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EWANGELIA

EWANGELIA (Mk 7, 31-37)

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego 
i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od 
tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w 
niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz 
otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo 
mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, 
tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze 
wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Czasem zastanawiam się, jak dalej poto-
czyły się losy bohaterów Ewangelii. Jak to, 
że na swojej drodze spotkali Pana Jezusa, 
zmieniło ich życie. Czy wskrzeszeni wy-
korzystali daną im szanse? Czy uzdrowieni 
do ostatnich swoich dni wielbili Pana? Czy 
zasmucony młodzieniec na zawsze pozo-
stał smutny, czy Zacheusz prowadził już 
uczciwe życie? A głuchoniemy z dzisiejszej 
Ewangelii? Czy od tego spotkania był gor-
liwym wyznawcą Pana Jezusa, czy może nie 
skorzystał z otrzymanego daru? Bo to, że 
możemy słyszeć, jeszcze nie oznacza, że 
chcemy słuchać. Każdego z nas również 
dotknął Bóg. Przyniesiono nas kiedyś do 
Świątyni, pokazano nam Pana Jezusa. On 
dotknął nas w chrzcie, obmył z grzechu                 
i sprawił, że możemy słyszeć. A później,                                                                               
w sakramencie bierzmowania dotknął naszego 
języka, żebyśmy to co usłyszymy, mogli przeka-
zywać dalej. To czy słuchamy, pozostaje tajemnicą 
naszego serca. Zostaliśmy powołani do tak bliskiej 
więzi z Bogiem, by stało się dla nas możliwe, by 
niemal w każdej chwili słyszeć Jego głos, by czuć 
to, co w danej chwili czuje On. Oznacza to tak bli-
skie bycie przy Bożym sercu, że kiedy Jego serce 
zaczyna bić szybciej, nasze zachowuje się podob-
nie. Kiedy coś porusza Jego serce, to porusza też                                                                                                  
i nasze. Kiedy On jest złamany czyimś cierpieniem, 
to my czujemy samo. Dzisiaj to do nas mówi Pan 
Jezus Effatha - otwórz się. „Panie, otwórz nasze 
oczy, abyśmy w naszych braciach rozpoznali Cie-
bie, otwórz nasze uszy abyśmy usłyszeli wołanie 
głodnych, przerażonych i zgnębionych, otwórz 
nasze serca abyśmy potrafili kochać siebie tak jak 
Ty kochasz nas.”
                                               Justyna Zienkowicz

UZDROWIENIE 
GŁUCHONIEMEGO
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6.09.2021 r.
„Kościół wszystko chrzci                      
i przyjmuje spokojnie, co-
kolwiek ludzkość wytworzy                             
w swych dziejowych zmaga-
niach. Ma bowiem moc dla każ-
dej epoki      i dla wszystkich 
ludzi, którzy kiedykolwiek na-
rodzą się na ziemi, alby stali się 
synami Bożymi.”

7.09.2021 r.
„Nieraz tak powtarzamy: Chy-
ba mnie już Pan Bóg nie kocha. 
Dobrze, gdy doda mu: chyba, 
bo jest to tylko złudzenie. Pew-
nikiem jest, że Bóg Cię kocha            
i że Cię zawsze odnajdzie, że ni 
ma takiego miejsca, gdzie by za 
Tobą nie poszedł. Bo On chce 
być pośrodku nas”

8.09.2021 r.
„Jeżeli co jest opoka w Kościele, 
to właśnie ten trwający spokój 
ludzi, chociaż niekiedy u wiatry, 
i burze są przeciwko nim.”

9.09.2021 r.
„Społeczność nadprzyrodzona, 
Chrystusowa, która łączy przez 
miłość, nikomu nic nie odbiera. 
Nikt tu nie chce niczego za-
bierać, przeciwnie, gotów jest 
wszystko oddawać, a czyni to 
zupełnie dobrowolnie. W takiej 
społeczności nie potrzeba góry 
ustaw, pytają tu tylko, które jest 
największe i najważniejsze przy-
kazanie. Odpowiedź prosta, tyl-
ko jedno: Będziesz miłował!

10.09.2021 r.
„Kościół odsłania przed czło-
wiekiem olbrzymie horyzonty, 
które dają mu poczucie tak wiel-

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
kiej doniosłości osobistej                  
i tak wysokiej godności, 
iż każdy rozumie, że życie 
trzeba przeżyć przyzwo-
icie, bo jest tylko jedno. 
Życie trzeba przeżyć god-
nie, bo jest tylko jedno”

11.09.2021 r.
„Ojcze nasz jest modlitwa 
apostolską, modlitwą ro-
dziny ludzkiej – bardziej 
społeczną niż indywidu-
alną. Modlitwa ta używa 
form liczby mnogiej. Chry-
stus wyciąga człowieka                  
z jego własnego kręgu                                        
i każe mu myśleć o groma-
dzie, o całej rodzinie ludz-
kiej.”

