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EWANGELIA

              EWANGELIA Mk 10, 2-16

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy 
wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał 
Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych 
napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze 
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jed-
nym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu 
uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, 
a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego 
męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzie-
ci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc 
to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie 
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powia-
dam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Ta dopiero jest kością z moich kości                              
i ciałem z mego ciała!” Było tak pięknie. 
Chociaż byli nadzy, nie odczuwali wstydu. 
Między nimi nie było lęku. Była zupełna 
harmonia, wzajemne dopełnienie. Brak, 
który powstał w Adamie po wyjęciu żebra, 
idealnie wypełniła Ewa. Ale później wy-
darzyło się coś, co zupełnie zamknęło ich 
serca, jakiś ogromny kryzys moralny, który 
skutecznie zburzył ich szczęście - kryzys 
nazywany grzechem pierworodnym. Zbu-
rzył relację nie tylko między nimi a Bogiem, 
ale też między nimi. Nagle zaczęli się sie-
bie bać, wstydzić, wzajemnie oskarżać. Ale 
dzisiaj Pan Jezus mówi, że możliwy jest 

Co Bóg złączył, 
tego człowiek 

niech nie rozdzielapowrót do Raju. Stworzeni zostaliśmy z miłości i dla 
miłości. Pan Bóg tak ukształtował nasze serce, abyśmy 
mogli, poprzez podjęcie decyzji na całe życie, uczynić 
z siebie dar dla drugiego człowieka. A tak wielki dar 
wymaga wierności. Gdy przychodzą kryzysy i załama-
nia, tracimy poczucie sensu, przestajemy dostrzegać 
dobro, mamy ochotę wycofać się z podjętych zobo-
wiązań. Ale jeżeli chcemy pytać o sens małżeństwa, 
nie pytajmy prawa, pytajmy serca. Nie zapominajmy 
jednocześnie, że pierwszym i najważniejszym celem 
naszego życia jest Pan Bóg, że to On powinien być 
w centrum życia małżeństwa i rodziny. Bo tylko Pan 
Bóg jest źródłem miłości, sami jej nie wytworzymy. 
Im bliżej będziemy Pana Boga, im bardziej będziemy 
wprowadzali Jego słowa w czyn, tym bardziej będzie-
my kochać swoich współmałżonków i najbliższych. 
„Tylko serce czyste może w pełni dokonać tak wiel-
kiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo.” św. Jan 
Paweł II

Justyna Zienkowicz
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4.10.
„Bóg stale działa w nas. Szczególnie 
od chwili, gdy chrzest wprowadził do 
naszej duszy Ojca. Ojciec zaś, działa-
jąc według natury swojego Ojcostwa, 
wprowadził Syna, który również dzia-
łając zgodnie ze swą naturą, wpro-
wadził Ducha będącego nieustanną 
relacja między Ojcem i Synem.”

5.10
„Kościół pragnie pokazać spragnionej 
ludzkości istotę swego serca, które 
jest przecież sercem Boga. Pragnie 
okazać swoją wrażliwość na dolę 
człowieka. Kościół, podobnie jak 
Chrystus, jest wcielony w ciało świata 
i w dolę ludzką. Musi być wrażliwy na 
wszystkie sprawy całej rodziny ludz-
kiej i każdego człowieka.”

6.10.
„Cały Kościół nieustannie na mnie 
działa, dlatego mówi się o świętych 
obcowaniu w Kościele. Działają na 
mnie wszyscy ludzie żyjący aktual-
nie na świecie. Nie tylko te kilkaset 
milionów chrześcijan, którzy należą 
ad anima Ecclesiae, lecz te miliony 
niechrześcijan, którzy jako dzieci 
Boże są potencjalni związani z Ko-
ściołem, bo Kościół jest jeden, tak 
jak Chrystus jest jeden. I na to nie ma 
rady.”

7.10.
„Kościół głosi prawo osoby ludzkiej 
do prawdy i do rzetelnej informacji. 
Kościół mówi nieustannie o prawie 
przyjmowania, szukania, głoszenia 
i wyznawania prawdy. Tego samego 
pragnie człowiek współczesny, cho-
ciaż niekiedy wyzbył się już elemen-
tów religijnej wiary.”

Myśli błogosławionego
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
8.10.
„Kościół nie jest społecznością 
zewnętrzną, o której można by 
powiedzieć :<<pokażcie jego 
wymiary i granice: tutaj się za-
czyna, tam się kończy>> - Ko-
ściół jest w as! Dokądkolwiek 
się udamy - idziemy razem                     
z Kościołem, idzie Kościół, bo 
my jesteśmy Kościołem Bożym. 
Dlatego też wszystkie nasze 
działania są działaniami Kościo-
ła.”

