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„Nasze doświadczenia historyczne uczą
nas, że życie Ewangelią jest możliwe jedynie w sposób radykalny, a im bardziej społeczeństwo oddala się od ideałów chrześcijańskich, tym bardziej radykalna jest
wierność Ewangelii i Osobie Chrystusa”
(kard. Peter Erdo). „Sprzedaj wszystko,
co masz”, „Róbcie wszystko, cokolwiek
Wam powie”. A dzisiaj „Będziesz miłował
Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i
całą swoją mocą.” Te słowa brzmią jak apel
o bezkompromisowość życia. Całe serce
dla Boga, cała dusza dla Boga, wszystko
czym jestem - dla Boga. I chyba nie należy
tych słów interpretować, doszukiwać się w nich ukrytych sensów, lecz przyjąć je dosłownie, gdzie „całość”
znaczy całość, a „wszystko” znaczy wszystko. Miłość
do Boga jest pierwsza, bo On jest najbardziej godny
miłości. I dopiero z dojrzałej miłości do Boga, rodzi
się miłość do siebie samego. Miłość, która nie jest
egoizmem, a oglądaniem siebie Jego oczami. Bo przecież to On pierwszy nas umiłował i umarł z miłości do
nas „kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami”. A z miłości
do Boga i siebie samego rodzi się miłość bliźniego.
Bo mamy przecież tylko jedno serce i jedną miłość.
Dlatego relacja z ludźmi zawsze jest barometrem naszej więzi z Bogiem. Miłość jest najważniejszym co
spotyka nas w naszej doczesności. Wiara się skończy,
bo przecież kiedyś będziemy oglądać Boga twarzą
w twarz, nadzieja się skończy, bo wszystko na co czekamy, w Niebie się spełni. A miłość, która jednoczy
nas z Bogiem już teraz, nigdy się nie skończy. „Miejcie
odwagę żyć dla miłości.” św. Jan Paweł II.
Justyna Zienkowicz

EWANGELIA (Mk 12,28b-34)

Największe
przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał
Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus
odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg
nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego,
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest
i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem,
całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie
samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:
„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie
odważył się Go pytać.
EWANGELIA
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Myśli błogosławionego

kard. Stefana Wyszyńskiego
na każdy dzień

1.11.
„W obliczu uroczystości Wszystkich
Świętych pamiętajmy, że każdy z nas
jest (…) ziarenkiem gorczycznym, maleńkim, ale przeznaczonym do tego,
aby stało się drzewem, na którym
ptaki niebieskie znalazły pożywienie.
Bóg Ojciec sam prowadzi każdego do
siebie, oczekując tylko uległości. Jest
to właściwy cel naszego życia. Każdy ma możliwość wypełnić ten cel,
bo apostolstwo to żywienie własnym
duchem, sercem i myślą, tak jak Chrystus żywi Ciałem i Krwią swoją.”
2.11.
„Kościół nieustannie budzi w ludziach
wiarę, a w największych nawet trudnościach i przeciwieństwach zawsze
pozostawia im nadzieję. Stąd tak
doniosłe znaczenie Kościoła w życiu
rodziny ludzkiej, w życiu narodów (…),
w życiu każdego człowieka.”
3.11.
„Jakaż to wielka radość, ze Polska
[została} przez Kościół nauczona miłości braterskiej, miłości społecznej,
tej potężnej siły, bez której, gdyby
zabrakło [jej] w Ojczyźnie naszej, już
nie da się utrzymać ani pokoju, ani
sprawiedliwości, ani ładu. Szczęściem
naszego Narodu, nie tylko religijnym i
moralnym, ale i społecznym - co więcej - nawet politycznym, jest to, że
jesteśmy jednej wiary, że jesteśmy
dziećmi omytymi w jednym źródle
chrztu świętego, że wspierani jesteśmy jednymi i tymi samymi sakramentami, że uczeni jesteśmy rzetelnie
prawd Bożych i prawd życia według
księgi Ewangelii.”
4.11.
„Pierwsze Wasze zadanie w Kościele
to uświęcać się, żyć w łasce uświę-