12.09.2021 r.
„Kościół uczy miłości                       
i szacunki dla człowieka. 
Życie niekiedy jest bardzo 
trudne, ale gdybyście (…) 
wzięli z Kościoła przeko-
nanie o wielkiej cenie czło-
wieka w obliczu Boga, to 
życie byłoby łatwiejsze. Tę 
cenę bowiem zaczęlibyście 
stosować nie tylko wobec 
siebie, ale i wobec innych. 
Wymagalibyście szacunku 
nie tylko dla siebie, ale dla 
wszystkich dla waszych 
żon, mężów, synów, córek, 
małych czy dużych, nawet 
maleństw, nawet nienaro-
dzonych, kształtujących się 
jeszcze w łonie matek.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 35, 4-7a)
Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, 
oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zba-
wić». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. 
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. 
Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona zie-
mia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.
PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10)

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

Albo: Alleluja.

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE   (Jk 2, 1-5)
Bóg wybrał ubogich

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa uwielbionego, nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł 
na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie                                        
i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, 
a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: «Ty usiądź na 
zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam 
albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic między 
sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia 
moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na boga-
tych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, 
którzy Go miłują?

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 4, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Kol 1, 24 – 2, 3; Łk 6, 6-11
Wtorek: Kol 2, 6-15; Łk 6, 12-19
Środa: Mi 5, 1-4a lub Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23
Czwartek: Kol 3, 12-17; Łk 6, 27-38
Piątek: 1 Tm 1, 1 – 2. 12-14; Łk 6, 39-42
Sobota: 1 Tm 1, 15-17; Łk 6, 43-49
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Święci są wśród nas...tacy codzienni i zwyczajni. 

fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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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.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Władze Ukrainy zapraszają papieża Franciszka
Rząd Ukrainy zaprosił Ojca Świętego do odwiedzenia tego kraju – wynika z komunikatu po 
spotkaniu sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina z premierem 
Ukrainy, Denysem Szmyhalem. „Byłaby to wspaniała okazja do uczczenia 20. rocznicy 
wizyty Jana Pawła II na Ukrainie” – podkreślił szef ukraińskiego rządu.

Fot. CPP / Polaris/East News

Papież zawierzył Polaków opiece Matki Bożej Częstochowskiej
„Niech matczyna opieka Matki Bożej Częstochowskiej będzie dla was, dla waszych rodzin i 
dla wszystkich Polaków źródłem pokoju i wszelkiego dobra. Z serca wam błogosławię” –
powiedział Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej (25.08), zwracając się do 
pielgrzymów polskich obecnych w auli Pawła VI.

NA ŚWIECIE
Władze Ukrainy zapraszają papieża Franciszka

Rząd Ukrainy zaprosił Ojca Świętego do odwiedzenia tego kraju – 
wynika z komunikatu po spotkaniu sekretarza stanu Stolicy Apostols 
kardynała Pietro Parolina z premierem Ukrainy, Denysem Szmyhalem. 

„Byłaby to wspaniała okazja do uczcze-
nia 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II na 
Ukrainie” – podkreślił szef  ukraińskie-
go rządu.

Papież zawierzył Polaków opie-
ce Matki Bożej Częstochowskiej
„Niech matczyna opieka Matki Bożej 
Częstochowskiej będzie dla was, dla 

waszych rodzin i dla wszystkich Polaków źródłem pokoju i wszelkiego 
dobra. Z serca wam błogosławię” – powiedział Ojciec Święty podczas 
środowej audiencji ogólnej (25.08), zwracając się do pielgrzymów pol-
skich obecnych w auli Pawła VI

Papież pozdrowił uczestników Paraolimpiady
Na zakończenie audiencji generalnej (25.08) Ojciec Święty pozdrowił 
uczestników Igrzysk Paraolimpijskich, które miały miejsce w Tokio: 
„Pozdrawiam sportowców i dziękuję im, ponieważ dają wszystkim 
świadectwo nadziei i odwagi oraz pokazują, jak zaangażowanie spor-
towe pomaga przezwyciężyć trudności pozornie niemożliwe do poko-
nania”.

