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EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał 
on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, 
gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, 
aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł 
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, 
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc                                    
z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do 
grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, 
oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało 
się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Zacheusz to był prawdziwy kawał drania. Żył 
z kradzieży i kolaboracji. I musiał być w tym 
naprawdę dobry, skoro przyniosło mu to taki zysk. 
Trudno powiedzieć co spowodowało, że zapragnął 
zobaczyć Pana Jezusa. Może tylko ciekawość,                                      
a może coś więcej…Pan Jezus idealnie rozpoznał 
poruszenie serca Zacheusza, bo wydaje się, że 
na zdanie „dziś muszę zatrzymać się w twoim 
domu” Zacheusz tylko czekał. Niesamowita jest ta 
gwałtowna potrzeba Zacheusza, żeby zmienić swoje 
życie, a później ta radość wynikająca z przemiany. 
Czy nie takiego nawrócenia pragniemy? Czy nie 
chcielibyśmy, żeby to nas Pan Jezus odnalazł, 
wybrał z tłumu i w naszym domu się zatrzymał? Ale 
czy dajemy Jemu tą szansę, żeby się do nas zbliżył, 
czy tylko tęsknimy z daleka. Wydaje się, że Zacheusz 
nieprzypadkowo wybrał drzewo, w koronie 
którego postanowił się ukryć, bo sykomora jest 
drzewem wymagającym starannej pielęgnacji. Jeżeli                                
w odpowiednim momencie nie będzie nacięta, to 
wyda bardzo gorzkie owoce. I w spotkaniu z Panem 
Jezusem Zacheusz, który do tej pory wydawał tylko 
gorzkie owoce, też doświadcza swego rodzaju 
nacięcia. Uświadamia sobie jak nikczemne życie 
do tej pory prowadził. Ale równocześnie potrafi 
pójść dalej i podjąć życie świętego. I kiedy my 
zaryzykujemy spotkanie z Panem Jezusem, też 
doświadczymy takiego nacięcia.  Uświadomimy 
sobie nasze słabości, ale równocześnie stanie się to 
okazją, żeby pójść dalej i stawać się jeszcze bardziej 
do Niego podobnymi.  Prośmy dzisiaj o odwagę 
Zacheusza, żeby zaryzykować, wybiec z miejsca,               
w którym jesteśmy, na spotkanie z Panem Jezusem.

Justyna Zienkowicz

Syn Człowieczy 
przyszedł szukać 

i zbawić to, co zginęło

                                            EWANGELIA  ((Łk 19, 1-10)
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31.10.
„Trzymajmy się stale tej zasa-
dy, że co dla nas byłoby cięż-
kie i trudne, tego nie powin-
niśmy nakazywać drugim.”
św. Teresa Wielka

1.11.
„Święty to przyjaciel, pocie-
szyciel, to brat kochający. 
Odczuwa nasze biedy, troski, 
modli się za nas, pragnie 
dobra naszego i szczęścia, bo 
łączy go z nami <<Świętych 
obcowanie>>.”
św. Urszula Ledóchowska

2.11.
„Życie nie kończy się ze 
śmiercią, lecz ma swoje prze-
dłużenie w lepszym świecie. 
Po odkupieniu wszystkim 
został przyrzeczony dzień, 
który znowu połączy nas z 
drogimi zmarłymi, dzień, któ-
ry nas wyniesie do najwyższej 
Miłości!”
św. Józef Moscati

3.11.
„Włącz w swoje życie śmierć, 
która jest nieunikniona.”
św. Benedykt z Nursji

Myśli na każdy dzień
4.11.
„Kościół pragnie, abyśmy 
zrozumieli, że tak jak 
Chrystus raz jeden przy-
szedł na świat w ludzkim 
ciele, tak też gotowy jest 
przyjść do nas w każdej 
chwili i w każdej godzinie, 
jeśylitylko usuniemy przed 
Nim wszelkie przeszkody, 
i że wtedy zamieszka du-
chowo w naszych duszach, 
przynosząc nam obfitość 
łask.”
św. Karol Boromeusz

5.11.
„Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie prze-
to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.”
św. Jan Paweł II

6.11.
„Panuj nad sobą w radości 
i cierpieniu, bo człowiek 
opanowany osiąga więcej 
w ciągu jednego roku niż 
nieopanowany w ciągu 
trzech lat.”
bł. Henryk Suzo

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Trzydziesta Pierwsza Niedziela zwykła, rok C
PIERWSZE CZYTANIE   (Mdr 11, 22–12, 2)
Bóg miłuje całe stworzenie
Czytanie z Księgi Mądrości.

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, 
co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej 
mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz 
bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, 
bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Flp 2, 1-4; Łk 14, 12-14
Wtorek: Ap 7, 2-4.9-14; 1J 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Środa: Hi 19, 1.23-27a; 1Kor 15, 20-24a.25-28; Łk 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a
Czwartek: Flp 3, 3-8a; Łk 15, 1-10
Piątek: Flp 3, 17-4,1; Łk 16, 1-8
Sobota: Flp 4, 10-19; Łk 16, 9-15

trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu? Jak by się zachowało, 
czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Two-
je, Panie, miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne 
tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przy-
pominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, 
uwierzyli.
PSALM RESPONSORYJNY 
(Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14)
Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych..

DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 1, 11 –2, 2)
Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan..
Bracia:
Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego 
wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra 
oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana 
Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa, i naszego zgromadzenia wokół Niego prosimy was, bracia, abyście 
się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć 
bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas 
pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (J 3, 16)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  

  Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jed  noro
    dzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
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 Zabytkowy Cmentarz Jeżycki