cającej, mieć świadomość, że
jesteście ochrzczeni i nauczani
w imię Trójcy Świętej. Macie
nosić Boga w ciałach Waszych,
bo jesteście Świątynią Bożą.
To jest najważniejsze zadanie
w Kościele dla wszystkich apostołów, dla wszystkich świeckich
katolików.”
5.11.
„W Kościele Bożym nieustannie
daje świadectwo nie tylko Ojciec, ale i Syn. A najważniejsze
świadectwo daje Duch Święty,
który od Ojca i Syna pochodzi,
Duch Miłość, który sprawia, że
miłość Bożą rozlana jest w sercach naszych. I to jest właśnie
istotne. Przez miłość bowiem
okazuje się, że jesteśmy dziećmi Bożymi, chrześcijanami. Z
uczynków poznaje się chrześcijan. A uczynki sprawia w nas
Duch Święty. On miłość swą
rozlewa w sercach naszych i z
niej rodzą się dobre czyny.”
6.11.
„Nauczanie jest zadaniem,
obowiązkiem i posłannictwem
Kościoła.”
7.11.
„Kościół Boży jest żywym organizmem, w którym nieustannie
rodzą się nowe pokolenia. I chociaż jest już dojrzały przez swoje
dwadzieścia wieków pracy, jest
zarazem ciągle niemowlęcy;
albowiem wciąż powiększa się
Chrystus przez naszą pracę i
posługiwanie, wciąż rodzą się
nowe pokolenia przez sakrament chrztu.”

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24; 1 J 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Wtorek: Hi 19, 1.23-27a; Ps 27; 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Łk 23,
44-46.50.52-53. 24, 1-6a
Środa: Rz 13, 8-10; Ps 112; Łk 14, 25-33
Czwartek: Rz 14, 7-12; Ps 27; Łk 15, 1-10
Piątek: Rz 15, 14-21; Ps 98; Łk 16, 1-8
Sobota: Rz 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 145; Łk 16, 9-15
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Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 6,2-6)
Będziesz miłował Boga z całego serca

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie,
twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.
Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś
się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię
opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny.
Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja
ci nakazuję”.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 18,2-3a.3bc-4. 47 i 51ab)

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.
Miłuję Cię, Panie, *
mocy moja,
Panie, Opoko moja i twierdzo, *
mój wybawicielu.
Boże, skało moja, na którą się chronię, *
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka. *
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi *
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 7,23-28)
Nieprzemijające kapłaństwo

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie
zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za
nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad
niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu.
To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością,
słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,23)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

W poniedziałek 25 października w ramach Tygodnia Misyjnego w naszej parafii miał miej-

sce wieczór szczególnie poświęcony Doktor Wandzie Błeńskiej oraz o. Marianowi Żelazko SVD. Piękny program
słowno-muzyczny przybliżył uczestnikom wydarzenia postacie tych wyjątkowych misjonarzy i stanowił wspaniały wstęp do Mszy św. celebrowanej przez bpa Szymona Stułkowskiego w intencji beatyfikacji Sług Bożych Doktor
Błeńskiej i o. Żelazka.

Tydzień Misyjny upływa pod hasłem: „Spotkaliśmy Chrystusa, więc głosimy”. Całość wydarzeń transmitowana była w Telewizji Trwam i Radio Maryja.