9.10.
„Cała Trójca Święta - Ojciec, 
Syn i Duch - <<gospodaruje>> 
w nas nieustannie, budząc 
świadomość, iż Ojca mamy                   
w niebie, i przypominając, że 
Syn Boży czyni z nas Boże dzie-
ci. Działanie Ojca i Syna w nas 
dokonuje się przez miłość Bożą, 
która rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego              
w nas mieszkającego.”

10.10.
„Kościół jest w każdym moim 
działaniu. Oczywiście, im bar-
dziej jest ono świadome, tym 
bardziej jest skuteczne, ale 
choćby było i nieświadome, 
nie przestaje być działaniem 
Kościoła. Przychodzę do kli-
niki, do szpitala, do szkoły, idę 
ulicą, wchodzę do tramwaju, 
wsiadam do autobusu, wszę-
dzie <<noszę w sobie>>- nie 
<<noszę ze sobą>> - Kościół, 
i to powszechny. Dlaczego? 
Ponieważ wszystko, co Kościół 
w istocie swej posiada, jest we 
mnie, nie wyłączając papieża.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dwudziesta siudma Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE Rdz 2, 18-24
Stworzenie niewiasty
Czytanie z Księgi Rodzaju
Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu 
zatem odpowiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie 
zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził 
je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak 
zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak 
mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszel-
kiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla 
mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębo-
kim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 
Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. 
A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta do-
piero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała 
niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta». Dlatego to mężczyzna 
opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem.

PSALM RESPONSORYJNY   Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5)

Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny †
w zaciszu twego domu. *
Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Refren.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
Refren.

DRUGIE CZYTANIE  Hbr 2, 9-11
Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być 
uświęceni, z Jednego są wszyscy
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, 
chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał 
śmierci za każdego człowieka. Przystało bowiem Temu, dla którego 
wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do 
chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił 
przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają 
być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie 
wstydzi się nazywać ich braćmi swymi

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. 1 J 4, 12bcd
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Jon 1, 1-2. 1.11; Łk 10, 25-37
Wtorek: Jon 3, 1-10; Łk 10, 38-42
Środa: Jon 4, 1-11; Łk 11, 1-4
Czwartek: Ml 3, 12-20a; Łk 11, 5-13
Piątek: Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Łk 11, 15-26
Sobota: Jl 4, 12-21; Łk 11, 27-28
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„Zawsze podchodzę do ludzi z zaufaniem. Z większym niż do… siebie”. 

Dr. Wanda Błeńska
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

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.

Franciszek: wciąż żyję, choć niektórzy chcieli mojej śmierci
„Wciąż żyję, choć niektórzy chcieli mojej śmierci” – powiedział pa-
pież Franciszek podczas spotkania ze słowackimi jezuitami 12 września            

w Bratysławie. Zapis tej rozmowy ukazał się 
we włoskim czasopiśmie „La Civiltà Cattoli-
ca”.Ojciec Święty dodał, że wie, iż „odbywały 
się nawet spotkania prałatów”, którzy myśleli, 
że jego stan jest poważniejszy niż mówiono 
i „przygotowywali konklawe”. „Cierpliwości! 

Dzięki Bogu czuję się dobrze” – zapewnił papież.

Franciszek o niedawnej pielgrzymce do korzeni, 
pielgrzymce modlitwy i nadziei

„34 podróż apostolska do Budapesztu i na 
Słowację była pielgrzymką modlitwy, piel-
grzymką do korzeni, pielgrzymką nadziei” – 
powiedział papież, podsumowując, tradycyj-
nie, w ramach środowej audiencji generalnej 
(22.09) swoją najnowszą wizytę zagraniczną.

Franciszek: pomóżmy Europie w odkryciu oblicza Jezusa
„Pomóżmy dzisiejszej Europie, chorej na znużenie, w odkryciu na 
nowo wiecznie młodego oblicza Jezusa i Jego Oblubienicy” –zaapelo-
wał Ojciec Święty do uczestników jubileuszowej sesji plenarnej Rady 

Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Ist-
nieje ona od 50 lat. Papież sprawował, wraz         
z uczestnikami sesji, Eucharystię w bazylice 
watykańskiej (23.09). W obradach tego gre-
mium brał udział Przewodniczący Konferen-
cji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