   6 października 2002 roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie, które za cel obrało so-
bie przywrócenie pierwotnego piękna cmentarzowi przy ul. Nowina. Cmentarz ten, założony                   
w 1905 roku, był zamknięty przez 34 lata i przeznaczony do likwidacji, więc zniszczenia za-
bytkowej tkanki cmentarza były znaczne. Stowarzyszenie deklarowało wspieranie działalności 
zarządu cmentarza, stałą opiekę nad cmentarzem i uświadamianie społeczeństwu patriotycz-
no-kulturowego znaczenia tej nekropolii.
    1 listopada 2002 roku Stowarzyszenie przeprowadziło na cmentarzu kwestę na rzecz odno-
wy zabytków cmentarnych. Uzyskaną kwotę przeznaczono na renowację pomnika Poległym 
Parafianom 1914-1920. Odtąd coroczne kwesty na cmentarzu stały się tradycją. Uczestniczyli                      
w nich członkowie Stowarzyszenia, a także osoby spoza niego i młodzież jeżyckich szkół.
   W roku stulecia cmentarza, z inicjatywy Stowarzyszenia, spoczął na tym cmentarzu jego 
założyciel, ks. prałat Wacław Mayer, którego doczesne szczątki przeniesiono z cmentarza dę-
bieckiego przy ul. Samotnej. W tymże roku została zorganizowana wystawa obrazująca stulet-
nią historię tej nekropolii, a w roku następnym Stowarzyszenie postawiło głaz upamiętniający 
stulecie cmentarza wraz z tablicą zawierającą słowa św. Jana Pawła II: „Jak długo trwa pamięć 
o grobach, tak długo trwa siła związku z Ojczyzną”.
    Stowarzyszenie, z funduszy uzyskiwanych podczas kwest, odrestaurowało Kwaterę Żoł-
nierzy Września 1939 oraz Pietę wraz z nagrobkiem małżeństwa Sypniewskich i kapliczkę 
Matki Boskiej Ostrobramskiej z nagrobkiem Hipolita Olechnowicza, które wróciły do miejsc 
ich pierwotnego posadowienia. Ponadto odrestaurowano dziewięć pomników nagrobnych. 

Ostatnią pracą jest restauracja rzeźby nad grobem 17-letniej Ha-
liny Hoffmannówny, przedstawiającej dziewczynę klęczącą przed 
siedzącym Chrystusem, po odnalezieniu głowy Chrystusa w jed-
nym z podziemnych grobowców. Obelisk z informacją o grobach 
ofiar cywilnych niemieckich nalotów na Poznań we wrześniu 1939 
r. i płyta nagrobna wybitnego historyka sztuki Alfreda Brosiga, to 
także dzieła Stowarzyszenia.
   Tradycją Stowarzyszenia są coroczne spotkania przy grobie po-
wstańca styczniowego Józefa Grzymały Prądzyńskiego z udziałem 
młodzieży. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą też w uroczy-
stościach na cmentarzu z okazji rocznic Września 1939 i Święta 
Niepodległości.
   Wiedzę o cmentarzu, jego zabytkach i osobach na nim spo-
czywających, Stowarzyszenie rozpowszechnia przez liczne publi-
kacje (3 wydania pozycji książkowej, artykuły w „Dobrej Nowinie”                        
i „Kurierze Ogrodowym”), wykłady i oprowadzanie osób chcą-
cych go głębiej poznać.
    W 20-lecie swej działalności Stowarzyszenie przygotowało wy-
stawę fotografii dotyczących cmentarza. Po części jest ona po-
wtórzeniem wystawy z okazji 100-lecia cmentarza, a po części 
jest prezentacją renowacyjnych dokonań Stowarzyszenia. Będzie 
ona dostępna w kaplicy cmentarnej w dniu Wszystkich Świętych,                        
a przez następne dni w kościele parafialnym. Zapraszamy także 
na kolejną kwestę w dniu 1 listopada. Prosimy o wsparcie naszych 
działań.

W imieniu Stowarzyszenia
Leszek Krajkowski 

Przewodniczący Zarządu

20 lat działalności Stowarzyszenia Opieki nad 
Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim przy ul. Nowina
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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.

    ŚW. HUBERT

W pierwszych tygodniach listopada nie po-
zwalali kiedyś o sobie zapomnieć trzej święci - 
Hubert, Marcin i Eustachy. Hubert z pomocą 
Eustachego zajmował się myślistwem. Święty 
Hubert żył w latach 656 - 727.  Był synem 
księcia Akwitanii, młodym światowcem, za-
palonym myśliwym. Najwięcej spędzał czasu 
w lasach, gdzie nieustannie polował. Pełnił 
służbę ochmistrza na dworze Pepina z Heri-
stalu, zwanego Grubym. Według starej legen-
dy życie Huberta odmieniło się w Wielki Pią-
tek 695 roku. Wtedy napotkał białego jelenia 

ŚWIĘTO HUBERTA 
POLSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE - DZIEŃ ŚWIĘTEGO HUBERTA

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTO MYŚLIWYCH

z promieniejącym krzyżem w wieńcu. Miał wtedy usłyszeć głos Stwórcy 
ostrzegający go przed jego niepohamowaną pasją i nakazujący mu udanie się 
do Lamberta biskupa Maastricht i Tongeren. Przejęty objawieniem, tak też 
uczynił. Udał się na służbę bożą do biskupa Lamberta. Rozpoczął studia teo-
logiczne i działalność misjonarską w Ardenach i Brabancji. Po śmierci biskupa 
Lamberta (zm. ok. 700), z rąk papieża Sergiusza otrzymał sakrę biskupią. Jako 
biskup, nieustannie przemierzał pogańskie jeszcze wioski i miasta. Odniósł 
wiele sukcesów w zjednywaniu ludzi dla wiary w Chrystusa. Około roku 717 
przeniósł stolicę biskupstwa do Leodium (Liège). Przed śmiercią miał wygło-
sić wzruszającą mowę, 
w której – schorowany już i słaby – prosił swoje owieczki, aby żyjąc po chrze-
ścijańsku, pozwoliły swojemu pasterzowi zasnąć w pokoju. Zmarł 30 maja 
727 roku, w swojej rezydencji w Tervuren (Teruneren). Został pochowany w 
kościele św. Piotra w Liège. Za doczesne zasługi w krzewieniu chrześcijaństwa 
w 100 lat po śmieci został kanonizowany, a jego święto kościół obchodzi 3 listo-
pada.  Sezon łowiecki w całej Europie rozpoczyna się zimowym polowaniem 
właśnie w dniu świętego Huberta. Myśliwskie święto w tym dniu zapoczątko-
wali myśliwi ardeńscy, którzy urządzali wielkie łowy na jelenie, po czym w dniu 
świętego Huberta uroczyście dziękowali Bogu za zabite zwierzęta i składali 
w darze klasztorom pierwszą i dziesiątą sztukę z upolowanej zwierzyny. W Pol-
sce kult świętego Huberta rozpoczął się za panowania Augusta II Mocnego, 
a obchody jego święta zwane są hubertowinami. Jest to niezwykle ważne świę-
to dla ogromnej rzeszy polskich myśliwych, bo zamiłowanie do myślistwa, jak 
pisał Wincenty Pol, „jest stare jak dzieje ludzkie i stawało się niekiedy powoła-
niem dla całych epok i dla całych warstw społeczeństwa”, a Bogdan Dyakowski 
potwierdzając to dodawał: „zamiłowanie do łowów było u nas powszechne. 
Polowało rycerstwo i szlachta dla samej przyjemności łowów, polowały niższe 
stany, przeważnie dla zysku. Szczególnie słynęli jako zamiłowani myśliwi ko-
chający się w zwalczaniu trudów łowieckich górale tatrzańscy oraz mieszkańcy 
puszcz, a zwłaszcza Kurpie”. „Myślistwo jednoczyło najdzielniejszych mężów 
i najdzielniejszą młodzież, nie na kilka godzin, ale na wiele dni, a czasem kilka 
tygodni. Dla myśliwego knieja, step lub moczary są całym światem, bo docenia 
czary dzikiej natury i napawa się pięknem jakie umie dojrzeć na każdym kroku 
i o każdej porze” - pisał Kazimierz Wodzicki. Polskie słowo myślistwo nieznane 
jest w innych językach, jak twierdzą niektórzy, pochodzi od słowa „myśli”, od-
dającego całą głęboką treść polskiego łowiectwa. Hubertowiny dawniej rozpo-
czynały się poranną mszą. Mickiewicz pisał:

