyjdzie w sposób zaskakujący 
i zupełnie nieoczekiwany, między jednym 

Oczekiwanie 
powtórnego przyjścia 

Chrystusa
naszym zaangażowaniem, a drugim, między jednym 
lękiem a drugim, między jednym biegiem, a drugim. 
Jedyne co możemy zrobić, to nabrać ducha, ale nie 
ducha lęku, a ducha ufności i modlitwy. Bo modli-
twa jest największym komfortem na jaki możemy 
sobie pozwolić w całym tym zabieganiu. Modlitwa, 
kiedy nie mamy czasu się modlić, modlitwa, kie-
dy nie czujemy się godni modlitwy.  Nie dajmy się 
zmylić pozorom, że naprawdę nie mamy czasu, że 
naprawdę w tym świecie jest tylko obłęd. Adwent 
jest czasem, w którym można odnaleźć radość ocze-
kiwania, która gdzieś się zgubiła w pogoni życia. 
Adwent to czas, w którym można na nowo zaufać, 
złożyć nadzieje wbrew nadziei. Zacząć odczuwać 
bezpieczeństwo, mimo realnych niebezpieczeństw. 
Odkrywać obecność Pana Boga tam, gdzie do tej 
pory wydawało się nam, że Go nie ma. W Adwencie 
mamy uwierzyć, że w środku tego co nazywamy sza-
rzyzną dnia codziennego, chce się z nami spotkać 
Bóg.

Justyna Zienkowicz
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29.11.
„Maryja zbliżyła Boga do ludzi. Ona 
to nadała kształty ludzkie Bogu-Czło-
wiekowi, nosiła Jezusa na ramionach 
swoich, karmiła mlekiem macierzyń-
skim, obejmowała Go swoimi ra-
mionami. Korzystała z tej poufności 
wobec Syna Bożego, jaka przysługu-
je matkom wobec własnych dzieci. 
Wreszcie - oddała Go ludziom. Bóg 
Wcielony miał na ziemi Matkę. Ta 
prawda obezwładnia nas. Bóg Ojciec 
szukał wśród kobiet tej ziemi dla swe-
go Syna Matki. Bóg zaufał Dziewicy                                                         
i powierzył Jej Nieogarnionego.”

30.11.
„Do dojrzałości duchowa docho-
dzi się powoli. Powoli kształtuje nas 
Duch Święty. Bo to On właśnie, 
Trzecia Osoba Trójcy Świętej - Duch 
Święty - sprawia w nas wszelką doj-
rzałość i owocowanie łask i darów 
Bożych. On nas kształtuje w duchu, 
jest sprawcą naszego uświęcenia i du-
chowej pełni.”

1.12.
„Wiemy, że Bóg jest twórcą tych pod-
stawowych i zasadniczych praw, któ-
re nazywamy prawami natury. Bóg 
wypisał je palcem swojej ojcowskiej 
twórczości na naszych sercach, na 
naszych umysłach i woli. Tworząc 
człowieka, tak nas ukształtował, że 
jesteśmy przez rozum wrażliwi na 
wszystko, co pochodzi z prawdy 
ludzkiej i Bożej. Przez wolę jesteśmy 
wrażliwi na wszystko co dobre, co                                                                               
z dobra pochodzi i ku dobru zmierza. 
Właściwością natury ludzkiej jest 
kierować się całkowicie ku dobru, 
szukać dobra. Palcem swej istotowej 
Miłości wypisał Bóg na naszych ser-
cach przedziwną tęsknotę do miło-
ści.”

2.12.
„Maryja wiedziała, kim jest i Kogo ma 

Myśli błogosławionego
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
w sobie! Wiedziała, że On uświęca 
Jej wnętrze. To wystarczyło. Jakże 
to była trudna, skomplikowana, ale 
wspaniała cnot czystości!”

3.12.
„I w Waszym środowisku, gdzieś             
w głębi serca, musi być wypielę-
gnowany Duch Boży, Duch Świę-
ty. On Was musi nauczyć nowego 
stylu obcowania ze sobą, postępo-
wania, rozmawiania, przemawiania 
do siebie, odzywania się do siebie. 
Musi Was nauczyć wzajemnego 
współżycia, ofiary z siebie dla in-
nych, tak jak On czyni ofiarę mi-
łości, towarzysząc Ojcu i Synowi, 
którzy chcieli u nas mieszkanie 
uczynić. On się poświęca dla Nich 
i jest z Nimi w nas. Odnajdujemy 
Go w sobie. Nie jest to rzecz łatwa! 
Musimy pokonać nasz rozum, 
wolę i serce. Jest to konieczne! 
W Waszych domach musi się zro-
bić dziura w dachu, przez którą 
musi się nalać oliwa pokoju.”

4.12.
„Łaska staje się naszą społeczną 
więzią nadprzyrodzoną i zaczy-
nem wzrostu; miłość Boga i bliź-
niego - zasadą i metodą współ-
życia; wiara w Trójcę Świętą,                                                                                       
w odkupienie ludzkości i w Ko-
ściół powszechny - kamieniem 
węgielnym nowego budowania; 
nadzieja - bramą niebios tej nowej 
społeczności. One nas wiążą, ze-
spalają, udzielają mocy i pogody 
ducha.”
5.12.
„Życie nadprzyrodzone jest naj-
cenniejszym darem miłości Bo-
żej, jest warunkiem szczęśliwości 
wiecznej, obroną przed wieczną 
męką. Tak często zapomina się                    
o tym, że człowiek zły, grzeszny, 
występny też żyć będzie wiecznie.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Pierwsza Niedziela Adwentu, rok C
PIERWSZE CZYTANIE  (Jr 33, 14-16)
Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną 
zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judz-
kiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi po-
tomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na 
ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie 
trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan na-
szą sprawiedliwością».

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 25, 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14)
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.

DRUGIE CZYTANIE  (1 Tes 3, 12–4, 2)
Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Tesaloniczan.

Bracia: Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość 
waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla 
was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości 
wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz 
ze wszystkimi Jego świętymi. Na koniec, bracia, prosimy was i na-
pominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście                                           
o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą 
postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie prze-
cież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 85, 8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Iz 2, 1-5; Ps 122; Mt 8, 5-11
Wtorek: Rz 10, 9-19; Ps 19; Mt 4, 18-22
Środa: Iz 25, 6-10a; Ps 23; Mt 15, 29-37
Czwartek: Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 21. 24-27
Piątek: Iz 29, 17-24; Ps 27; Mt 9, 27-31
Sobota: Iz 30, 19-21.23-26; Ps 147A; Mt 9, 35-10, 1. 5a. 6-8
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7 rocznica śmierci 
Służebnicy Bożej 
dr Wandy Błeńskiej
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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.