Przesłanie przewodniczących episkopatów 
do wszystkich mieszkańców Europy

„Nasz głos nie jest potężny, ale niesie ze sobą echo wielu wieków: ist-
nieje tylko jedno imię, które należy głosić ze wszystkich dachów świa-
ta: Jezus Chrystus. On jest prawdziwą nadzieją Europy, bowiem jest 
prawdą, a tylko prawda czyni wolnymi” – napisali przewodniczący eu-
ropejskich episkopatów w przesłaniu do wszystkich mieszkańców Eu-
ropy. Za papieżem Franciszkiem przypomnieli, że nikt nie może ocalić 

się sam, a jedynie we wspólnocie, i że tego 
przesłania bardzo potrzebuje dziś podzielo-
na Europa. „Kiedy idzie się razem, kiedy ma 
się wspólny cel, rośnie wzajemny szacunek, 
rozwija się cierpliwość, a ci którzy podążają 
przodem motywują, dostosowują swoje tem-

po i nie narzucają się pozostałym. Ale cel musi być jasny, solidny i pięk-
ny, czyli wysoki, zdolny do zafascynowania, do wznoszenia się ponad 
trudności i zmęczenie, do wyzwalania pokładów najlepszych sił każde-
go uczestnika tej drogi” – napisali.

Biskupi zawierzyli przyszłość Europy 
wstawiennictwu św. Jana Pawła II

Biskupi, biorący udział w jubileuszowym Zebraniu Plenarnym Rady 
Konferencji Biskupich Europy, zawierzyli przyszłość Starego Kon-
tynentu wstawiennictwu św. Jana Pawła II, modląc się przy jego gro-
bie. Po odnowieniu wyznania wiary przy grobie św. Piotra, zebrali się                     
w Kaplicy św. Sebastiana, gdzie odmówili modlitwę zawierzenia Eu-
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Franciszek: pomóżmy Europie w odkryciu oblicza Jezusa
„Pomóżmy dzisiejszej Europie, chorej na znużenie, w odkryciu na nowo wiecznie młodego 
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obradach tego gremium brał udział Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp 
Stanisław Gądecki.
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Przesłanie przewodniczących episkopatów do wszystkich mieszkańców Europy
„Nasz głos nie jest potężny, ale niesie ze sobą echo wielu wieków: istnieje tylko jedno imię, 
które należy głosić ze wszystkich dachów świata: Jezus Chrystus. On jest prawdziwą nadzieją 
Europy, bowiem jest prawdą, a tylko prawda czyni wolnymi” – napisali przewodniczący 
europejskich episkopatów w przesłaniu do wszystkich mieszkańców Europy. Za papieżem 
Franciszkiem przypomnieli, że nikt nie może ocalić się sam, a jedynie we wspólnocie, i że 
tego przesłania bardzo potrzebuje dziś podzielona Europa. „Kiedy idzie się razem, kiedy ma 
się wspólny cel, rośnie wzajemny szacunek, rozwija się cierpliwość, a ci którzy podążają 
przodem motywują, dostosowują swoje tempo i nie narzucają się pozostałym. Ale cel musi 
być jasny, solidny i piękny, czyli wysoki, zdolny do zafascynowania, do wznoszenia się 
ponad trudności i zmęczenie, do wyzwalania pokładów najlepszych sił każdego uczestnika tej 
drogi” – napisali.

Fot. Exe Lobaiza / Cathopic

Biskupi zawierzyli przyszłość Europy wstawiennictwu św. Jana Pawła II
Biskupi, biorący udział w jubileuszowym Zebraniu Plenarnym Rady Konferencji Biskupich 
Europy, zawierzyli przyszłość Starego Kontynentu wstawiennictwu św. Jana Pawła II, modląc 
się przy jego grobie. Po odnowieniu wyznania wiary przy grobie św. Piotra, zebrali się w 
Kaplicy św. Sebastiana, gdzie odmówili modlitwę zawierzenia Europy, ułożoną przez św. 
Jana Pawła II i zawartą w jego adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa”. 

JAN SKARZYNSKI/REPORTER

Papież na dzień migranta: niech nasze „my” będzie coraz większe
Do poszerzania tego, co określamy jako nasze „my” zachęcał Ojciec Święty w swoim orędziu 
na 107 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Był on obchodzony w niedzielę 26 września 
2021 roku.
„Wśród mieszkańców peryferii znajdziemy wielu migrantów i uchodźców, przesiedleńców i 
ofiary handlu ludźmi, którym Pan chce objawić swoją miłość i ogłosić swoje zbawienie” –
stwierdził Franciszek.
Papież przekonywał, że „nie możemy bać się marzyć i czynić to wspólnie, jako jedna 
ludzkość, jako towarzysze tej samej drogi, jako synowie i córki tej samej ziemi, która jest 
naszym wspólnym domem. Wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi”. Na końcu swego orędzia 
Ojciec Święty wypowiedział modlitwę, w której prosił, aby ktoś, kto został wykluczony, 
odrzucony lub odtrącony był przyjmowany z powrotem w naszym „my”.
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Papież na dzień migranta: niech 
nasze „my” będzie coraz większe