  ...do księdza plebana
                         Dać znać (...) żeby jutro z rana
  Mszę miał w kaplicy leśnej; króciuchna oferta
  Za myśliwych, msza zwykła świętego Huberta.
 Stawienie się na mszę i uczestnictwo w uroczystościach aż do wieczora 
było obowiązkiem, z którego mogły zwolnić myśliwego tylko nadzwyczajne, poważ-
ne losowe wypadki. Po mszy odbywało się polowanie na grubą zwierzynę, a uroczy-
stości kończyła wielka biesiada - tzw. obiad świętego Huberta.
  Kiedy swego czasu goły las nastaje
  Święty Hubert z lasu cały obiad daje.
 Wincenty Pol w „Opowiadaniu łowczego” podaje taki myśliwski obiad: „ 
Obiad będzie dobry, ale musimy począć od wódki. Serwowano trzy rodzaje wódek: 
topolówkę, dębówkę i jałowcówkę”. Po wódce pojawiały się przekąski. Najpierw kró-
lewska wędlina - ozory jelenia z chrzanem, dalej marynowane koźle dzikiej kozy, jako 
trzeci serek utarty z głuszca przekładany białymi truflami. Jeśli nie ma głuszca, można 
wziąć jarząbka lub cietrzewia lub nawet utrzeć serek z kuropatw, ale zawsze wypada 
przełożyć truflami. Po przekąskach barszcz i dalej jako główne danie mięso z dzika, 
potem pasztety z kaczek dzikich w dyni, małe ptaszki w kapuścianych liściach, kwi-
czoły w gniazdach z rzepy. Dalej pieczeń z jelenia z grzybami, czomber sarni ze świe-
żymi rydzami. Do nich podawano kolejne trunki: maliniak, dereniak i stary miód 
leśnej pszczoły. Na deser kandyzowane tarki, borówki w miodzie smażone, laskowe 
orzechy. 
 Jak widać cały obiad daje święty Hubert z lasu.
 Według znakomitego kucharz Jana Szyttlera „Niektórzy myśliwi są tak za-
paleni w łowach, iż wyrzekają się spoczynku i goniąc przez cały dzień z a zwierzyną, 
tracą siły. W myśliwskim stanie rozkoszą jest po pracy smaczna wieczerza i kielich 
...Dlatego wspomnę o rozgrzewającym i zdrowym truneczku.:
 Wziąć garnek polewany mocny, półtora garncowy, włożyć weń pół funta fig , ty-
leż rodzynek, tyleż daktylów, migdałów na pół przebitych funt, łut cynamonu, kilka goździ-
ków, strączek wanilii, ze trzech cytryn same cedro zestrugać, tak samo ze trzech pomarańczy, 
miodu patoki lipcem zwanej kwartę, to wszystko zalać mocną wódką, oblepić i wstawić do 
pieca wypalonego, zamknąć na dzień cały; poczem przez serwetę lub gęste sito przepuścić do 
wazy. Trunek ten będzie wyborny na toast „Niech żyją Myśliwi”.
 Tyle tradycja. Jak dziś wyglą-
da święto myśliwych? Czy współcześni 
myśliwi kultywują w pełni dawnym 
zwyczajom? Jednak dzień św. Huber-
ta jest nadal dla nich ważny. Obecną 
tradycją wśród myśliwych, ale również 
dosiadających konie w ramach wyści-
gów, jest urządzana gonitwa zwana Hu-
bertusem. Podczas niej konno ściga się 
tzw. „lisa”, jeźdźca z ogonem przypiętym 
do lewego ramienia. Ten, kto go zerwie, 
wygrywa. Ma on prawo wykonać rundę 
honorową wokół miejsca pogoni, a za 
rok sam ucieka jako lis. Obchody święta 
mają zapewnić dobre łowy i znakomite 
wyniki w nadchodzącym sezonie.

Na podstawie Hanny Szymanderskiej Ewa Wika 
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PIELGRZYMUJEMY

Dzień 1  00:15 zbiórka uczestników wyjazdu w Poznaniu i następnie transfer na 
lotnisko w Berlinie, o godz. 06:10 wylot do Tel Awiwu. Po przylocie ok. 11:10 przejazd 
do Nazaretu. Odwiedzimy Bazylikę Zwiastowania oraz Kościół św. Józefa. Pojedziemy do 
Kany Galilejskiej. Po wyczerpaniu programu przejazd na nocleg w Galilei.

Dzień 2 Wjedziemy na Górę Tabor Zwiedzimy okolicę nad Jeziorem Galilejskim: Tabgę, 
Górę Błogosławieństw, Dom św. Piotra w Kafarnaum. W czasie zwiedzania zaplanowany 
jest także rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do hotelu w Betlejem, gdzie 
spędzimy pozostałe noclegi.

Dzień 3 Wzgórze Świątynne w Jerozolimie (w miarę dostępności). Po zejściu ze 
Wzgórza: Ściana Płaczu, Góra Syjon w Jerozolimie, a tam: Wieczernik Pański, Dormitorium 
Matki Bożej, miejsce zaparcia się św. Piotra. Na zakończenie dnia udamy się do Betanii. 
Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 4 Cały dzień zostanie przeznaczony na poznawanie Jerozolimy: Góra Oliwna, 
Kościół Ojcze Nasz Kościół Dominus Flevit i Ogród Oliwny z Bazyliką Agonii oraz Grotą 
Zdrady. Stara Jerozolima, gdzie rozpoczniemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W jej trakcie 
będziemy na Golgocie oraz przy Grobie Pańskim. 
Po zwiedzeniu czas wolny na Starym Mieście. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 5 Dzień rozpoczniemy od przejazdu do Jerycha – ponoć najstarszego miasta 
świata. Dalej Kasser Al Yahud – nad Jordan. Tego dnia nie zabraknie również chwili 
relaksu - pobyt nad Morzem Martwym. Powrót na nocleg do hotelu w Betlejem.