W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Fot. CPP / Polaris/East News

Św. Elżbieta Węgierska – patronka dzieł miłosierdzia
17 listopada Kościół wspominał św. Elżbietę Węgierską, patronkę dzieł miłosierdzia oraz 
bractw, stowarzyszeń i wielu zgromadzeń zakonnych. Jest świętą dwóch narodów: 
węgierskiego i niemieckiego.
Życie wewnętrzne Elżbiety było pełną realizacją ewangelicznej miłości Boga i człowieka. 
Wytrwałość czerpała we Mszy św., na modlitwie była niezmiernie skupiona. Wiele pracowała 
nad cnotą pokory, zwalczając odruchy dumy, stosowała ostrą ascezę pokuty.
Po śmierci męża złożyła na ręce Konrada z Marburga ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła 
jako tercjarka habit franciszkański. W Marburgu Elżbieta ufundowała szpital, który 
dedykowała św. Franciszkowi, a resztę majątku rozdała ubogim. Ostatnie lata spędziła w 
skrajnym wyrzeczeniu i ubóstwie. W szarej szacie i bosa nie różniła się od biedaków, którym 
posługiwała. Zamieszkała w szpitalu – prowadziła działalność dobroczynną, modląc się i 
umartwiając, ofiarnie posługiwała chorym i biednym.
Elżbieta zmarła, mając zaledwie 24 lata. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie z wycieńczenia, 
spowodowanego nadmiernymi umartwieniami. Na pogrzeb przybyły tłumy, by pożegnać się 
ze swą czczoną i ukochaną władczynią i matką. Już cztery lata po jej śmierci, 27 maja 1235 r., 
papież Grzegorz IX ogłosił Elżbietę świętą, nazywając ją drugą św. Klarą.
Największa część relikwii św. Elżbiety znajduje się w kościele pod jej wezwaniem w 
Wiedniu oraz w Brukseli. Elżbieta jest patronką Turyngii i Hesji oraz Węgier, Zakonu 
Niemieckiego, elżbietanek, Caritas, Trzeciego Zakonu św. Franciszka, a także wdów, 
chorych, cierpiących, niewinnie prześladowanych, żebraków oraz piekarzy.

Franciszek: niech św. Józef  
uczy nas rozeznawania tego, 

co istotne
Święty Józef  przypomina nam, że 
to, co naprawdę wartościowe, nie 
przyciąga naszej uwagi, ale wymaga 
cierpliwego rozeznania, aby mogło 
zostać odkryte i docenione – po-

wiedział papież podczas środowej (17.11) audiencji ogólnej. Ojciec 
Święty rozpoczął nowy cykl katechez, których tematem jest osoba 
Opiekuna Pana Jezusa. Franciszek przypomniał, że rok bieżący jest 
poświęcony św. Józefowi – patronowi Kościoła powszechnego.

Franciszek zachęcił Polaków 
do wrażliwości na potrzeby 

innych
Do naśladowania św. Józefa i wraż-
liwości na potrzeby innych zachęcił 
papież Polaków podczas audiencji 
ogólnej (17.11).

Św. Elżbieta Węgierska – 
patronka dzieł miłosierdzia

17 listopada Kościół wspominał św. 
Elżbietę Węgierską, patronkę dzieł 
miłosierdzia oraz bractw, stowarzy-
szeń i wielu zgromadzeń zakonnych. 
Jest świętą dwóch narodów: węgier-

skiego i niemieckiego. Życie wewnętrzne Elżbiety było pełną realiza-
cją ewangelicznej miłości Boga i człowieka. Wytrwałość czerpała we 
Mszy św., na modlitwie była niezmiernie skupiona. Wiele pracowała 
nad cnotą pokory, zwalczając odruchy dumy, stosowała ostrą ascezę 
pokuty. Po śmierci męża złożyła na ręce Konrada z Marburga ślub 
wyrzeczenia się świata i przyjęła jako tercjarka habit franciszkański.                                  
W Marburgu Elżbieta ufundowała szpital, który dedykowała                                                                                                     
św. Franciszkowi, a resztę majątku rozdała ubogim. Ostatnie lata spę-
dziła w skrajnym wyrzeczeniu i ubóstwie. W szarej szacie i bosa nie 
różniła się od biedaków, którym posługiwała. Zamieszkała w szpita-
lu – prowadziła działalność dobroczynną, modląc się i umartwiając, 
ofiarnie posługiwała chorym i biednym.
Elżbieta zmarła, mając zaledwie 24 lata. Śmierć nastąpiła prawdo-
podobnie z wycieńczenia, spowodowanego nadmiernymi umartwie-
niami. Na pogrzeb przybyły tłumy, by pożegnać się ze swą czczoną                        
i ukochaną władczynią i matką. Już cztery lata po jej śmierci, 27 maja 
1235 r., papież Grzegorz IX ogłosił Elżbietę świętą, nazywając ją 
drugą św. Klarą. Największa część relikwii św. Elżbiety znajduje się 
w kościele pod jej wezwaniem w Wiedniu oraz w Brukseli. Elżbieta 
jest patronką Turyngii i Hesji oraz Węgier, Zakonu Niemieckiego, 
elżbietanek, Caritas, Trzeciego Zakonu św. Franciszka, a także wdów, 
chorych, cierpiących, niewinnie prześladowanych, żebraków oraz 
piekarzy.

Papież Franciszek do młodzieży: wasze marzenia zapisane są 
w Ewangelii!

„Wiele waszych marzeń odpowiada tym zapisanym w Ewangelii. 
Braterstwo, solidarność, sprawiedliwość, pokój: to te same marze-

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Franciszek: niech św. Józef uczy nas rozeznawania tego, co istotne
Święty Józef przypomina nam, że to, co naprawdę wartościowe, nie przyciąga naszej uwagi, 
ale wymaga cierpliwego rozeznania, aby mogło zostać odkryte i docenione – powiedział 
papież podczas środowej (17.11) audiencji ogólnej. Ojciec Święty rozpoczął nowy cykl 
katechez, których tematem jest osoba Opiekuna Pana Jezusa. Franciszek przypomniał, że rok 
bieżący jest poświęcony św. Józefowi – patronowi Kościoła powszechnego.

Fot. ANDREAS SOLARO/AFP/East News

Franciszek zachęcił Polaków do wrażliwości na potrzeby innych
Do naśladowania św. Józefa i wrażliwości na potrzeby innych zachęcił papież Polaków 
podczas audiencji ogólnej (17.11).

nia, jakie żywi Jezus wobec ludzkości. 
Nie bójcie się otworzyć na spotkanie                                                  
z Nim. On miłuje wasze marzenia i po-
maga wam w ich spełnianiu” – mówił 
papież Franciszek w homilii wygłoszo-
nej w Bazylice Watykańskiej w Uroczy-
stość Chrystusa Króla Wszechświata 
(21.11). W tym roku po raz pierwszy 
to właśnie w ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzony był die-
cezjalny 36. Światowy Dzień Młodzieży. Hasłem tegorocznego ŚDM                                             
i zarazem tematem papieskiego orędzia są słowa: „Wstań. Ustanawiam 
cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26, 16).