Do poszerzania tego, co określamy 
jako nasze „my” zachęcał Ojciec Świę-
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obchodzony w niedzielę 26 września 2021 roku.
„Wśród mieszkańców peryferii znajdziemy wielu migrantów i uchodź-
ców, przesiedleńców i ofiary handlu ludźmi, którym Pan chce objawić 
swoją miłość i ogłosić swoje zbawie-
nie” – stwierdził Franciszek.
Papież przekonywał, że „nie możemy 
bać się marzyć i czynić to wspólnie, 
jako jedna ludzkość, jako towarzysze 
tej samej drogi, jako synowie i cór-
ki tej samej ziemi, która jest naszym 
wspólnym domem. Wszyscy jesteśmy 
siostrami i braćmi”. Na końcu swego orędzia Ojciec Święty wypowiedział 
modlitwę, w której prosił, aby ktoś, kto został wykluczony, odrzucony lub 
odtrącony był przyjmowany z powrotem w naszym „my”.

Beatyfikacja Jana Fornasiniego – kapłana, 
męczennika II wojny światowej

W niedzielę, 26 września, w bazylice 
katedralnej św. Petroniusza w Bolonii, 
prefekt Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych kard. Marcello Semeraro 
ogłosił błogosławionym Jana Forna-
siniego – pochodzącego z tych stron 
kapłana, który zginął jako męczennik 
pod koniec 1944 roku. Miał wówczas 
zaledwie 29 lat, z których jedynie 3 przeżył w stanie duchownym. 
Ze względu na jego zaangażowanie na rzecz ofiar wojny nazywano go 
„aniołem z Marzabotto”.

Nowy zawodowy mistrz świata w boksie 
ofiarował swoje zwycięstwo Jezusowi

„Nie było moim zadaniem dobić swego przeciwnika w ostatniej run-
dzie. Jedyne, co chciałem uczynić, to uwielbić Pana Jezusa, pokazać, że 
to wszystko jest dzięki Niemu” – powiedział nowy mistrz świata w bok-
sie  w wadze superciężkiej, 34-letni Ukrainiec Ołeksandr Usyk. Swój tytuł 
wywalczył on w nocy, z 25 na 26 wrze-
śnia, na ringu w Londynie, pokonując 
po 12-rundowej walce na punkty Bry-
tyjczyka Anthony’ego Joshuę. Zaraz 
po ogłoszeniu wyniku starcia zwy-
cięzca ukląkł na środku ringu, ręka-
mi, ubranymi w rękawice bokserskie, 
wykonał prawosławny znak krzyża                                                                                                                                 
i chwilę się pomodlił. Podobnie zresztą uczynił przed rozpoczęciem 
walki.Ołeksandr Usyk ma na swym koncie wiele osiągnięć sportowych. 
Był m.in. amatorskim mistrzem Europy w wadze półciężkiej (2008) oraz                 
w wadze ciężkiej, mistrzem świata (2011) i mistrzem olimpijskim (2012). 
Na ringach zawodowych kilkakrotnie zdobywał tytuły mistrzowskie 
różnych światowych organizacji bokserskich (WBO, WBC, WBA i IBF)                      
w wadze junior ciężkiej. Stoczył dotychczas 19 walk, z których wszystkie 
wygrał, w tym 15 przez nokaut.

Fot. Nacho Arteaga on Unsplash

Beatyfikacja Jana Fornasiniego – kapłana, męczennika II wojny światowej
W niedzielę, 26 września, w bazylice katedralnej św. Petroniusza w Bolonii, prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro ogłosił błogosławionym Jana 
Fornasiniego – pochodzącego z tych stron kapłana, który zginął jako męczennik pod koniec 
1944 roku. Miał wówczas zaledwie 29 lat, z których jedynie 3 przeżył w stanie duchownym. 
Ze względu na jego zaangażowanie na rzecz ofiar wojny nazywano go „aniołem z 
Marzabotto”.