Dzień 6 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu; zwiedzanie Betlejem – Bazylika i Grota 
Narodzenia Chrystusa, Kościół św. Katarzyny z Grotami św. Józefa i św. Hieronima, Grota 
Mleczna. Po wyczerpaniu programu obiad i przejazd na lotnisko, skąd o godzinie 20:45 
nastąpi wylot do Poznania. Po lądowaniu (ok. 23:55) i odebraniu bagaży zakończenie 
pielgrzymki. 

Termin wyjazdu: 06 – 11.03.2023 r.
Bliższe informacje u ks. Ryszarda
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

 WATYKAN W ONZ POTĘPIA GROŹBY UŻYCIA 
BRONI JĄDROWEJ

„Groźby użycia broni jądrowej są niemoralne i niebezpiecz-
ne, i zasługują na potępienie” – stwierdził 17 październi-
ka 2022 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych, stały obserwator Stolicy Apostolskiej,                         
abp Gabriele Caccia. Organ ten obradował na temat skut-
ków promieniowania atomowego.
Przypominając, że w 2022 r. przypada 60. rocznica kubań-
skiego kryzysu rakietowego, abp Caccia zauważył, że światu 
ponownie grozi ryzyko użycia broni jądrowej. Powtórzył 
apel papieża Franciszka, by wyciągnąć wnioski z historii, od-
rzucić zagrożenia nuklearne i skupić wysiłki na budowaniu 
bardziej trwałego i sprawiedliwego pokoju.
 

PAPIEŻ PRZYŁĄCZA SIĘ DO DZIECIĘCEJ MODLITWY 
O POKÓJ

Papież Franciszek przyłączył się do dzieci, które na całym 
świecie odmawiają różaniec, w intencji pokoju, w ramach 
dorocznej kampanii promowanej przez papieskie stowa-
rzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (18.10.2022). 
„Powierzajmy wstawiennictwu Matki Bożej udręczony na-
ród ukraiński oraz mieszkańców innych krajów, w których 
panuje wojna, przemoc i ubóstwo” – zaapelował Ojciec 
Święty.
 

WSPOMNIENIE LITURGICZNE ŚW. JANA PAWŁA II
Kościół katolicki na całym świecie wspominał 22 paździer-
nika św. Jana Pawła II. Zmarły 2 kwietnia 2005 r., pierwszy 
w dziejach papież – Polak, jest jednym z najszybciej wynie-
sionych na ołtarze wyznawców w czasach nowożytnych. 
Błogosławionym ogłosił go 1 maja 2011 r. papież-senior 
Benedykt XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizował go 
pierwszy Biskup Rzymu z Argentyny i Ameryki Łacińskiej 
– papież Franciszek. W czasie beatyfikacji, bezpośredni 
następca papieża Wojtyły, który już w półtora miesiąca po 
śmierci swego poprzednika zezwolił, aby rozpocząć jego 
proces beatyfikacyjny, zapowiedział, że nowy błogosławio-
ny będzie odbierał kult publiczny 22 października, czyli we 
wspomnienie rozpoczęcia jego pontyfikatu w 1978 r.
 

PAPIEŻ ZAPISAŁ SIĘ NA ŚDM W LIZBONIE
Na zakończenie modlitwy Anioł Pański papież Franciszek 
zarejestrował swój udział w przyszłorocznych 37. Świato-
wych Dniach Młodzieży, inaugurując tym samym dzia-
łanie elektronicznego systemu rejestracyjnego. W ślad za 
nim, od dziś mogą zapisywać się na to spotkanie pielgrzymi, 
biskupi, a także kandydaci do wolontariatu i tzw. Festiwalu 
Młodych. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie odbędą się 
w dn. 1-6 sierpnia 2023 r. pod hasłem: „Maryja wstała 
i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Poprzedzą je Dni w Die-
cezjach, odbywające się na terenie całej Portugalii. Informa-
cje o polskich przygotowaniach można znaleźć na stronie: 
www.sdmpolska.pl
 

BEATYFIKACJA 12 REDEMPTORYSTÓW 
 MĘCZENNIKÓW WOJNY DOMOWEJ

W sobotę, 22 października, w katedrze La Almudena w Ma-

drycie, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych 
kard. Marcello Semeraro ogłosił błogosławionymi 
12 redemptorystów, którzy zginęli śmiercią męczeń-
ską na początku wojny domowej w Hiszpanii latem 
1936 roku. W tym gronie znalazło się 6 kapłanów i 
6 braci zakonnych, z których najstarszy miał w chwili 
męczeństwa 77 lat, najmłodszy – niespełna 27. Bę-
dzie to 19. zbiorowa beatyfikacja męczenników hisz-
pańskich podczas obecnego pontyfikatu.

PAPIEŻ ZAAPELOWAŁ 
O ZAANGAŻOWANIE MISYJNE

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udziele-
niu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty 
nawiązał do obchodzonego tego dnia Światowego 
Dnia Misyjnego, pod hasłem „Będziecie moimi 
świadkami” i przypomniał o beatyfikacji hiszpań-
skich redemptorystów – ofiar wojny domowej 
(23.10.2022).
„Jest to ważna okazja, by na nowo rozbudzić we 
wszystkich ochrzczonych pragnienie uczestniczenia 
w powszechnej misji Kościoła, poprzez świadectwo 
i głoszenie Ewangelii. Zachęcam wszystkich do 
wspierania misjonarzy modlitwą i konkretną solidar-
nością, aby mogli kontynuować swoje dzieło ewan-
gelizacji i promocji człowieka na całym świecie” – 
powiedział papież.

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ MIĘDZYNARODOWY 
KONGRES EUCHARYSTYCZNY W 2024 R.?