Chrystus Król wyzwala z niewoli 
doczesnej i uczy panować nad 

naszymi wadami
Kiedy Jezus króluje w sercu, wyzwala je 
z obłudy, intryg, wyzwala od dwulico-
wości – powiedział Ojciec Święty w roz-
ważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 
w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – Chrystusa Króla Wszechświata 
(21.11). Papież wskazał, że królowanie Jezusa jest całkowicie odmienne 
od panowania doczesnego. „Nie przychodzi On bowiem, aby panować, 
lecz aby służyć. Nie jest On królem takim, jak inni, lecz jest królem dla 
innych” – podkreślił Franciszek. Jezus ukazuje, że jest niezwykle wolny 
od pragnienia doczesnej sławy i chwały. Dlatego Ojciec Święty zachęcił 
wiernych do naśladowania w tym Chrystusa.

Królowa Elżbieta II przypomina                   
o niezmiennej Ewangelii Chrystusa 

i Jego nauce
W przemówieniu do Synodu General-
nego Kościoła Anglii (21.11) królowa 
Elżbieta II zwróciła uwagę na niezmien-
ność Ewangelii, która może być źró-
dłem nadziei i jedności nawet w trudnych czasach. 95-letnia monarchini 
po raz pierwszy w czasie swojego panowania nie mogła sama wygło-
sić przemówienia z powodów zdrowotnych. Jej najmłodszy syn, ksią-
żę Edward, odczytał przemówienie w jej zastępstwie - donosi brytyjski 
dziennik „Daily Mail”.
„Trudno było uwierzyć, że minęło już ponad 50 lat, odkąd wraz z mę-
żem księciem Filipem po raz pierwszy uczestniczyłam w spotkaniu Sy-
nodu Generalnego” – wspominała królowa. „Nikt z nas nie może spo-
wolnić upływu czasu; ale choć często patrzymy na wszystko, co zmieniło 
się na przestrzeni lat, wiele pozostaje niezmienione, w tym Ewangelia 
Chrystusa i jej nauczanie” – napisała Elżbieta II.

Rzymska Polonia dziękuje 
za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia
W rzymskim kościele św. Stanisława, 
w którym Prymas Tysiąclecia często 
spotykał się z rodakami, odbyło się, 
w Uroczystość Chrystusa Króla, dzięk-
czynienie za jego beatyfikację (22.01). 
O związkach kard. Stefana Wyszyńskiego z Polonią opowiedział świa-
dek jego życia, Anna Rastawicka. Polacy obejrzeli też film dokumentalny 
„Ojciec i Pasterz – kardynał Stefan Wyszyński”.
Rzym to wyjątkowe miejsce w życiu błogosławionego kard. Wyszyńskie-

Fot. VINCENZO PINTO/AFP/East News

Chrystus Król wyzwala z niewoli doczesnej i uczy panować nad naszymi wadami
Kiedy Jezus króluje w sercu, wyzwala je z obłudy, intryg, wyzwala od dwulicowości –
powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” w ostatnią niedzielę 
roku liturgicznego – Chrystusa Króla Wszechświata (21.11).
Papież wskazał, że królowanie Jezusa jest całkowicie odmienne od panowania doczesnego. 
„Nie przychodzi On bowiem, aby panować, lecz aby służyć. Nie jest On królem takim, jak 
inni, lecz jest królem dla innych” – podkreślił Franciszek. Jezus ukazuje, że jest niezwykle 
wolny od pragnienia doczesnej sławy i chwały. Dlatego Ojciec Święty zachęcił wiernych do 
naśladowania w tym Chrystusa.

Fot. AP/Associated Press/East News

Królowa Elżbieta II przypomina o niezmiennej Ewangelii Chrystusa i Jego nauce
W przemówieniu do Synodu Generalnego Kościoła Anglii (21.11) królowa Elżbieta II 
zwróciła uwagę na niezmienność Ewangelii, która może być źródłem nadziei i jedności nawet 
w trudnych czasach. 95-letnia monarchini po raz pierwszy w czasie swojego panowania nie 
mogła sama wygłosić przemówienia z powodów zdrowotnych. Jej najmłodszy syn, książę 
Edward, odczytał przemówienie w jej zastępstwie - donosi brytyjski dziennik „Daily Mail”.
„Trudno było uwierzyć, że minęło już ponad 50 lat, odkąd wraz z mężem księciem Filipem po 
raz pierwszy uczestniczyłam w spotkaniu Synodu Generalnego” – wspominała królowa. „Nikt 
z nas nie może spowolnić upływu czasu; ale choć często patrzymy na wszystko, co zmieniło 
się na przestrzeni lat, wiele pozostaje niezmienione, w tym Ewangelia Chrystusa i jej 
nauczanie” – napisała Elżbieta II.

Fot. AP Pool/Associated Press/East News

Rzymska Polonia dziękuje za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia
W rzymskim kościele św. Stanisława, w którym Prymas Tysiąclecia często spotykał się z 
rodakami, odbyło się, w Uroczystość Chrystusa Króla, dziękczynienie za jego beatyfikację
(22.01). O związkach kard. Stefana Wyszyńskiego z Polonią opowiedział świadek jego życia, 
Anna Rastawicka. Polacy obejrzeli też film dokumentalny „Ojciec i Pasterz – kardynał Stefan 
Wyszyński”.
Rzym to wyjątkowe miejsce w życiu błogosławionego kard. Wyszyńskiego. Kiedy w roku 
1952 władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu i nie mógł przyjechać do 
Wiecznego Miasta, napisał: „Przed rokiem byliśmy u Ojca Świętego. Jestem pod wielkim 
wrażeniem tej rocznicy. Nie mogę opanować pragnienia, by tam znów być. Potrzeba mi 
Rzymu jak powietrza, jak kropli rosy spragnionym wargom. Cały dzień męczę się tym 
dążeniem niepokonalnym. Modlę się za Ojca Świętego cały dzień. Jego ujmująca postać stoi 
mi żywo przed oczyma. Widzę Papieża. Widzę jego wnikliwe, dobre oczy. A jednak – nie 
można jechać do Rzymu. W takich chwilach rozumie się, że jednak jestem niewolnikiem: 
«Nie można…»” – przypomina Anna Rastawicka w rozmowie z Radiem Watykańskim.
„Uroczystość Chrystusa Króla to także radosna rocznica uwolnienia Księdza Prymasa i 
powrotu do Warszawy” – przypomina świadek życia Prymasa Tysiąclecia.