NA ŚWIECIE

Fot. Wikipedia

Nowy zawodowy mistrz świata w boksie ofiarował swoje zwycięstwo Jezusowi
„Nie było moim zadaniem dobić swego przeciwnika w ostatniej rundzie. Jedyne, co chciałem 
uczynić, to uwielbić Pana Jezusa, pokazać, że to wszystko jest dzięki Niemu” – powiedział 
nowy mistrz świata w boksie w wadze superciężkiej, 34-letni Ukrainiec Ołeksandr Usyk. 
Swój tytuł wywalczył on w nocy, z 25 na 26 września, na ringu w Londynie, pokonując po 
12-rundowej walce na punkty Brytyjczyka Anthony’ego Joshuę. Zaraz po ogłoszeniu wyniku 
starcia zwycięzca ukląkł na środku ringu, rękami, ubranymi w rękawice bokserskie, wykonał 
prawosławny znak krzyża i chwilę się pomodlił. Podobnie zresztą uczynił przed 
rozpoczęciem walki.
Ołeksandr Usyk ma na swym koncie wiele osiągnięć sportowych. Był m.in. amatorskim 
mistrzem Europy w wadze półciężkiej (2008) oraz w wadze ciężkiej, mistrzem świata (2011) 
i mistrzem olimpijskim (2012). Na ringach zawodowych kilkakrotnie zdobywał tytuły 
mistrzowskie różnych światowych organizacji bokserskich (WBO, WBC, WBA i IBF) w 
wadze junior ciężkiej. Stoczył dotychczas 19 walk, z których wszystkie wygrał, w tym 15 
przez nokaut.

Fot. AP/Associated Press/East News

W POLSCE
W Sejmie projekt ustawy „Stop aborcji 2021”
130 tys. podpisów zebrali autorzy projektu ustawy „Stop aborcji 2021”. Zgodnie z 
wniesionym 22.09.br. do Sejmu projektem, „dzieci poczęte będą chronione na podstawie tych 
samych przepisów, co inni ludzie, ponieważ dziecko poczęte jest człowiekiem” –
poinformowali przedstawiciele odpowiedzialnej za inicjatywę ustawodawczą Fundacji Pro-
prawo do życia.
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W Sejmie projekt ustawy „Stop aborcji 2021”
130 tys. podpisów zebrali autorzy projektu ustawy „Stop aborcji 2021”. 

Zgodnie z wniesionym 22.09.
br. do Sejmu projektem, „dzie-
ci poczęte będą chronione na 
podstawie tych samych przepi-
sów, co inni ludzie, ponieważ 
dziecko poczęte jest człowie-
kiem” – poinformowali przed-
stawiciele odpowiedzialnej za 
inicjatywę ustawodawczą Fun-

dacji Pro-prawo do życia.

Narodowe rekolekcje przed zawierzeniem narodu 
i Kościoła w Polsce św. Józefowi

7 października w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu abp 
Stanisław Gądecki dokona aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Pol-

sce Świętemu Józefowi. Wydarzenie 
poprzedzą narodowe rekolekcje, 
które będą przeżywane pod hasłem 
„Ojcowskiemu Sercu zawierzamy”.
Rekolekcje w Narodowym Sank-
tuarium św. Józefa w Kaliszu roz-
poczną się 3 października Mszą św. 
pod przewodnictwem biskupa kali-
skiego Damiana Bryla i zakończą 7 

października. Tematyka dotyczyć będzie kilku przestrzeni związanych 
ze św. Józefem: Opiekun Kościoła, małżeństwo, życie, ojcostwo oraz 
istota i cel modlitwy zawierzenia. Całość będzie transmitowana przez 
Telewizję Internetową Dom Józefa i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, 
a także Radio Maryja i Telewizję Trwam.

Abp Ryś: w codzienności bardzo łatwo 
przychodzi nam pomijanie Jezusa

W naszym życiu, tak jak i w życiu Heroda, Jezus przychodzi w pełnej 
prawdzie wtedy, kiedy staje przed nami głodny, spragniony, bezdom-
ny, nagi, w więzieniu, chory. Podobnie jak Herodowi, bardzo łatwo 
przychodzi nam pominąć takiego Jezusa i wzgardzić Nim – mówił 

metropolita łódzki abp Grzegorz 
Ryś, nawiązując do czwartkowej 
Ewangelii (23.09), podczas Mszy 
św. odprawionej przy grobie św. 
Jana Pawła II. Cotygodniową 
czwartkową Mszę św. w języku 
polskim, przy grobie św. Jana 
Pawła II, koncelebrowało wraz 
z abp. Grzegorzem Rysiem ok. 

80 księży, w tym kard. Konrad Krajewski, abp Stanisław Gądecki, bp 
Grzegorz Kaszak i nuncjusz apostolski w Iranie abp Andrzej Józefo-
wicz.