Konferencja Episkopatu Ekwadoru i Archidiecezja 
Quito (Ekwador) oficjalnie ogłosiły, że Papież Fran-
ciszek wybrał miasto Quito na miejsce 53. Między-
narodowego Kongresu Eucharystycznego, który 
odbędzie się w dniach od 8 do 15 września 2024 r., 
z okazji 150. rocznicy poświęcenia Ekwadoru Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa.
„To wielkie spotkanie kościelne podkreśli owocność 
Eucharystii dla ewangelizacji i odnowy wiary” – na-
pisał Ojciec Święty. Międzynarodowe Kongresy Eu-
charystyczne odbywają się co cztery lata w różnych 
miastach świata, wybranych przez Ojca Świętego                 
i stanowią największe wydarzenie Kościoła katolic-
kiego na świecie.
Temat Kongresu, wybrany przez papieża Franciszka, 
brzmi „Braterstwo, aby uzdrowić świat”. Niewątpli-
wie, jak zaznaczają biskupi, „jest to temat aktualny, 
ponieważ żyjemy w świecie zniszczonym i poranio-
nym przez wojny, przemoc, ból i cierpienie”.
 

CENTRUM HESCHELA KUL 
ZAINAUGUROWAŁO DZIAŁALNOŚĆ

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczęło 
działalność Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich 
im. Abrahama Joshuy Heschela – żydowskiego teo-
loga, filozofa i poety. W uroczystej inauguracji pla-
cówki, która ma służyć dialogowi między Kościołem 
katolickim a judaizmem, uczestniczył m.in. łaciński 
patriarcha Jerozolimy abp. Pierbattista Pizzaballa 
oraz Susannah Heschel, córka rabina Heshela. Jak 
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NA ŚWIECIE

Watykan w ONZ potępia groźby użycia broni jądrowej
„Groźby użycia broni jądrowej są niemoralne i niebezpieczne, i zasługują na potępienie” –
stwierdził 17 października 2022 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych, stały obserwator Stolicy Apostolskiej, abp Gabriele Caccia. Organ ten 
obradował na temat skutków promieniowania atomowego.
Przypominając, że w 2022 r. przypada 60. rocznica kubańskiego kryzysu rakietowego, abp 
Caccia zauważył, że światu ponownie grozi ryzyko użycia broni jądrowej. Powtórzył apel 
papieża Franciszka, by wyciągnąć wnioski z historii, odrzucić zagrożenia nuklearne i skupić 
wysiłki na budowaniu bardziej trwałego i sprawiedliwego pokoju.

Papież przyłącza się do dziecięcej modlitwy o pokój
Papież Franciszek przyłączył się do dzieci, które na całym świecie odmawiają różaniec, w
intencji pokoju, w ramach dorocznej kampanii promowanej przez papieskie stowarzyszenie 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie (18.10.2022). „Powierzajmy wstawiennictwu Matki Bożej 
udręczony naród ukraiński oraz mieszkańców innych krajów, w których panuje wojna, 
przemoc i ubóstwo” – zaapelował Ojciec Święty.
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NA ŚWIECIE

Watykan w ONZ potępia groźby użycia broni jądrowej
„Groźby użycia broni jądrowej są niemoralne i niebezpieczne, i zasługują na potępienie” –
stwierdził 17 października 2022 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych, stały obserwator Stolicy Apostolskiej, abp Gabriele Caccia. Organ ten 
obradował na temat skutków promieniowania atomowego.
Przypominając, że w 2022 r. przypada 60. rocznica kubańskiego kryzysu rakietowego, abp 
Caccia zauważył, że światu ponownie grozi ryzyko użycia broni jądrowej. Powtórzył apel 
papieża Franciszka, by wyciągnąć wnioski z historii, odrzucić zagrożenia nuklearne i skupić 
wysiłki na budowaniu bardziej trwałego i sprawiedliwego pokoju.

Papież przyłącza się do dziecięcej modlitwy o pokój
Papież Franciszek przyłączył się do dzieci, które na całym świecie odmawiają różaniec, w
intencji pokoju, w ramach dorocznej kampanii promowanej przez papieskie stowarzyszenie 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie (18.10.2022). „Powierzajmy wstawiennictwu Matki Bożej 
udręczony naród ukraiński oraz mieszkańców innych krajów, w których panuje wojna, 
przemoc i ubóstwo” – zaapelował Ojciec Święty.

Beatyfikacja 12 redemptorystów – męczenników wojny domowej
W sobotę, 22 października, w katedrze La Almudena w Madrycie, prefekt Dykasterii Spraw 
Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro ogłosił błogosławionymi 12 redemptorystów, 
którzy zginęli śmiercią męczeńską na początku wojny domowej w Hiszpanii latem 1936 roku. 
W tym gronie znalazło się 6 kapłanów i 6 braci zakonnych, z których najstarszy miał w chwili 
męczeństwa 77 lat, najmłodszy – niespełna 27. Będzie to 19. zbiorowa beatyfikacja 
męczenników hiszpańskich podczas obecnego pontyfikatu.

Papież zaapelował o zaangażowanie misyjne
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec 
Święty nawiązał do obchodzonego tego dnia Światowego Dnia Misyjnego, pod hasłem 
„Będziecie moimi świadkami” i przypomniał o beatyfikacji hiszpańskich redemptorystów –
ofiar wojny domowej (23.10.2022).
„Jest to ważna okazja, by na nowo rozbudzić we wszystkich ochrzczonych pragnienie 
uczestniczenia w powszechnej misji Kościoła, poprzez świadectwo i głoszenie Ewangelii. 
Zachęcam wszystkich do wspierania misjonarzy modlitwą i konkretną solidarnością, aby 
mogli kontynuować swoje dzieło ewangelizacji i promocji człowieka na całym świecie” –
powiedział papież.

Beatyfikacja 12 redemptorystów – męczenników wojny domowej
W sobotę, 22 października, w katedrze La Almudena w Madrycie, prefekt Dykasterii Spraw 
Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro ogłosił błogosławionymi 12 redemptorystów, 
którzy zginęli śmiercią męczeńską na początku wojny domowej w Hiszpanii latem 1936 roku. 
W tym gronie znalazło się 6 kapłanów i 6 braci zakonnych, z których najstarszy miał w chwili 
męczeństwa 77 lat, najmłodszy – niespełna 27. Będzie to 19. zbiorowa beatyfikacja 
męczenników hiszpańskich podczas obecnego pontyfikatu.

Papież zaapelował o zaangażowanie misyjne
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec 
Święty nawiązał do obchodzonego tego dnia Światowego Dnia Misyjnego, pod hasłem 
„Będziecie moimi świadkami” i przypomniał o beatyfikacji hiszpańskich redemptorystów –
ofiar wojny domowej (23.10.2022).
„Jest to ważna okazja, by na nowo rozbudzić we wszystkich ochrzczonych pragnienie 
uczestniczenia w powszechnej misji Kościoła, poprzez świadectwo i głoszenie Ewangelii. 
Zachęcam wszystkich do wspierania misjonarzy modlitwą i konkretną solidarnością, aby 
mogli kontynuować swoje dzieło ewangelizacji i promocji człowieka na całym świecie” –
powiedział papież.