TYDZIEŃ MISYJNY
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30 października 2021 r. obchodzić będziemy 110 rocznicę
urodzin dr Wandy Błeńskiej. Tego dnia o godz. 20:00 zapraszamy na wspólny różaniec na Moście Jordana w Poznaniu.
fot. Archiwum procesu beatyfikacyjnego Wandy Błeńskiej
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SŁUŻEBNICA BOŻA

Tradycje świąteczne

Polskie tradycje świąteczne
do dziś zachowany jest wśród Romów. Klasycznym przykładem
Dwa pierwsze
tradycyjnej obrzędowości jest starosłowiańska Radunica - obrzęd
polegający na składaniu na grobach sutych ofiar z jadła i napolistopadowe dni
ju, oraz Dziady, opisane przez Mickiewicza: „pospólstwo więc
Uroczystości związane z kultem zmarłych, przypadające na
dwa pierwsze dni listopadowej słoty, zmuszają do refleksji nad
istotą ludzkiego życia i nieuchronnością praw natury. Święto
Zmarłych, celebrowane głównie 1 listopada, nie ma związku
z przynależnością wyznaniową. Łączy w sobie wielowiekową
obrzędowość pogańską z tradycją dwóch świąt kościelnych przypadającego na 1 listopada dnia Wszystkich Świętych i następującego po nim dnia Zadusznego, ku pamięci wszystkich
zmarłych. Uroczystość Wszystkich Świętych powstała z myślą
o niezwykle licznej rzeszy anonimowych męczenników, których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani
w kanonie mszy świętej. Po raz pierwszy otoczył ich kościół
w Antiochii w IV wieku, poświęcając im w roku liturgicznym
pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Do dzisiaj
w tym terminie nabożeństwo za Wszystkich Świętych odprawia się jeszcze w kościele greckim. U podstaw obecnej uroczystości leży konsekracja Panteonu rzymskiego przekształconego w 607 roku w kościół i poświęconego Najświętszej Maryi
Pannie i wszystkim męczennikom przez papieża Bonifacego
IV. Papież Grzegorz IV przeniósł w 835 roku obchody tego
święta na 1 listopada, nakazując jego świętowanie wszystkim chrześcijanom. Chrześcijański obrzęd Zaduszek powstał
w 988 roku z inicjatywy opata Odilona z Cluny, który polecił, by w klasztorach odprawiano oficjum za zmarłych. Kult
zmarłych właściwy był wszystkim kulturom i ludom, a jego
ślady sięgają epoki paleolitu (25 tysięcy lat temu). Święto wywodzi się więc z odległych przedchrześcijańskich czasów. Bardzo długo kontynuowano prastare zwyczaje i formy obrzędowości. W Polsce jeszcze w XIX wieku, zgodnie ze starym
obyczajem, rzucano na mogiły świeżo ułamane z drzew gałązki, jako symbol dorzucania drewna podczas palenia zwłok
w czasach pogańskich. Do istoty zaduszkowych obrzędów od
wieków należały dwa główne elementy - „karmienie dusz”
i „palenie ogni”. Sensem tych poczynań była wiara w istnienie
duszy i życia pozagrobowego. Na soborze w Lyonie w 1274
roku, Kościół ogłosił dogmat o istnieniu czyśćca, w którym
dusze odbywają pokutę za grzechy. Zwyczaj „karmienia dusz”
bardzo mocno wiązał się z przekonaniem, że w określone dni
zmarli odwiedzają domy krewnych, błąkają się po polach i lasach, a w Dzień Zaduszny przychodzą do własnych grobów.
Na Pomorzu głęboko zakorzeniona wiara nakazywała w noc
z 1 na 2 listopada ustawiać na zewnętrznych parapetach domów ulubione potrawy dla zmarłych. W tym dniu na grobach
urządzano uczty, dzieląc się jadłem ze zmarłymi. Zwyczaj ten