Fot. Piotr Tumidajski

Za nami charytatywny mecz Romów i Watykanu
Remisem 7:7 zakończył się 21 listopada mecz przyjaźni rozegrany między drużynami 
piłkarskimi Światowej Organizacji Romów i Watykanu na boisku treningowym I-ligowego 
klubu Lazio w Formello na przedmieściach Rzymu. Spotkanie, które sędziował gwiazdor 
włoskiej piłki nożnej Ciro Immobile, miało symbolizować intencje zawarte w encyklice 
Franciszka „Fratelli tutti”, promującej „braterstwo i przyjaźń społeczną”.
Od tamtej encykliki wziął swoją nazwę zespół „papieski”, w którym zagrali pracownicy 
Watykanu, członkowie Gwardii Szwajcarskiej, migranci i osoby niepełnosprawne. W czasie 
meczu zbierano datki na projekty integracyjne diecezji rzymskiej, które posłużą integracji 
społecznej mniejszości romskiej i innych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Według dziennikarzy obserwujących spotkanie, mecz był rozgrywany z wielkim 
zaangażowaniem, ale też z przymrużeniem oka. Po pierwszej połowie meczu przy stanie 6:1 
dla Romów, Watykańczycy „odwrócili” jego losy, częściowo dzięki sporej pobłażliwości ze 
strony przeciwników. Każda z drużyn otrzymała również rzuty karne – za faule i grę rękami. 
Dwie bramki, uznane za strzelone z pozycji spalonej, dla „Fratelli tutti”, sędzia Immobile 
sprawdził na nagraniu organizatora na smartfonie i uznał jako ważne. Były też żółte kartki: 
dostali je trenerzy obu reprezentacji za niewłaściwe zachowanie przy linii bocznej.
Organizatorem meczu charytatywnego była Papieska Rada Kultury i jej przewodniczący, 
kardynał Gianfranco Ravasi, we współpracy z Lazio Rzym, a pomysłodawcą – Światowa 
Organizacja Romów z siedzibą w Zagrzebiu, która z tą propozycją zwróciła się do papieża.

ŻYCIA  KOŚCIOŁA

Fot. Wikipedia

Papież Franciszek do młodzieży: wasze marzenia zapisane są w Ewangelii!
„Wiele waszych marzeń odpowiada tym zapisanym w Ewangelii. Braterstwo, solidarność, 
sprawiedliwość, pokój: to te same marzenia, jakie żywi Jezus wobec ludzkości. Nie bójcie się 
otworzyć na spotkanie z Nim. On miłuje wasze marzenia i pomaga wam w ich spełnianiu” –
mówił papież Franciszek w homilii wygłoszonej w Bazylice Watykańskiej w Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata (21.11). W tym roku po raz pierwszy to właśnie w ostatnią 
niedzielę roku liturgicznego obchodzony był diecezjalny 36. Światowy Dzień Młodzieży.
Hasłem tegorocznego ŚDM i zarazem tematem papieskiego orędzia są słowa: „Wstań. 
Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26, 16).
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go. Kiedy w roku 1952 władze komunistyczne odmówiły mu wyda-
nia paszportu i nie mógł przyjechać do Wiecznego Miasta, napisał: 
„Przed rokiem byliśmy u Ojca Świętego. Jestem pod wielkim wra-
żeniem tej rocznicy. Nie mogę opanować pragnienia, by tam znów 
być. Potrzeba mi Rzymu jak powietrza, jak kropli rosy spragnionym 
wargom. Cały dzień męczę się tym dążeniem niepokonalnym. Modlę 
się za Ojca Świętego cały dzień. Jego ujmująca postać stoi mi żywo 
przed oczyma. Widzę Papieża. Widzę jego wnikliwe, dobre oczy.               
A jednak – nie można jechać do Rzymu. W takich chwilach rozumie 
się, że jednak jestem niewolnikiem: «Nie można…»” – przypomina 
Anna Rastawicka w rozmowie z Radiem Watykańskim.
„Uroczystość Chrystusa Króla to także radosna rocznica uwolnienia 
Księdza Prymasa i powrotu do Warszawy” – przypomina świadek 
życia Prymasa Tysiąclecia.

Za nami charytatywny mecz 
Romów i Watykanu

Remisem 7:7 zakończył się 21 listo-
pada mecz przyjaźni rozegrany mię-
dzy drużynami piłkarskimi Świato-
wej Organizacji Romów i Watykanu 
na boisku treningowym I-ligowego 

klubu Lazio w Formello na przedmieściach Rzymu. Spotkanie, któ-
re sędziował gwiazdor włoskiej piłki nożnej Ciro Immobile, miało 
symbolizować intencje zawarte w encyklice Franciszka „Fratelli tut-
ti”, promującej „braterstwo i przyjaźń społeczną”.
Od tamtej encykliki wziął swoją nazwę zespół „papieski”, w którym 
zagrali pracownicy Watykanu, członkowie Gwardii Szwajcarskiej, 
migranci i osoby niepełnosprawne. W czasie meczu zbierano datki 
na projekty integracyjne diecezji rzymskiej, które posłużą integra-
cji społecznej mniejszości romskiej i innych osób znajdujących się                            
w niekorzystnej sytuacji.
Według dziennikarzy obserwujących spotkanie, mecz był rozgry-
wany z wielkim zaangażowaniem, ale też z przymrużeniem oka. Po 
pierwszej połowie meczu przy stanie 6:1 dla Romów, Watykańczy-
cy „odwrócili” jego losy, częściowo dzięki sporej pobłażliwości ze 
strony przeciwników. Każda z drużyn otrzymała również rzuty karne 
– za faule i grę rękami. Dwie bramki, uznane za strzelone z pozycji 
spalonej, dla „Fratelli tutti”, sędzia Immobile sprawdził na nagraniu 
organizatora na smartfonie i uznał jako ważne. Były też żółte kartki: 
dostali je trenerzy obu reprezentacji za niewłaściwe zachowanie przy 
linii bocznej.
Organizatorem meczu charytatywnego była Papieska Rada Kultury 
i jej przewodniczący, kardynał Gianfranco Ravasi, we współpracy                     
z Lazio Rzym, a pomysłodawcą – Światowa Organizacja Romów z 
siedzibą w Zagrzebiu, która z tą propozycją zwróciła się do papieża.

RODZINA33
 – od 21 listopada niezwykłe   

rekolekcje dla małżeństw
Projekt RODZINA33 to trwające 
33 dni rekolekcje dla małżeństw, 
przygotowujące do odnowienia 

przyrzeczeń małżeńskich oraz zawierzenia Świętej Rodzinie z Na-
zaretu. Organizatorem rekolekcji jest Fundacja Tota Tua. Projekt 
powstał we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa 
Rodzin oraz otrzymał patronat Rady KEP ds. Rodziny. Jest to pro-
pozycja związana z obchodzonym w Kościele powszechnym Rokiem 
Rodziny. Już 21 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla ruszyła 
pierwsza Ogólnopolska Edycja Rekolekcji dla małżeństw RODZI-
NA33. Rekolekcje potrwają do 23 grudnia – mogą więc stanowić 
bardzo konkretne duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Naro-
dzenia. Z kolei 26 grudnia, w Święto Świętej Rodziny, odbędzie się 