W POLSCE

Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II
Kościół katolicki na całym świecie wspominał 22 października św. Jana Pawła II. Zmarły 2 
kwietnia 2005 r., pierwszy w dziejach papież – Polak, jest jednym z najszybciej wyniesionych 
na ołtarze wyznawców w czasach nowożytnych. Błogosławionym ogłosił go 1 maja 2011 r. 
papież-senior Benedykt XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizował go pierwszy Biskup Rzymu 
z Argentyny i Ameryki Łacińskiej – papież Franciszek.
W czasie beatyfikacji, bezpośredni następca papieża Wojtyły, który już w półtora miesiąca po 
śmierci swego poprzednika zezwolił, aby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny, 
zapowiedział, że nowy błogosławiony będzie odbierał kult publiczny 22 października, czyli 
we wspomnienie rozpoczęcia jego pontyfikatu w 1978 r.

Papież zapisał się na ŚDM w Lizbonie
Na zakończenie modlitwy Anioł Pański papież Franciszek zarejestrował swój udział w 
przyszłorocznych 37. Światowych Dniach Młodzieży, inaugurując tym samym działanie 
elektronicznego systemu rejestracyjnego. W ślad za nim, od dziś mogą zapisywać się na to 
spotkanie pielgrzymi, biskupi, a także kandydaci do wolontariatu i tzw. Festiwalu Młodych.
Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie odbędą się w dn. 1-6 sierpnia 2023 r. pod hasłem: 
„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, 
odbywające się na terenie całej Portugalii. Informacje o polskich przygotowaniach można 
znaleźć na stronie: www.sdmpolska.pl
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zapowiedział rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, 
głównymi kierunki działań Centrum będzie pogłębianie 
relacji katolicko-żydowskich na płaszczyźnie nauki, edukacji 
i kultury. Nowa jednostka naukowa prowadzić będzie dzia-
łalność wydawniczą, polsko-izraelską wymianę studentów, 
a także międzynarodowe sympozja, konferencje, debaty 
oraz wydarzenia kulturalne. Rabin prof. Abraham Joshua 
Heschel (1907-1972) odegrał ważną rolę podczas Soboru 
Watykańskiego II, wpływając na kształt deklaracji „Nostra 
Aetate” (dotyczy stosunku Kościoła katolickiego do róż-
nych religii, w tym do judaizmu), która okazała się punktem 
zwrotnym w relacjach katolicko-żydowskich.

BP SZYMON STUŁKOWSKI 
NOWYM BISKUPEM PŁOCKIM

Papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa po-
mocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkow-
skiego nowym biskupem płockim – ogłosiła Nuncjatura 
Apostolska w Polsce (22.10.2022). W archidiecezji poznań-
skiej pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin, pra-
cował w redakcji „Katechety”, był adiunktem na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza                                                             
w Poznaniu oraz kierował referatem duszpasterstwa ogól-
nego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej. 24 maja 
2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Szymona 
Stułkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji po-
znańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Tabalta. Sakrę 
biskupią przyjął z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
9 czerwca 2019 r. w katedrze poznańskiej. Hasłem jego po-
sługi biskupiej są słowa „Vos autem dixi amicos” (Nazwałem 
was przyjaciółmi).
W herbie biskupa Stułkowskiego znajduje się srebrna lilia 
(nawiązanie do Matki Bożej Częstochowskiej), złota musz-
la, z której wypadają trzy krople srebrne (symbol sakramen-
tu Chrztu św.), skrzyżowane klucze i miecz (godło herbowe 
Kapituły Katedralnej i symbol miasta Poznania).

ABP GĄDECKI DO NOWEGO BISKUPA PŁOCKIEGO: 
NIECH MARYJA BĘDZIE DLA CIEBIE MISTRZYNIĄ

„Kościół w Polsce, w tym szczególnie archidiecezja po-
znańska, tj. biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i 
wierni świeccy wyrażają ogromną radość oraz wdzięczność 
Panu Bogu za nominację Waszej Ekscelencji na urząd Bi-
skupa Płockiego” – napisał przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach dla 
biskupa płockiego nominata Szymona Stułkowskiego.
„Niech Maryja, Matka Kościoła, będzie dla Ciebie, drogi 
Szymonie, mistrzynią w słuchaniu słowa Bożego i gotowości 
do jego wypełniania, w wytrwałości wiary, w ufnej nadziei i 
gorącej miłości” – napisał przewodniczący Episkopatu.

FILM O SŁUDZE BOŻYM 
KS. ALEKSANDRZE WOŹNYM

Film dokumentalny pt.: „JESTEM TYLKO WOŹNYM” 
jest opowieścią o życiu Sługi Bożego ks. Aleksandra Woź-
nego, zrealizowaną językiem nowoczesnym przez zespół 
„Filmowe Życiorysy.pl”.
Jak do tej pory, jest to jedyny film opowiadający o życiu ks. 
Woźnego, a zarazem kolejny krok na drodze do jego beatyfi-
kacji, dokumentujący świętość życia tego kapłana. Dostrze-
gał on dobro w każdym człowieku, przygarniał wszystkich, 
których napotykał na swojej drodze, nawet osoby trudne dla 
otoczenia.
Ks. Aleksander Woźny urodził się 25 czerwca 1910 r.  
w Uzarzewie pod Poznaniem w wielodzietnej rodzinie.
W domu rodzinnym otrzymał staranne i religijne wychowa-
nie. W maju 1928 r., po zdaniu matury, wstąpił do Semina-
rium Duchownego w Gnieźnie. Dalej kontynuował naukę 

w Seminarium Duchownym w Poznaniu. Przed wojną 
pracował jako wikariusz w Poznaniu i w Borku Wiel-
kopolskim.
Był więźniem niemieckich obozów koncentracyj-
nych w Buchenwaldzie i w Dachau. Po wojnie zo-
stał proboszczem nowej parafii pw. św. Jana Kantego                                
w Poznaniu. Sługi Bożego nie ominęły również prześla-
dowania okresu stalinowskiego. Doświadczony życio-
wo licznymi trudami i cierpieniem, wyszedł z tych prób 
wewnętrznie umocniony. Duszpasterska działalność 
ks. Woźnego nie ograniczała się tylko do parafii, w któ-
rej między innymi założył wspólnotę: „Dzieci Bożych”. 
Był także m.in. Krajowym Duszpasterzem Kobiet. Nie-
strudzenie pracował jako duszpasterz, kaznodzieja, re-
kolekcjonista i spowiednik. Gorliwą posługę w konfe-
sjonale postrzegał jako jedno z najważniejszych zadań.
Premiera kinowa będzie miało miejsce 9.11.2022                     
o 18:00 w kinie Rialto w Poznaniu. Strona filmu FB ht-
tps://www.facebook.com/KsAleksanderWoznyFilm
Zaproszenia na premierę można odbierać w trzech 
zaangażowanych parafiach tj.: pw. św. Jana Kantego w 
Poznaniu, pw. Świętego Krzyża w Kobylnicy i parafii 
pw. Maryi Królowej na Wildzie, a także pisząc na Fa-
cebooku strony filmu lub sms-em na 505 801 383.
Zapowiedź filmu https://youtu.be/DGiwmJIR-W0
Film będzie dostępny na DVD i potem emitowany   
w TV Trwam. Szczegóły będą na stronie filmu ht-
tps://www.facebook.com/KsAleksanderWoznyFilm