święci Dziady tajemne w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Dziady mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie
pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza
iż dzień zaduszny przypada koło tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom
czyśćcowym”.
Święto Zmarłych cieszy się w Polsce wyjątkową popularnością.
Warto zachować pamięć historii i znaczenia symboli, którymi się
posługujemy, aby zapalenie świeczki na grobie kogoś bliskiego nie
było tylko gestem przyzwyczajenia.
Dzisiaj nikt nie praktykuje starego zwyczaju, ale kiedyś na Zaduszki pieczono specjalne „zaduszne bułki” lub małe chlebki, zwane
np. na lubelszczyźnie powałkami, a w ciechanowskim peretyczkami. Wszystkie miały kształt długiej bułki z odciśniętym pośrodku
krzyżem. Każda gospodyni zanosiła na cmentarz tyle zadusznych
bułek, ilu bliskich leżało na cmentarzu. W Polsce zwyczaj ten
dawno zanikł, ale w Hiszpanii na Wszystkich Świętych do dzisiaj
piecze się katalońskie słodkie kulki panellets - z puree z batatów
i mielonych migdałów, obtoczone przed smażeniem w pinii.
W Barcelonie nadziewa się je suszonymi owocami. Zaduszne ciasteczka orzechowe pieczone są również w Szwajcarii. Tu noszą
makabryczną nazwę Totebeinli, czyli kosteczki zmarłych.
Wszystkie tradycje ubogacają przeżywane święta. Ale nie mogą
przesłaniać głębokiego charakteru tych świąt. W te dwa dni listopadowe najważniejsza jest modlitwa za naszych bliskich zmarłych.
Kościół ustanowił możliwość uzyskiwania za ich dusze odpustu
zupełnego. Pamiętając o zewnętrznej oprawie tych dni, nie zagubmy ich najważniejszego sensu.
		

TRADYCJE POLSKIE

podstawie Anny Szymanderskiej- Ewa Wika
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE
Synod we wszystkich diecezjach
katolickich na świecie
W dniach 9-10 października w Rzymie,
a 17.10 we wszystkich diecezjach świata zostało zainaugurowane – zwołane
przez papieża Franciszka XVI – Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu
Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Obecny Synod
ma charakter wyjątkowy i niespotykaną dotąd metodologię pracy. Po
raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 r. do października 2023
r. W tak zarysowanym kontekście „synodalność stanowi naczelną
drogę dla Kościoła, wezwanego do odnowy pod działaniem Ducha
Świętego i dzięki słuchaniu Słowa Bożego”. A cały proces synodalny
ma umożliwić „proces nawrócenia, bez którego nie będzie możliwe
przeprowadzenie nieustannej reformy, której Kościół, rozumiany jako
instytucja ludzka i ziemska, wciąż potrzebuje” (Dokument Przygotowawczy). Synod nie ograniczy się tylko do episkopatów i ekspertów,
ale szerokie konsultacje zostaną przeprowadzone wśród całego Ludu
Bożego. „Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej papież zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się Ciałem Żyjącego
Pana” – zwracają uwagę polscy biskupi. Papież Franciszek chce, aby
styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.

Papież do lekarzy: chorego trzeba stawiać przed chorobą
W święto św. Łukasza (18.10), patrona służby zdrowia, papież Franciszek przyjął w południe
na audiencji w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego około 50 przedstawicieli
rzymskiego katolickiego uniwersytetu Campus Bio-Medico oraz członków wspierającej go
fundacji. Uczelnia powstała w 1993 r. z inicjatywy Opus Dei, by kształcić lekarzy w duchu
służby i wrażliwości na cierpienie człowieka.
Franciszek przypomniał, że podstawą medycyny jest opieka nad całym człowiekiem, a nie
tylko koncentracja na chorobie. „Musicie zawsze stawiać chorego przed chorobą. Konkretny
człowiek powinien znajdować się na pierwszym miejscu, nie idee, techniki i projekty, ale
pacjent, o którego należy się troszczyć. Należy brać pod uwagę jego doświadczenia i historię,
nawiązać z nim przyjazną relację, która pomaga leczyć nie tylko ciało, ale i serce” –
powiedział papież.