Fot. AP/Associated Press/East News
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RODZINA33 – od 21 listopada niezwykłe rekolekcje dla małżeństw
Projekt RODZINA33 to trwające 33 dni rekolekcje dla małżeństw, przygotowujące do 
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zawierzenia Świętej Rodzinie z Nazaretu. 
Organizatorem rekolekcji jest Fundacja Tota Tua. Projekt powstał we współpracy z 
Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin oraz otrzymał patronat Rady KEP ds. Rodziny. 
Jest to propozycja związana z obchodzonym w Kościele powszechnym Rokiem Rodziny.
Już 21 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla ruszyła pierwsza Ogólnopolska Edycja 
Rekolekcji dla małżeństw RODZINA33. Rekolekcje potrwają do 23 grudnia – mogą więc 
stanowić bardzo konkretne duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Z kolei 26 
grudnia, w Święto Świętej Rodziny, odbędzie się uroczyste zakończenie rekolekcji z aktem 
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Fundację Tota Tua znana jest przede wszystkim z rekolekcji ODDANIE33, które stały się w 
Polsce swego rodzaju fenomenem duchowym. Teraz Fundacja przygotowała 33-dniowe 
rekolekcje dla małżeństw i rodzin.
Schemat rekolekcji opiera się na 4 filarach małżeństwa i rodziny, opisanych w adhortacji św. 
Jana Pawła II: „Familiaris Consortio”. Są to: relacja z Bogiem, relacja między małżonkami, 
relacja z dziećmi oraz służba i ewangelizacja. Każdemu z tych filarów poświęcono w 
rekolekcjach 7 dni oraz dzień podsumowania.
Fundacja Tota Tua nie zapomniała również o najmłodszych. Na stronie internetowej projektu 
zamieszczono również materiały „Rodzina33 DLA DZIECI”.
Wszystkie informacje o projekcie oraz materiały rekolekcyjne dostępne są na stronie: 
rodzina33.pl oraz na kanale TotaTua TV.

uroczyste zakończenie rekolekcji z aktem odnowienia przyrzeczeń mał-
żeńskich.
Fundację Tota Tua znana jest przede wszystkim z rekolekcji ODDA-
NIE33, które stały się w Polsce swego rodzaju fenomenem duchowym. 
Teraz Fundacja przygotowała 33-dniowe rekolekcje dla małżeństw i ro-
dzin. Schemat rekolekcji opiera się na 4 filarach małżeństwa i rodziny, 
opisanych w adhortacji św. Jana Pawła II: „Familiaris Consortio”. Są to: 
relacja z Bogiem, relacja między małżonkami, relacja z dziećmi oraz służ-
ba i ewangelizacja. Każdemu z tych filarów poświęcono w rekolekcjach 7 
dni oraz dzień podsumowania. Fundacja Tota Tua nie zapomniała rów-
nież o najmłodszych. Na stronie internetowej projektu zamieszczono 
również materiały „Rodzina33 DLA DZIECI”.
Wszystkie informacje o projekcie oraz materiały rekolekcyjne dostępne 
są na stronie: rodzina33.pl oraz na kanale TotaTua TV.

26 grudnia Dzień Modlitw w Intencji 
Małżeństw i Rodzin

Sprawy duszpasterstwa rodzin były jed-
nym z ważnych tematów 390. Zebrania 
plenarnego KEP na Jasnej Górze. Bp 
Wiesław Śmigiel poinformował o Dniu 
Modlitw w Intencji Małżeństw i Rodzin, 
zaplanowanym na 26 grudnia br. oraz                         
o przyszłorocznym Międzynarodowym Spotkaniu Rodzin, które będzie 
obchodzone nie tylko w Rzymie, ale w każdej diecezji na świecie.

Trwa kampania „Dzieci zmieniają 
mój świat… Na lepszy!”

Prawicowo-katolickie średniowiecze, 
brak wyobraźni, rezygnacja z kariery 
i realizacji pasji na rzecz całej gro-
madki dzieci? Nic z tego! Rodziny 
wielodzietne to nauka pokory, radość 
i różnorodność doświadczeń. Trwa 
kampania promująca duże rodziny. 
Jej hasło brzmi „Dzieci zmieniają mój 
świat… Na lepszy!”.
Czy w dużej rodzinie jest więcej katarów, klocków na podłodze i kwiatów 
na parapecie? A czy rodzice wesołej gromadki mają jeszcze czas, aby 
pojechać w siną dal i mieć chwilę tylko dla siebie? Na te pytania odpo-
wiada pełna humoru, trwająca ponad 60 sekund opowieść o przeżywaniu 
rodzicielstwa wraz z gromadką dzieci, które potrafią mieć szalone i nie-
konwencjonalne pomysły.
„Chcemy tą kampanią zapoczątkować nową jakość przekazu o dużej 
rodzinie, czyli pokazać jej prawdziwe oblicze, które jest w większości 
pozytywne, choć niepozbawione codziennych trudów, zmagań i wyrze-
czeń. Chcemy normalizować postrzeganie dużych rodzin, w których żyje 
blisko 3,5 miliona osób. Realizując ten projekt, pragniemy wspierać kul-
turę rodzinności, pokazując jak ważną komórką społeczną jest rodzina” 
– mówi Judyta Kruk, rzecznik prasowy Związku Dużych Rodzin „Trzy 
Plus”.

Kard. Dziwisz: dziedzictwo Jana 
Pawła II nie powinno zostać zapo-

mniane
„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście 
całe to duchowe dziedzictwo, któremu 
na imię Jan Paweł II, raz jeszcze przyjęli 
z wiarą, nadzieją i miłością” – apelował 
kard. Stanisław Dziwisz w Sanktuarium 
św. Jana Pawła II w Krakowie. Dawny sekretarz polskiego papieża prze-
wodniczył Mszy św. na zakończenie XVI Dni Jana Pawła II.
„Jan Paweł II jednał ludzi z Bogiem i ludzi między sobą, łączył kultury, 
budował mosty, zostawił nam piękny przykład kultury pojednania” – do-
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Trwa kampania „Dzieci zmieniają mój świat… Na lepszy!”
Prawicowo-katolickie średniowiecze, brak wyobraźni, rezygnacja z kariery i realizacji pasji 
na rzecz całej gromadki dzieci? Nic z tego! Rodziny wielodzietne to nauka pokory, radość i 
różnorodność doświadczeń. Trwa kampania promująca duże rodziny. Jej hasło brzmi „Dzieci 
zmieniają mój świat… Na lepszy!”.
Czy w dużej rodzinie jest więcej katarów, klocków na podłodze i kwiatów na parapecie? A 
czy rodzice wesołej gromadki mają jeszcze czas, aby pojechać w siną dal i mieć chwilę tylko 
dla siebie? Na te pytania odpowiada pełna humoru, trwająca ponad 60 sekund opowieść o 
przeżywaniu rodzicielstwa wraz z gromadką dzieci, które potrafią mieć szalone i 
niekonwencjonalne pomysły.
„Chcemy tą kampanią zapoczątkować nową jakość przekazu o dużej rodzinie, czyli pokazać 
jej prawdziwe oblicze, które jest w większości pozytywne, choć niepozbawione codziennych 
trudów, zmagań i wyrzeczeń. Chcemy normalizować postrzeganie dużych rodzin, w których 
żyje blisko 3,5 miliona osób. Realizując ten projekt, pragniemy wspierać kulturę rodzinności, 
pokazując jak ważną komórką społeczną jest rodzina” – mówi Judyta Kruk, rzecznik prasowy 
Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Fot. Artem Kniaz / Unsplash

Kard. Dziwisz: dziedzictwo Jana Pawła II nie powinno zostać zapomniane
„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Jan 
Paweł II, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością” – apelował kard. Stanisław Dziwisz 
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Dawny sekretarz polskiego papieża 
przewodniczył Mszy św. na zakończenie XVI Dni Jana Pawła II.
„Jan Paweł II jednał ludzi z Bogiem i ludzi między sobą, łączył kultury, budował mosty, 
zostawił nam piękny przykład kultury pojednania” – dodał.
„Dlatego proszę każdego z was dzisiaj: nie depczmy przeszłości ołtarzy, choć – to oczywiste 
– na nich mamy doskonalsze wznieść. Dlatego stanowczo proszę: nie bądźmy pokoleniem 
ludzi, którzy „nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia” – zaapelował na zakończenie, 
odwołując się do słynnych słów Jana Pawła II, wypowiedzianych do Polaków na krakowskich 
Błoniach w 1979 roku.