V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej za nami
W dniach 24-25.09 br. miał miejsce w Warszawie V Festiwal Katolic-
kiej Nauki Społecznej, organizowany przez „Civitas Christiana”. Wy-
darzenie objął patronatem honorowym Przewodniczący Episkopatu                    
abp Stanisław Gądecki.
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na 
najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych                 
o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty 
specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana 
doświadczeń, a także przestrzeń w której biznes, gospodarka, kwestie 

Fot. Lukas Plewnia / flickr.com

Fot. Hu Chen / Unsplash

Narodowe rekolekcje przed zawierzeniem narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi
7 października w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu abp Stanisław Gądecki 
dokona aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi. Wydarzenie 
poprzedzą narodowe rekolekcje, które będą przeżywane pod hasłem „Ojcowskiemu Sercu 
zawierzamy”.
Rekolekcje w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu rozpoczną się 3 października 
Mszą św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla i zakończą 7 października. 
Tematyka dotyczyć będzie kilku przestrzeni związanych ze św. Józefem: Opiekun Kościoła, 
małżeństwo, życie, ojcostwo oraz istota i cel modlitwy zawierzenia. Całość będzie 
transmitowana przez Telewizję Internetową Dom Józefa i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, a 
także Radio Maryja i Telewizję Trwam.

Fot. Ewa Kotowska-Rasiak KAI

Abp Ryś: w codzienności bardzo łatwo przychodzi nam pomijanie Jezusa
W naszym życiu, tak jak i w życiu Heroda, Jezus przychodzi w pełnej prawdzie wtedy, kiedy 
staje przed nami głodny, spragniony, bezdomny, nagi, w więzieniu, chory. Podobnie jak 
Herodowi, bardzo łatwo przychodzi nam pominąć takiego Jezusa i wzgardzić Nim – mówił 
metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, nawiązując do czwartkowej Ewangelii (23.09), podczas 
Mszy św. odprawionej przy grobie św. Jana Pawła II. Cotygodniową czwartkową Mszę św. w 
języku polskim, przy grobie św. Jana Pawła II, koncelebrowało wraz z abp. Grzegorzem 
Rysiem ok. 80 księży, w tym kard. Konrad Krajewski, abp Stanisław Gądecki, bp Grzegorz 
Kaszak i nuncjusz apostolski w Iranie abp Andrzej Józefowicz.

społeczne i polityczne sty-
kają się z Ewangelią i etyką. 
Festiwal jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie spo-
łeczne, aby nauka społeczna 
kościoła była żywo obecna 
w otaczającym nas świecie. 
Głównym celem Festiwa-
lu Katolickiej Nauki Spo-
łecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób 
aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz 
działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej.

10. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca 
W Archidiecezji Poznańskiej już po raz dziesiąty odbył się Bieg im. o. Jó-
zefa Jońca. Patronat honorowy nad biegiem objął abp Stanisław Gądecki, 
Metropolita Poznański. Organizatorem przedsięwzięcia był, jak co roku, 
Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu. 
Ojciec Józef  Joniec to polski duchowny katolicki, zakonnik pijarski, dzia-
łacz pozarządowy, inicjator, współzałożyciel, propagator i długoletni pre-
zes Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, promującego 
katolickie wychowanie mło-
dzieży w duchu sportu, sztu-
ki i wiary. Był organizatorem 
wielu imprez i programów 
edukacyjnych, m.in. „Między-
narodowych Parafiad Dzieci i 
Młodzieży”, programu „Moja 
Mała Ojczyzna”. Zginął tra-
gicznie 10 kwietnia 2010 r. w 
katastrofie smoleńskiej. Zo-
stał pochowany w Świątyni 
Opatrzności Bożej, w Panteonie Wielkich Polaków.
W imprezie każdego roku bierze udział wielu uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i osób duchownych z całej Polski. W tym roku do Poznania przybyło 
ok. 1500 uczestników.

Abp Gądecki: mamy dbać o dobro skrzywdzonych
„Gromadzimy się tutaj, żeby leczyć się z obojętności, a tym bardziej                  
z lekceważenia krzywdy – powiedział przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki, witając uczestni-
ków warszawskiej konferencji 
„Ochrona dzieci Bożych na-
szą wspólną misją – Przyjmu-
jemy do serca wezwanie Ojca 
Świętego Franciszka, żeby nie 
dbać przede wszystkim o wi-
zerunek instytucji [Kościoła], 
(…) ale skupić się na dobru 
skrzywdzonych” – zadeklaro-
wał hierarcha.
„Trzeba też uczciwie uznać, że popełniliśmy wiele błędów, a nawet za-
niedbań wobec osób zranionych w Kościele. Takie stanięcie w prawdzie 
nie powinno nas jednak prowadzić do defetyzmu czy rozpaczy. Trzeba 
duszpasterskiego nawrócenia, o którym mówi papież Franciszek, zmiany 
myślenia i działania, w której to przyjęcie dziecka, jego ochrona, a tak-
że pomoc skrzywdzonym staną się priorytetem nie tylko dla wybranych 
osób czy instytucji, ale także dla każdej i każdego z nas” – wskazał Me-
tropolita Poznański.