Papież do lekarzy: chorego trzeba
stawiać przed chorobą
W święto św. Łukasza (18.10), patrona służby zdrowia, papież Franciszek
przyjął w południe na audiencji w Sali
Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego
około 50 przedstawicieli rzymskiego
katolickiego uniwersytetu Campus BioMedico oraz członków wspierającej go fundacji. Uczelnia powstała
w 1993 r. z inicjatywy Opus Dei, by kształcić lekarzy w duchu służby
i wrażliwości na cierpienie człowieka.
Franciszek przypomniał, że podstawą medycyny jest opieka nad całym
człowiekiem, a nie tylko koncentracja na chorobie. „Musicie zawsze
stawiać chorego przed chorobą. Konkretny człowiek powinien znajdować się na pierwszym miejscu, nie idee, techniki i projekty, ale pacjent,
o którego należy się troszczyć. Należy brać pod uwagę jego doświadczenia i historię, nawiązać z nim przyjazną relację, która pomaga leczyć
nie tylko ciało, ale i serce” – powiedział papież.

Fot. ANDREAS SOLARO/AFP/East News

Papież zawierzył Polaków opiece św. Jana Pawła II
O obchodzonym w piątek (22.10) liturgicznym wspomnieniu św. Jana Pawła II przypomniał
Franciszek w swoim pozdrowieniu, skierowanym do pielgrzymów polskich, obecnych w Auli
Pawła VI (20.10). Opiece swego poprzednika na Stolicy Piotrowej zawierzył cały naród
polski.

Kościół katolicki na całym świecie wspominał w liturgii św. Jana Pawła II
Zmarły 2 kwietnia 2005 r., pierwszy w dziejach papież-Polak, jest jednym z najszybciej
wyniesionych na ołtarze wyznawców Chrystusa w czasach nowożytnych. Błogosławionym
ogłosił go 1 maja 2011 r. papież Benedykt XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizował go
pierwszy Biskup Rzymu z Argentyny i Ameryki Łacińskiej – 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.
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O obchodzonym w piątek (22.10) liturgicznym wspomnieniu św. Jana Pawła II
przypomniał Franciszek w swoim pozdrowieniu, skierowanym do pielgrzymów polskich, obecnych w Auli Pawła
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na Stolicy Piotrowej zawierzył cały naród polski.

Fot. GALAZKA/SIPA/EAST NEWS

Papież w grudniu odwiedzi Grecję i Cypr, a w 2022 roku Oceanię
Papież Franciszek zapowiedział, że w grudniu pojedzie do Grecji i na Cypr. W przyszłym
roku natomiast wybiera się po raz pierwszy do Oceanii. Ojciec Święty mówił o tym w
wywiadzie dla argentyńskiej agencji informacyjnej Télam.

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. Wyznaczył
je na 1 listopada papież Grzegorz IV w 837 roku. Uroczystość ta - jak każda uroczystość w
Kościele - ma charakter bardzo radosny. Kościół wspomina w tym dniu nie tylko oficjalnie
uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych
zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Kościół widzi w nich swych
orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych
wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach z życia Kościoła. Śpiewa się wówczas
Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.
W tym czasie na mogiłach i cmentarzach płoną znicze i świeczki, które są symbolem pamięci
o zmarłych. Składamy też ofiary na tzw. wypominki, wypisując imiona zmarłych na kartkach,
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Kościół katolicki na całym świecie
wspominał w liturgii św. Jana Pawła II
Zmarły 2 kwietnia 2005 r., pierwszy w dziejach papież-Polak, jest jednym z najszybciej wyniesionych na ołtarze wyznawców Chrystusa
w czasach nowożytnych. Błogosławionym ogłosił go 1 maja 2011 r.
papież Benedykt XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizował go pierwszy
Biskup Rzymu z Argentyny i Ameryki Łacińskiej – 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 w grudniu odwiedzi Grecję i Cypr,
a w 2022 roku Oceanię
Papież Franciszek zapowiedział, że w grudniu pojedzie do Grecji i na
Cypr. W przyszłym roku natomiast wybiera się po raz pierwszy do Oceanii. Ojciec Święty mówił o tym w wywiadzie dla argentyńskiej agencji
informacyjnej Télam.
1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych
Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim
od IX wieku. Wyznaczył je na 1 listopada papież Grzegorz IV w 837
roku. Uroczystość ta - jak każda
uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Kościół wspomina w tym dniu nie tylko oficjalnie
uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także
wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się
w szczególnie ważnych wydarzeniach z życia Kościoła. Śpiewa się
wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych
litanijnych modlitw Kościoła. W tym czasie na mogiłach i cmentarzach
płoną znicze i świeczki, które są symbolem pamięci o zmarłych. Składamy też ofiary na tzw. wypominki, wypisując imiona zmarłych na kartkach, prosząc, by cały Kościół modlił się za nich.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych (2 listopada) obchodzony jest
dzień wspominania zmarłych (Dzień Zaduszny). Dla chrześcijan jest to
dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już
z tego świata, ale przebywają w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy, by
mogli dostąpić zbawienia.
Fot. PAP/M. Bielecki