Fot. rodzina33.pl

26 grudnia Dzień Modlitw w Intencji Małżeństw i Rodzin
Sprawy duszpasterstwa rodzin były jednym z ważnych tematów 390. Zebrania plenarnego 
KEP na Jasnej Górze. Bp Wiesław Śmigiel poinformował o Dniu Modlitw w Intencji 
Małżeństw i Rodzin, zaplanowanym na 26 grudnia br. oraz o przyszłorocznym 
Międzynarodowym Spotkaniu Rodzin, które będzie obchodzone nie tylko w Rzymie, ale w 
każdej diecezji na świecie.

W POLSCE

Fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Jan Franciszek Macha ogłoszony błogosławionym
Ks. Jan Franciszek Macha został ogłoszony błogosławionym. Formułę beatyfikacyjną 
wygłosił papieski delegat, kard. Marcello Semeraro podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, 
sprawowanej w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (20.11).
Wspomnienie nowego błogosławionego obchodzone będzie corocznie 2 grudnia.
Przedstawiciele rodziny wnieśli do prezbiterium jego relikwie. Są to: ostatni list do rodziców i 
rodzeństwa napisany przez ks. Jana Machę na krótko przed śmiercią, wykonany przez niego 
własnoręcznie różaniec oraz poplamiona krwią chusteczka. Relikwie zostały wniesione przez 
dwie siostrzenice i siostrzeńca ks. Jana, dzieci jego siostry Róży, która odwiedzała go przed 
śmiercią w więzieniu.
Ks. Jan Macha, po okrutnym śledztwie, został zgilotynowany w grudniu 1942 roku. Młody, 
28-letni kapłan napisał w pożegnalnym liście: „Nie rozpaczajcie! Bez jednego drzewa las 
lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie 
zawali”. – Cała ta fraza, niezwykle piękna, to dokument, który powinien wejść do 
świadomości Kościoła w Polsce i do naszej narodowej legendy – mówi dr Andrzej Grajewski, 
inicjator powstania serwisu www. janmacha.gosc.pl. w rozmowie z KAI.
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dał. „Dlatego proszę każdego z was dzisiaj: nie depczmy przeszłości 
ołtarzy, choć – to oczywiste – na nich mamy doskonalsze wznieść. 
Dlatego stanowczo proszę: nie bądźmy pokoleniem ludzi, którzy „nie 
rozpoznali czasu swego nawiedzenia” – zaapelował na zakończenie, 
odwołując się do słynnych słów Jana Pawła II, wypowiedzianych do 
Polaków na krakowskich Błoniach w 1979 roku.

Ks. Jan Franciszek Macha ogło-
szony błogosławionym

Ks. Jan Franciszek Macha zo-
stał ogłoszony błogosławionym. 
Formułę beatyfikacyjną wygłosił 
papieski delegat, kard. Marcello 
Semeraro podczas Mszy św. beaty-
fikacyjnej, sprawowanej w Katedrze 

Chrystusa Króla w Katowicach (20.11). Wspomnienie nowego bło-
gosławionego obchodzone będzie corocznie 2 grudnia. Przedstawi-
ciele rodziny wnieśli do prezbiterium jego relikwie. Są to: ostatni list 
do rodziców i rodzeństwa napisany przez ks. Jana Machę na krótko 
przed śmiercią, wykonany przez niego własnoręcznie różaniec oraz 
poplamiona krwią chusteczka. Relikwie zostały wniesione przez dwie 
siostrzenice i siostrzeńca ks. Jana, dzieci jego siostry Róży, która od-
wiedzała go przed śmiercią w więzieniu. Ks. Jan Macha, po okrut-
nym śledztwie, został zgilotynowany w grudniu 1942 roku. Młody, 
28-letni kapłan napisał w pożegnalnym liście: „Nie rozpaczajcie! Bez 
jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też 
zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali”. – Cała ta fra-
za, niezwykle piękna, to dokument, który powinien wejść do świa-
domości Kościoła w Polsce i do naszej narodowej legendy – mówi                      
dr Andrzej Grajewski, inicjator powstania serwisu www. janmacha.
gosc.pl. w rozmowie z KAI.

Rusza kampania społeczna: 
„Oszukani, bezbronni, nasi 

bliźni – my możemy ich ocalić”
16 listopada ruszyła kampania 
społeczna, która ma na celu poka-
zanie, że niezbędne jest pilne zor-
ganizowanie profesjonalnej pomo-

cy humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego. Jest to wspólny głos 
organizacji pomocowych z apelem do rządu i Polaków w sprawie 
migrantów przedostających się do Polski. Tytuł kampanii brzmi: 
„Oszukani, bezbronni, nasi bliźni – my możemy ich ocalić”.
Pas przy granicy z Białorusią został ogłoszony strefą stanu wyjątko-
wego na początku września. Od tego czasu organizacje pomocowe, 
aktywiści czy media nie mają do niej wstępu, a osobom w potrzebie 
mogą pomagać jedynie mieszkańcy strefy. Do akcji może włączyć się 
każdy. Gotowe do pobrania materiały znajdują się na stronie ratuj-
myludzinagranicy.pl

Kapelan wojskowy: nasza posługa na granicy to realizacja 
przysięgi wojskowej

„Oprócz posługi sakramentalnej, niedzielnej Eucharystii, bardzo 
ważna jest zwykła, fizyczna obecność, życzliwa rozmowa, wsparcie 
psychologiczne” – mówi w rozmowie z KAI ks. ppor. Artur Jancza-
rek, kapelan Ordynariatu Polowego, który dwukrotnie towarzyszył 
polskim żołnierzom strzegących granicy z Białorusią.
Kapelan opowiada o tym, jak wygląda służba w pasie granicznym. 
„Jesteśmy świadkami niszczenia ogrodzenia z pomocą białoruskich 
żołnierzy, instruowania migrantów, wyzywania polskich żołnierzy 
przez białoruskich oraz agresywnych zachowań i gestów. To możemy 
obserwować każdego dnia i nocy” – relacjonuje ks. Janczarek. Dodał, 
że zaobserwować można instrumentalne wykorzystywanie dzieci, aby 
oddziaływać psychologicznie na naszych żołnierzy.