W POLSCE

Fot. ks. Paweł Kłys

V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej za nami
W dniach 24-25.09 br. miał miejsce w Warszawie V Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej,
organizowany przez „Civitas Christiana”. Wydarzenie objął patronatem honorowym 
Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, 
platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne 
zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana 
doświadczeń, a także przestrzeń w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne 
stykają się z Ewangelią i etyką. Festiwal jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, 
aby nauka społeczna kościoła była żywo obecna w otaczającym nas świecie. Głównym celem 
Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła 
wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym 
oraz działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej.

Fot. facebook.com/BudujcieCivitasChristiana

10. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca 
W Archidiecezji Poznańskiej już po raz dziesiąty odbył się Bieg im. o. Józefa Jońca. Patronat 
honorowy nad biegiem objął abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Organizatorem 
przedsięwzięcia był, jak co roku, Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza 
w Poznaniu. 
Ojciec Józef Joniec to polski duchowny katolicki, zakonnik pijarski, działacz pozarządowy, 
inicjator, współzałożyciel, propagator i długoletni prezes Stowarzyszenia Parafiada im. św. 
Józefa Kalasancjusza, promującego katolickie wychowanie młodzieży w duchu sportu, sztuki 
i wiary. Był organizatorem wielu imprez i programów edukacyjnych, m.in. 
„Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży”, programu „Moja Mała Ojczyzna”. Zginął 
tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej. Został pochowany w Świątyni 
Opatrzności Bożej, w Panteonie Wielkich Polaków.
W imprezie każdego roku bierze udział wielu uczniów, rodziców, nauczycieli i osób 
duchownych z całej Polski. W tym roku do Poznania przybyło ok. 1500 uczestników.

Źródło: www.ekai.pl, www.archpoznan.pl, https://festiwalkns.pl

Fot. BP KEP
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej
Madonna z gruszką

Słynący łaskami obraz Matki Bożej nazywany 
przez wiernych Matką Bożą z Gruszką znajdu-
je się w ołtarzu głównym kościoła pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Par-
czew jest jednym z najstarszych miast Polesia 
Lubelskiego. Położony na równinie, u zbiegu 
rzek Konotopy i Piwonii, pięknie komponu-
je się z pojezierzem łęczyńsko - włodawskim. 
Lata świetności Parczewa przypadały na XIV 
i XV wiek, kiedy znajdował się w centrum 
państwa Jagiellonów. Parafia należała wtedy 
do diecezji krakowskiej. W 1496 roku król Jan 
Olbracht nadał biskupom chełmińskim prawo 
patronatu nad kościołem w Parczewie. Aktu-
alnie Parczew wchodzi w skład diecezji podla-
skiej. Powstanie czczonego, znajdującego się w kościele                      
w Parczewie, obrazu datuje się na XVI wiek. Autor 
dzieła jest nieznany, choć wiadomo, że był uczniem 
szkoły flamandzkiej. Istnieje przypuszczenie, że został 
przywieziony przez nuncjusza papieskiego Comme-
done, który odwiedził miasto w 1564 roku. Celem tej 
wizyty było przekazanie ustaw soboru trydenckiego 
Zygmuntowi III Wazie. Średniowieczne malowidło 
przedstawia siedzącą postać Matki Bożej. Po swojej pra-
wicy podtrzymuje małego Jezuska, który w lewej ręce 
trzyma bukiecik kwiatów, zaś w drugiej – owoc łudzą-
co przypominający gruszkę. Owoc ten pojawił się po 
raz pierwszy w weneckim malarstwie sakralnym w XIV 
wieku. Dzikie gruszki miały symbolizować uczucie łą-
czące Maryję z Dzieciątkiem. W kronikach zapisano 
wzmianki o tym że obraz był czczony przez wiernych 
różnych wyznań i obrządków. Modlili się przed nim 
łacinnicy, unici, prawosławni, a nawet żydzi. Pierwszy 