W POLSCE

Prymas na otwarcie etapu diecezjalnego synodu: spróbujmy zaufać tej drodze
„Synod jest słuchaniem” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak, inaugurując 17
października w katedrze gnieźnieńskiej etap diecezjalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów. „Trzeba, abyśmy mówili i trzeba, abyśmy się wzajemnie
usłyszeli” – podkreślił.

W POLSCE
Prymas na otwarcie etapu
diecezjalnego synodu:
spróbujmy zaufać tej drodze
„Synod jest słuchaniem” – mówił Prymas Polski abp Wojciech
Polak, inaugurując 17 października w katedrze gnieźnieńskiej etap
diecezjalny XVI Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. „Trzeba, abyśmy Fot. prymaspolski.pl
mówili i trzeba, abyśmy się wzajemnie usłyszeli” – podkreślił.
Na Jasnej Górze modlono się za misjonarzy – w tym paulinów
W Światowym Dniu Misyjnym (24.10), także na Jasnej Górze, trwała modlitwa za głosicieli
Dobrej Nowiny w krajach, gdzie orędzie Chrystusa nie jeszcze jest znane. Są wśród nich
także ojcowie i bracia z Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. O misjonarzach pamiętają
przybywający tu pielgrzymi.
Paulini na misjach posługują już od 1991 r., kiedy to pierwsi Ojcowie wyjechali do RPA. W
1997 r. zostali zaproszeni do prowadzenia duszpasterstwa w Kamerunie. Dziś w Afryce mają
trzy domy. Biali zakonnicy obecni są też w wielu krajach Europy, w tym na Wschodzie, a

Na Jasnej Górze modlono się za misjonarzy – w tym paulinów
W Światowym Dniu Misyjnym (24.10), także na Jasnej Górze, trwała modlitwa za głosicieli Dobrej Nowiny w krajach, gdzie orędzie
Chrystusa nie jeszcze jest znane. Są wśród nich także ojcowie i bracia
z Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. O misjonarzach pamiętają
przybywający tu pielgrzymi.
Paulini na misjach posługują już od 1991 r., kiedy to pierwsi Ojcowie wyjechali do RPA. W 1997 r. zostali zaproszeni do prowadzenia
duszpasterstwa w Kamerunie. Dziś w Afryce mają trzy domy. Biali
zakonnicy obecni są też w wielu krajach Europy, w tym na Wschodzie,
a także w Australii i Stanach Zjednoczonych.
Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Dwa miliony Polaków codziennie
odmawia różaniec
„Ojcze nasz” i dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo” przy rozważaniu dwudziestu tajemnic wiary – modlitwa,
zwana potocznie różańcem to ulubiona modlitwa Polaków, która towarzyszy im od stuleci. I mimo potężnej fali laicyzacji nic nie wskazuje na to, że coś się zmieni – powstają wciąż nowe wspólnoty, które
opierają swoją formację na tej maryjnej modlitwie. Jest to także znak
firmowy polskich parafii, w których modlą się miliony wiernych.
W narodowym sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze, obok kosztownych różańców królów i wodzów, przechowywane są też sznury
modlitewne wykonane z chleba, wełny, sznurka przez więźniów obozów w Auschwitz i Ravensbrück – różaniec towarzyszył Polakom zawsze i wszędzie. „Różaniec – atakowany i wyszydzany, uważany za
modlitwę prostaczków, daje moc duchową, ujawnia moc Słowa Bożego, egzorcyzmuje, prowadzi do głębi wiary” – pisał dominikanin
o. Stanisław Przepierski, wielki propagator różańca.
Różaniec nie zna więc granic, jest on modlitwą żywą i wciąż inspirującą do podejmowania nowych zadań, przyciąga wielu katolików.
W 2018 r. spontanicznie zrodziły się kolejne inicjatywy – Różaniec
Rodzin oraz Męski Różaniec.