 „PROROK” – FILM O KARDYNALE STEFANIE 
WYSZYŃSKIM W KINACH OD 11 LISTOPADA

Na rozkaz wydany z góry – szpiegowany, śledzony                   
i nagrywany. W opozycji do władzy, na czele narodu 
stawiał opór machinie komunistycznej, a wszystko to 
na tle ważnych dla kraju wydarzeń historycznych. Frag-
menty tajnych podsłuchów, w ramach akcji pod krypto-
nimem „Prorok”, ujrzały światło dziennie.
Film opowiada historię kardynała Stefana Wyszyńskie-
go (w tej roli Sławomir Grzymkowski) – Prymasa Pol-
ski i przywódcy duchowego, który przez lata inwigilo-
wany, pertraktował z władzami komunistycznymi, by 
chronić prawa Kościoła i narodu. Pozorne porozumie-
nie zmieniło się w cichą wojnę. Rząd wszelkimi meto-
dami próbował zdyskredytować Stefana Wyszyńskiego. 
Twórcy filmu, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, 
dotarli do stenogramów historycznych kazań Wyszyń-
skiego i rozmów Prymasa z przedstawicielami władz 
komunistycznych, w tym z Władysławem Gomułką 
(w tej roli Adam Ferency) i Józefem Cyrankiewiczem 
(Marcin Troński). „Dzięki zebranym materiałom, obraz 
jest bardzo autentyczny, ułatwia towarzyszenie Pryma-
sowi i pozostałym bohaterom na tle ważnych wydarzeń 
historycznych, takich jak obchody milenijne czy wyda-
rzenia z Trójmiasta z grudnia 1970 roku oraz w życiu 
codziennym, pełnym nie tylko trosk, ale także humoru” 
– dodaje reżyser.
Film „Prorok” jest debiutem fabularnym Michała Kon-
drata („Czyściec”, „Miłość i miłosierdzie”, „Dwie koro-
ny”), którego dokumenty, fabularyzowane, zdobyły 
uznanie widzów na całym świecie.
Za muzykę odpowiada Bartosz Chajdecki („Czas hono-
ru”, „Powstanie Warszawskie”, „Mistrz”).
Za produkcją stoi Fundacja Filmowa im. św. Maksy-
miliana Kolbe, a koproducentami są Telewizja Polska i 
Centrum Technologii Audiowizualnych. 
Sensacyjny dramat historyczny o Prymasie Stefanie 
Wyszyńskim, w reżyserii Michała Kondrata, zatytuło-
wany „Prorok” wejdzie na ekrany kin 11 listopada.

Bp Szymon Stułkowski nowym biskupem płockim
Papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji 
poznańskiej Szymona Stułkowskiego nowym biskupem płockim – ogłosiła Nuncjatura 
Apostolska w Polsce (22.10.2022). W archidiecezji poznańskiej pełnił funkcję diecezjalnego 
duszpasterza rodzin, pracował w redakcji „Katechety”, był adiunktem na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierował referatem 
duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej. 24 maja 2019 r. Ojciec 
Święty Franciszek mianował ks. Szymona Stułkowskiego biskupem pomocniczym 
archidiecezji poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Tabalta. Sakrę biskupią przyjął z 
rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 9 czerwca 2019 r. w katedrze poznańskiej. Hasłem 
jego posługi biskupiej są słowa „Vos autem dixi amicos” (Nazwałem was przyjaciółmi).
W herbie biskupa Stułkowskiego znajduje się srebrna lilia (nawiązanie do Matki Bożej 
Częstochowskiej), złota muszla, z której wypadają trzy krople srebrne (symbol sakramentu 
Chrztu św.), skrzyżowane klucze i miecz (godło herbowe Kapituły Katedralnej i symbol 
miasta Poznania).

Abp Gądecki do nowego biskupa płockiego: Niech Maryja będzie dla Ciebie mistrzynią
„Kościół w Polsce, w tym szczególnie archidiecezja poznańska, tj. biskupi, kapłani, osoby 
życia konsekrowanego i wierni świeccy wyrażają ogromną radość oraz wdzięczność Panu 
Bogu za nominację Waszej Ekscelencji na urząd Biskupa Płockiego” – napisał 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach dla 
biskupa płockiego nominata Szymona Stułkowskiego.
„Niech Maryja, Matka Kościoła, będzie dla Ciebie, drogi Szymonie, mistrzynią w słuchaniu 
słowa Bożego i gotowości do jego wypełniania, w wytrwałości wiary, w ufnej nadziei i 
gorącej miłości” – napisał przewodniczący Episkopatu.

Film o Słudze Bożym ks. Aleksandrze Woźnym
Film dokumentalny pt.: „JESTEM TYLKO WOŹNYM” jest opowieścią o życiu Sługi 
Bożego ks. Aleksandra Woźnego, zrealizowaną językiem nowoczesnym przez zespół 
„Filmowe Życiorysy.pl”.
Jak do tej pory, jest to jedyny film opowiadający o życiu ks. Woźnego, a zarazem kolejny 
krok na drodze do jego beatyfikacji, dokumentujący świętość życia tego kapłana. Dostrzegał 
on dobro w każdym człowieku, przygarniał wszystkich, których napotykał na swojej drodze, 
nawet osoby trudne dla otoczenia.