Modlitwa 
do Matki Bożej 

Parczewskiej
        
         Maryjo, Królowo Rodzin 
i Pani Parczewska, ciesząc się 
Twoją wielowiekową obecno-

ścią pośród nas, prosimy Cię, uproś u Twego Syna Jezusa Chrystusa dla 
naszych rodzin dar żywej wiary, ufnej nadziei i wiernej miłości.
         Pomóż młodym ludziom rozeznać drogę powołania, a narzeczonym 
dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa.
       Umocnij swoimi darami wszystkie małżeństwa. Weź w swą opiekę 
małżonków przeżywających kryzys, by z wiarą stanęli pod krzyżem i na 
nowo podjęli ślubowaną miłość, wierność i uczciwość.
       Zachowaj w nas Boże życie otrzymane na chrzcie świętym. Spraw, 
abyśmy zawsze mieli szacunek do ludzkiego życia i bronili go od poczęcia 
do naturalnej śmierci. Królowo Rodzin, czuwaj nad wszystkimi rodzina-
mi. Ześlij łaski, o które prosimy (…). Chroń nas od złej przygody teraz 
i w ostatniej godzinie naszej. Amen.

 Ewa Wika w służbie Maryi

kościół, w którym umieszczono obraz spłonął. Obraz wędrował od kościoła 
św. Ducha do cerkwi unickiej. Od czasów I wojny światowej coraz częściej 
trafiał do magazynów. Niszczał, popadł w zapomnienie. Zabiegi kolejnych 
proboszczów parczewskich doprowadziły do jego renowacji. 15 sierpnia 
w 1968 roku z dokonano uroczystego wniesienia malowidła z Madonną do 
kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Parczewie. Jednocześnie przy-
wrócono obchodzony niegdyś w Parczewie dzień odpustu Wniebowzięcia 
Matki Bożej. Świątynia została uhonorowana w szczególny sposób w 1989 
roku. Wtedy to papież Jan Paweł II nadał jej godność Bazyliki Mniejszej. 
Obecnie nosi miano sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Koronacji 

obrazu dokonał Prymas Polski 
kardynał Józef  Glemp 6 maja 
2000 r. Do Matki Bożej w Par-
czewie pielgrzymują pątnicy                   
z całej Polski. Z każdym rokiem 
przybywa coraz więcej wotów 
i podziękowań za łaski otrzy-
mane od Najświętszej Panny                                                       
w parczewskim wizerunku.
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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 Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na 
naszej drodze jako znak zbawienia 
i nadziei. Powierzamy się Tobie, 
Uzdrowienie chorych, która u stóp 
krzyża zostałaś powiązana z cier-
pieniem Jezusa, trwając mocno                          
w wierze.
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, 

wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, 
aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powró-
cić po tym czasie próby. Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy 
dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który 
obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas pro-
wadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przy-
gód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
   

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...
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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

4.10. - Kiekrz – Siostry Miłosierdzia
5.10. - Sobota
6.10. - Poznań - św. Moniki
7.10. - Poznań - św. Ojca Pio
8.10.- Poznań – Matki Bożej 
                                Pocieszenia
9.10. - Poznań - św. Jana Vianney
10.10. - Poznań - św. Stanisława Kostki

Nabożeństwa różańcowe w październiku co-
dziennie dla dorosłych, młodzieży i dzieci                  
o godz. 17.30. Rozważania poprowadzą /                                                                            
w poniedziałek i wtorek - dzieci, w środę – 
Żywy Różaniec, w czwartek – Caritas Parafial-
na, w piątek - Czciciele Miłosierdzia Bożego,               
w sobotę i niedzielę – Kapłani i S. Pallotynki, 
po różańcu Msza św. 

W poniedziałek 4 października o godz. 18.30 
katecheza w kościele dla rodziców i chrzest-
nych, którzy chcą ochrzcić dziecko w paździer-
niku.

We wtorek przypada wspomnienie liturgiczne 
św. Siostry Faustyny, po każdej Mszy św. bę-
dzie możliwość uczczenia relikwii.

W przyszłą niedzielę DZIEŃ PAPIESKI. Zbiórka 
ofiar do skarbon na Fundusz Dzieła Nowego 
Tysiąclecia.

Trwa Tydzień Św. Franciszka. Spotkania te-
matyczne odbywają się w Akademii Lubrań-
skiego w Poznaniu. Program wywieszony jest 
w gablocie.

Biuro parafialne czynne według ustalonych 
dni i godzin.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: 
śp. Helena Szóstak z ul. Szpitalnej i śp. Hen-
ryk Jasiak z ul. Miłej. Polećmy zmarłych Boże-
mu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…