Fot. Exe Lobaiza / Cathopic

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...

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 USTANIE EPIDEMII

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
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Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym
kościele o godz. 7:30, 9:30, 11:00 i 15:00 z kazaniem w kościele, a następnie procesja na cmentarz z pięcioma stacjami. Popołudniowym uroczystościom przewodniczyć będzie
parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. Nie będzie Mszy św.
o godz. 12:30 i 18:00. W Dzień Zaduszny Msze św. w naszym
kościele o godz. 7.30; 10.00; 16.30 i 18.00. 1 listopada na cmentarzu kwesta na rzecz Zabytkowego Cmentarza Jeżyckiego.
Serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw żałobnych, które zostaną odprawione na wszystkich
cmentarzach poznańskich w Uroczystość Wszystkich Świętych
o godz. 1500. Na rozległym cmentarzu miłostowskim będą miały miejsce dwa nabożeństwa: jedno w części od ul. Gnieźnieńskiej i drugie od ul. Warszawskiej.
W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi 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.

Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
1-2.11. - Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny Siostry Karmelitanki Poznań
3.11. - Żydowo
4.11. - Popówko
5.11. - Szamotuły – Bazylika
6.11. - Szamotuły – św. Krzyża
7.11. - Szamotuły – Siostry Franciszkanki

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Przy wejściu do kościoła można zabierać karteczki dla wypisania swoich zmarłych, których pragniemy polecić modlitwie Kościoła. Kartki te wraz z ofiarą wrzucamy do skarbon
z napisem „wymieniani”. Wymienianki będziemy czytać od
2 listopada o godz. 17.15 odmawiając różaniec! Prosimy czytelnie wypisywać imiona i nazwiska zmarłych: Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych śp. przykładowo Wojciecha, Stanisławę,
Zofię …
W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkowa: od 16.00 do 18.30. Komunia św.
dla dzieci od godz. 16.00 do 17.30 co pół godziny.
W I piątek o godz. 7.30 Msza św. z konferencją – zapraszamy
szczególnie czcicieli Miłosierdzia Bożego naszej parafii.

Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45

W sobotę Msza św. o godz.7.30, a następnie nabożeństwo I soboty. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.
W I pierwszy piątek i I sobotę odwiedzimy chorych z sakramentami św. Prosimy, by w tym tygodniu do czwartku włącznie w godzinach otwarcia biura parafialnego potwierdzić, chęć
przyjęcia kapłana.
Informujemy, że z dniem 1 listopada zrezygnował z funkcji organisty w naszej parafii pan Ryszard Nowak. Za lata pracy –
dziękujemy!
Ks. Bp Grzegorz Balcerek udzieli sakramentu bierzmowania
młodzieży naszej parafii w dniu 18 grudnia o godz. 16:00.
W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Ziemomysł
Anger z ul. Zołotowa i śp. Andrzej Kolasiński z ul. Szamarzewskiego. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu
a nasz Panie…
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