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

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

wydarzeń historycznych. Fragmenty tajnych podsłuchów, w ramach akcji pod kryptonimem 
„Prorok”, ujrzały światło dziennie.
Film opowiada historię kardynała Stefana Wyszyńskiego (w tej roli Sławomir Grzymkowski) 
– Prymasa Polski i przywódcy duchowego, który przez lata inwigilowany, pertraktował z 
władzami komunistycznymi, by chronić prawa Kościoła i narodu. Pozorne porozumienie 
zmieniło się w cichą wojnę. Rząd wszelkimi metodami próbował zdyskredytować Stefana 
Wyszyńskiego. 
Twórcy filmu, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, dotarli do stenogramów historycznych
kazań Wyszyńskiego i rozmów Prymasa z przedstawicielami władz komunistycznych, w tym 
z Władysławem Gomułką (w tej roli Adam Ferency) i Józefem Cyrankiewiczem (Marcin 
Troński). „Dzięki zebranym materiałom, obraz jest bardzo autentyczny, ułatwia 
towarzyszenie Prymasowi i pozostałym bohaterom na tle ważnych wydarzeń historycznych, 
takich jak obchody milenijne czy wydarzenia z Trójmiasta z grudnia 1970 roku oraz w życiu 
codziennym, pełnym nie tylko trosk, ale także humoru” – dodaje reżyser.
Film „Prorok” jest debiutem fabularnym Michała Kondrata („Czyściec”, „Miłość i 
miłosierdzie”, „Dwie korony”), którego dokumenty, fabularyzowane, zdobyły uznanie 
widzów na całym świecie.
Za muzykę odpowiada Bartosz Chajdecki („Czas honoru”, „Powstanie Warszawskie”, 
„Mistrz”).
Za produkcją stoi Fundacja Filmowa im. św. Maksymiliana Kolbe, a koproducentami są 
Telewizja Polska i Centrum Technologii Audiowizualnych. 
Sensacyjny dramat historyczny o Prymasie Stefanie Wyszyńskim, w reżyserii Michała 
Kondrata, zatytułowany „Prorok” wejdzie na ekrany kin 11 listopada.

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

Ks. Aleksander Woźny urodził się 25 czerwca 1910 r. w Uzarzewie pod Poznaniem
w wielodzietnej rodzinie. W domu rodzinnym otrzymał staranne i religijne wychowanie. 
W maju 1928 r., po zdaniu matury, wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Dalej 
kontynuował naukę w Seminarium Duchownym w Poznaniu. Przed wojną pracował jako 
wikariusz w Poznaniu i w Borku Wielkopolskim.
Był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i w Dachau. Po 
wojnie został proboszczem nowej parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.
Sługi Bożego nie ominęły również prześladowania okresu stalinowskiego. Doświadczony 
życiowo licznymi trudami i cierpieniem, wyszedł z tych prób wewnętrznie umocniony.
Duszpasterska działalność ks. Woźnego nie ograniczała się tylko do parafii, w której między 
innymi założył wspólnotę: „Dzieci Bożych”. Był także m.in. Krajowym Duszpasterzem 
Kobiet.
Niestrudzenie pracował jako duszpasterz, kaznodzieja, rekolekcjonista i spowiednik. Gorliwą 
posługę w konfesjonale postrzegał jako jedno z najważniejszych zadań.
Premiera kinowa będzie miało miejsce 9.11.2022 o 18:00 w kinie Rialto w Poznaniu.
Strona filmu FB https://www.facebook.com/KsAleksanderWoznyFilm
Zaproszenia na premierę można odbierać w trzech zaangażowanych parafiach tj.:
pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, pw. Świętego Krzyża w Kobylnicy i parafii pw. Maryi 
Królowej na Wildzie, a także pisząc na Facebooku strony filmu lub sms-em na 505 801 383.
Zapowiedź filmu https://youtu.be/DGiwmJIR-W0
Film będzie dostępny na DVD i potem emitowany w TV Trwam.
Szczegóły będą na stronie filmu https://www.facebook.com/KsAleksanderWoznyFilm

„Prorok” – film o kardynale Stefanie Wyszyńskim w kinach od 11 listopada
Na rozkaz wydany z góry – szpiegowany, śledzony i nagrywany. W opozycji do władzy, na 
czele narodu stawiał opór machinie komunistycznej, a wszystko to na tle ważnych dla kraju 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Nabożeństwa różańcowe do końca października o godz. 17.30, natomiast od 2 
listopada o godz. 17.15 z wymieniankami. Serdecznie zapraszamy.

Rada Osiedla Ogrody zgłosiła do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego projekt 
budowy Skweru im. Wandy Błeńskiej na pętli Ogrody. Zachęcamy parafian 
do głosowania na ten projekt. Więcej informacji na plakacie wywieszonym                            
w gablocie i w naszym tygodniku Dobra Nowina. Kto ze starszych osób 
miałby problemy techniczne z oddaniem głosu prosimy zgłosić się w zakrystii                                         
u ks. Ryszarda – trzeba mieć ze sobą telefon komórkowy.

We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele                
w poniedziałek o godz. 18:00, we wtorek o godz. 7:30, 9:30, 11:00 i 15:00 
z kazaniem w kościele, a następnie procesja na cmentarz. Popołudniowym 
uroczystościom przewodniczyć będzie parafia pw. Św. Cyryla i Metodego. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 12:30 i 18:00. Na pozostałych cmentarzach naszego 
Miasta nabożeństwa żałobne o godz. 15:00. 1 listopada na naszym cmentarzu 
kwesta na rzecz Zabytkowego Cmentarza Jeżyckiego i różaniec za zmarłych                    
o godz. 20.00. Tego dnia otwarcie w kaplicy cmentarnej wystawy z okazji 
20-lecia Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim.                      
W Dzień Zaduszny Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30; 10.00; 16.30                           
i 18.00.

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

Przy wejściu do kościoła można zabierać karteczki dla wypisania swoich 
zmarłych, których pragniemy polecić modlitwie Kościoła. Kartki te wraz z ofiarą 
wrzucamy do skarbon z napisem „wymienianki”.

W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek i sobota miesiąca miesiąca. Okazja 
do spowiedzi św. w I piątek od godz. 16:00 do 18:00, Komunia św. co pół godz. 
ks. Proboszcz i ks. Marek odwiedzą chorych z sakramentami świętymi w piątek, 
ks. Ryszard w sobotę. Chorych prosimy zgłosić do czwartku włącznie w biurze 
parafialnym w godzinach otwarcia. W sobotę Msza św. o godz. 7.30, po Mszy 
św. nabożeństwo pierwszosobotnie. 

Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 6-11 marca 2023 r. Bliższe 
informacje u ks. Ryszarda.

Zmarły nasze parafianki śp. Elżbieta Zbaraszewska z ul. Nagórskiego i śp. Sabina 
Trojanowska z ul. Nowy Świat – pogrzeb w najbliższy czwartek. Polećmy 
zmarłe Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie…

Hasło roku duszpasterskiego