Rusza kampania społeczna: „Oszukani, bezbronni, nasi bliźni – my możemy ich ocalić”
16 listopada ruszyła kampania społeczna, która ma na celu pokazanie, że niezbędne jest pilne 
zorganizowanie profesjonalnej pomocy humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego. Jest to 
wspólny głos organizacji pomocowych z apelem do rządu i Polaków w sprawie migrantów 
przedostających się do Polski. Tytuł kampanii brzmi: „Oszukani, bezbronni, nasi bliźni – my 
możemy ich ocalić”.
Pas przy granicy z Białorusią został ogłoszony strefą stanu wyjątkowego na początku 
września. Od tego czasu organizacje pomocowe, aktywiści czy media nie mają do niej 
wstępu, a osobom w potrzebie mogą pomagać jedynie mieszkańcy strefy.
Do akcji może włączyć się każdy. Gotowe do pobrania materiały znajdują się na stronie 
ratujmyludzinagranicy.pl

Mówiąc o postawie mundurowych, ks. ppor. Artur Janczarek podkreśla, 
że są oni zmęczeni psychicznie i fizycznie, muszą być, nawet po zejściu 
z granicy w pełnej gotowości i działają w ciągłym stresie. „Nazywając 
rzecz po imieniu: żołnierze służą na misji, którą można określić jako 
PKW GRANICA” – powiedział ks. ppor. Janczarek, który brał udział                 
w misji na Łotwie w ramach VIII Zmiany PKW Łotwa.

#RedWeek – międzynarodowa 
kampania przeciw prześladowaniu 

chrześcijan też w Polsce
Pod hasłem „Zabijani w ciszy” ulicami 
Poznania przeszedł marsz milczenia, 
który wpisuje się w ogólnoświatową 
akcję #RedWeek (21.11). Tego samego 
dnia, w sobotę, jasnogórska wieża została podświetlona na czerwono. To 
symbol krwi przelanej przez chrześcijan z miłości do Chrystusa.
Międzynarodowa kampania #RedWeek ma przypomnieć o dramacie 
chrześcijan prześladowanych za wiarę. Według jednego z raportów, na 
świecie jest ich nawet 400 mln. Akcja, w trakcie której kościoły, budyn-
ki i pomniki były podświetlane na czerwono, objęła m.in. Koloseum 
w Rzymie i figurę Chrystusa w Rio de Janeiro. W Polsce do kampanii 
dołączyło Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. 20 listopada wie-
ża jasnogórska zajaśniała na czerwono. Główne obchody #RedWeek 
w Polsce odbywały się w Poznaniu. Z Placu Wolności wyruszył marsz 
milczenia, który dotarł do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa                                          
i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej. „W wydarzeniu udział wzię-
ło ok. 70 osób, w tym młodzi ludzie i studenci” – powiedział Tomasz 
Zawal, główny organizator, dyrektor regionalnego biura PKWP. Marsz 
przeszedł pod hasłem „Zabijani w ciszy”. „Wielu uczestników miało 
czerwone elementy stroju. Większość niosła ze sobą lampki w kolorze 
czerwonym” – podkreśla Tomasz Zawal. Dodaje, że osoby, które wzięły 
udział w wydarzeniu, „niosły tablice z biogramami chrześcijan zabitych 
w ciągu ostatnich dwóch lat z nienawiści do wiary”. Marsz milczenia 
zakończyła wspólna modlitwa w intencji prześladowanych. Uczestnicy 
odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W wydarzeniu udział wziął 
ks. bp Zdzisław Fortuniak, biskup pomocniczy senior archidiecezji po-
znańskiej. „Powiedział do nas ważne słowa. Zwrócił uwagę, że istotą 
prześladowań jest próba degradacji człowieka” – podkreśla Tomasz Za-
wal. „Obecność Jezusa w każdym z prześladowanych ma przynaglać nas 
do tego, abyśmy wołali i stawali w ich obronie” – tłumaczył.
Po błogosławieństwie ks. bp. Zdzisława Fortuniaka w Sanktuarium 
Matki Bożej Różańcowej odbyła się Msza św. W kampanię #RedWeek 
– obok Poznania i Jasnej Góry – włączyła się także Parafia św. Piotra                     
z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie.

Wspomnienie św. Cecylii 
22 listopada Kościół wspominał św. 
Cecylię, której imię - według „Legenda 
Aurea” wywodzi się od określenia „Ca-
eli Lilia” (lilia niebios). Kult św. Cecylii 
szeroko się rozpowszechnił, a od cza-
sów średniowiecza jest patronką muzyki 
kościelnej. Pochodząca prawdopodobnie z V wieku legenda głosi, że Ce-
cylia żyła na przełomie II i III wieku w zamożnej rodzinie w Rzymie. Już 
we wczesnej młodości złożyła ślub czystości, toteż gdy rodzice wydali 
ją za mąż za pogańskiego młodzieńca Waleriana, w noc poślubną po-
wiedziała mu o tym dodając, że strzeże jej potężny Anioł. Gdy Walerian 
chciał zobaczyć tego Anioła, Cecylia poradziła mu, by się ochrzcił. Po-
prosił więc papieża Urbana I (222-230) o chrzest, po czym ujrzał Anio-
ła, który Cecylii i jemu nakładał na głowy wieńce z rajskich róż i lilii. 
Wkrótce potem ochrzcił się jego brat Tyburcjusz. Całą trójka otaczała 
troskliwą opieką prześladowanych chrześcijan , aż w końcu sami zostali 
skazani na śmierć. Walerianowi i Tyburcjuszowi ścięto głowy, a Cecylię 
chciano udusić w gorącej kąpieli. Kiedy to się nie udało, kat na próżno 

Tomasz Zawal. „Obecność Jezusa w każdym z prześladowanych ma przynaglać nas do tego, 
abyśmy wołali i stawali w ich obronie” – tłumaczył.
Po błogosławieństwie ks. bp. Zdzisława Fortuniaka w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej 
odbyła się Msza św. W kampanię #RedWeek – obok Poznania i Jasnej Góry – włączyła się 
także Parafia św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie.

Fot. PKWP

Wspomnienie św. Cecylii 
22 listopada Kościół wspominał św. Cecylię, której imię - według „Legenda Aurea" wywodzi 
się od określenia „Caeli Lilia" (lilia niebios). Kult św. Cecylii szeroko się rozpowszechnił, a
od czasów średniowiecza jest patronką muzyki kościelnej.
Pochodząca prawdopodobnie z V wieku legenda głosi, że Cecylia żyła na przełomie II i III 
wieku w zamożnej rodzinie w Rzymie. Już we wczesnej młodości złożyła ślub czystości, 
toteż gdy rodzice wydali ją za mąż za pogańskiego młodzieńca Waleriana, w noc poślubną 
powiedziała mu o tym dodając, że strzeże jej potężny Anioł. Gdy Walerian chciał zobaczyć 
tego Anioła, Cecylia poradziła mu, by się ochrzcił. Poprosił więc papieża Urbana I (222-230) 
o chrzest, po czym ujrzał Anioła, który Cecylii i jemu nakładał na głowy wieńce z rajskich 
róż i lilii. Wkrótce potem ochrzcił się jego brat Tyburcjusz.
Całą trójka otaczała troskliwą opieką prześladowanych chrześcijan , aż w końcu sami zostali 
skazani na śmierć. Walerianowi i Tyburcjuszowi ścięto głowy, a Cecylię chciano udusić w 
gorącej kąpieli. Kiedy to się nie udało, kat na próżno usiłował trzema uderzeniami topora 

odciąć głowę świętej. Zmarła w trzy dni później, 22 listopada 230 r., na skutek odniesionych 
obrażeń.
Od początku średniowiecza św. Cecylia jest patronką muzyki, muzyków, śpiewaków i 
budowniczych instrumentów. 

"Św. Cecylia" - obraz autorstwa Guido Reni

Bp Greger: muzyka nie jest dodatkiem, lecz integralną częścią liturgii
Tym, którzy dbają o poprawność i piękno muzyki liturgicznej, podziękował – z okazji 
przypadającego 22.11 liturgicznego wspomnienia św. Cecylii – bp Piotr Greger, 
przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej i delegat Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Muzyki Kościelnej.
„Niech św. Cecylia będzie dla nas wszystkich orędowniczką na czas zbliżającego się nowego 
roku duszpasterskiego  ˮ– napisał bp Greger. W słowie z okazji dnia patronki muzyki 
kościelnej przywołał publikację kard. Josepha Ratzingera Nowa pieśń dla Pana. Późniejszy 
papież podkreślił w niej, że problem liturgii „uzyskał dzisiaj znaczenie, jakiego dawniej nie 
moglibyśmy się spodziewać”. Odnosząc się do tych słów, delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Muzyki Kościelnej przypomniał, że „muzyka liturgiczna, nie jest w liturgii żadnym 
dodatkiem czy ozdobnikiem, lecz jej integralną częścią .ˮ
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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 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.Modlitwa o wstawiennictwo 

bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński 
Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji 
rodaków Ojcze narodu Polskiego 
Obrońco uciśnionego 
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo 
do Boga jedynego [ intencja...]
Wiem, że nie opuścisz mnie 
w potrzebie Ty wspierałeś 
w trudach każdego człowieka 
Głosiłeś dobrą nowinę 
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku, 
ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz 
się za nami do Boga Miłosiernego 
Wypraszając łaski ze 
Świętymi w Niebie 

Ojcze Nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu...

usiłował trzema uderzeniami topora odciąć głowę świętej. Zmarła                                                                                                                     
w trzy dni później, 22 listopada 230 r., na skutek odniesionych ob-
rażeń. Od początku średniowiecza św. Cecylia jest patronką muzyki, 
muzyków, śpiewaków i budowniczych instrumentów. 

Bp Greger: muzyka nie jest dodatkiem, lecz integralną częścią liturgii
Tym, którzy dbają o poprawność i piękno muzyki liturgicznej, po-
dziękował – z okazji przypadającego 22.11 liturgicznego wspomnie-
nia św. Cecylii – bp Piotr Greger, przewodniczący Podkomisji ds. Mu-
zyki Kościelnej i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Muzyki 
Kościelnej.
„Niech św. Cecylia będzie dla nas wszystkich orędowniczką na czas 
zbliżającego się nowego roku duszpasterskiegoˮ – napisał bp Gre-
ger. W słowie z okazji dnia patronki muzyki kościelnej przywołał 
publikację kard. Josepha Ratzingera Nowa pieśń dla Pana. Później-
szy papież podkreślił w niej, że problem liturgii „uzyskał dzisiaj zna-
czenie, jakiego dawniej nie moglibyśmy się spodziewać”. Odnosząc 
się do tych słów, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Muzyki 
Kościelnej przypomniał, że „muzyka liturgiczna, nie jest w liturgii 
żadnym dodatkiem czy ozdobnikiem, lecz jej integralną częściąˮ.

Fot. diecezja bielsko-żywiecka

Źródło: ekai.pl, gosc.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

29 pon - Koziegłowy – Matki Boskiej Fatimskiej
30. wt - Poznań - NMP Niepokalanie Poczętej
1 śr - Poznań - Chrystusa  Odkupiciela
2 czw - Poznań - Matki Bożej Różańcowej
3 pt - Poznań - Ducha Świętego
4 sob - Poznań - Wniebowzięcia NMP
5 ndz - Poznań - św. Rocha
6 pon - Poznań - św. Jana Jerozolimskiego

Rozpoczęliśmy Adwent. Roraty z udziałem dzieci we wtorki i środy                              
o godz.18.00. Dorosłych i młodzież zapraszamy na roraty w soboty Ad-
wentu o godz. 6.00. Pierwsze 4 grudnia. W soboty Adwentu nie będzie 
Mszy św. o godz. 7.30.

W poniedziałek 29 listopada Msza św. o godz. 18.00, a po niej katecheza 
dla rodziców dzieci I Komunijnych w kościele. 

30 listopada w drugą rocznicę nawiedzenia Matki Bożej Częstochow-
skiej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu:
Po Mszy św. wieczornej: Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 
godz. 18:30 – 19:00 adorację prowadzą Nadzwyczajni Szafarze Ko-
munii Świętej od 19:00 – 20:00 adorację prowadzą: Żywy Różaniec                                              
i Apostolstwo Dobrej Śmierci od 20:00 – 21:00 adorację prowadzą 
czciciele Miłosierdzia Bożego i Caritas o godz. 21:00 APEL JASNO-
GÓRKI z ponowieniem oddania Parafii Matce Bożej od 21:00 – 22:00 
adorację prowadzą kapłani od 22:00 – 23:00 adorację prowadzą Rada 
duszpasterska i ekonomiczna  od 23:00 – 24:00 adoracja w intencji ka-
płanów  i o nowe powołania o godz. 24:00 – PASTERKA MARYJNA – 
przewodniczy i kazanie wygłosi ks. Krzysztof Różański proboszcz parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu

W tym tygodniu przypada I czwartek , I piątek i I sobota miesiąca. 
Spowiedź w piątek od 16.00 do 18.30, Komunia co pół godziny. W I pią-
tek  o godz. 7.30 Msza św. z konferencją. W sobotę Msza św. o godz.6.00              
a po niej nabożeństwo pierwszosobotnie.

W I pierwszy piątek i I sobotę odwiedzimy chorych z sakramentami 
św. - będą to już odwiedziny związane ze świętami Bożego Narodzenia. 
W związku z epidemią prosimy, by w tym tygodniu do czwartku włącznie               
w godzinach otwarcia biura parafialnego potwierdzić, chęć przyjęcia ka-
płana. Pójdziemy tylko do tych, którzy wyraźnie o to poproszą. 

W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do skarbon na Fundusz Pomocy Ko-
ściołowi na Wschodzie.

Adwentowe świece Caritas, jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, 
rozprowadzamy w niedziele po Mszach świętych o godz. 9.30,11.00, 
12.30 w drzwiach domu parafialnego, natomiast po Mszach świętych 
wieczornych w sobotę i niedzielę w biurze parafialnym. Duże świece – 18 
zł, małe – 8,50 zł.

Opłatki wigilijne do nabycia w Kancelarii parafialnej po niedzielnych 
Mszach św. oraz w dni powszednie w godzinach przyjęć.