Sytuacja w Afganistanie powodem niepokoju 
Stolicy Apostolskiej

Stolica Apostolska z wielką uwagą i głębokim niepokojem obserwu-
je rozwój sytuacji w Afganistanie i ponawia apel Papieża Franciszka                     
z 15 sierpnia, aby „modlić się do Boga pokoju, aby ustał szczęk broni 

i znaleziono rozwiązanie przy stole dialo-
gu”. Na specjalnej sesji Rady Praw Czło-
wieka ONZ w Genewie mówił o tym ks. 
John Putzer ze Stałej Misji Stolicy Apo-
stolskiej przy tej organizacji. Zaznaczył, 
że w tym krytycznym czasie niezwykle 
ważne jest wspieranie i zapewnienie bez-

pieczeństwa działaniom humanitarnym prowadzonym w Afganistanie, 
zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i edukacji. Według Stolicy Apostolskiej, 
„dialog włączający” jest „najpotężniejszym narzędziem” do osiągnię-
cia celu, jakim jest pokój. Dyplomata skierował również apel do całej 
wspólnoty międzynarodowej, aby „przeszła od deklaracji do czynów”, 
przyjmując uchodźców „w duchu międzyludzkiego braterstwa”.

Ostatni misjonarze ewakuowani z Afganistanu
Do Rzymu zostali ewakuowani ostatni misjonarze, którzy przez minio-
ne lata posługiwali w Afganistanie. Mowa o włoskim barnabicie o. Gio-
vannim Scalese, który jest przełożonym misji katolickiej w tym kraju 
oraz pięciu siostrach zakonnych. Wraz z nimi ewakuowano 18 niepeł-
nosprawnych dzieci, którymi siostry się zajmowały.

Fot. Andrew Medichini/Associated Press/East News

Papież pozdrowił uczestników Paraolimpiady
Na zakończenie audiencji generalnej (25.08) Ojciec Święty pozdrowił uczestników Igrzysk 
Paraolimpijskich, które miały miejsce w Tokio: „Pozdrawiam sportowców i dziękuję im, 
ponieważ dają wszystkim świadectwo nadziei i odwagi oraz pokazują, jak zaangażowanie 
sportowe pomaga przezwyciężyć trudności pozornie niemożliwe do pokonania”.

Fot. Audi Nissen / Unsplash

Sytuacja w Afganistanie powodem niepokoju Stolicy Apostolskiej
Stolica Apostolska z wielką uwagą i głębokim niepokojem obserwuje rozwój sytuacji w 
Afganistanie i ponawia apel Papieża Franciszka z 15 sierpnia, aby „modlić się do Boga 
pokoju, aby ustał szczęk broni i znaleziono rozwiązanie przy stole dialogu”. Na specjalnej 
sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie mówił o tym ks. John Putzer ze Stałej Misji 
Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji. Zaznaczył, że w tym krytycznym czasie niezwykle 
ważne jest wspieranie i zapewnienie bezpieczeństwa działaniom humanitarnym 
prowadzonym w Afganistanie, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i edukacji. Według Stolicy 
Apostolskiej, „dialog włączający” jest „najpotężniejszym narzędziem” do osiągnięcia celu, 
jakim jest pokój. Dyplomata skierował również apel do całej wspólnoty międzynarodowej, 
aby „przeszła od deklaracji do czynów”, przyjmując uchodźców „w duchu międzyludzkiego 
braterstwa”.

Fot. xinhua/Xinhua News/East News

Ostatni misjonarze ewakuowani z Afganistanu
Do Rzymu zostali ewakuowani ostatni misjonarze, którzy przez minione lata posługiwali w 
Afganistanie. Mowa o włoskim barnabicie o. Giovannim Scalese, który jest przełożonym 
misji katolickiej w tym kraju oraz pięciu siostrach zakonnych. Wraz z nimi ewakuowano 18 
niepełnosprawnych dzieci, którymi siostry się zajmowały.
„Byli oni ziarnami miłosierdzia na afgańskiej ziemi” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. 
Matteo Sanavio, który przywitał misjonarzy na rzymskim lotnisku Fiumicino. Wyznał, że z 
Afganistanu udało się już wcześniej sprowadzić wiele rodzin, które w ostatnich latach 
współpracowały z misjonarzami. „Organizujemy się i zamierzamy tę współpracę wykorzystać 
dla Afgańczyków, którzy otrzymali schronienie we Włoszech. Nasza misja więc trwa, choć 
tymczasowo nie w Kabulu” – podkreślił włoski rogacjonista.

Franciszek zaapelował o pokój w Afganistanie 
i wyraził troskę o środowisko

Po modlitwie „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławień-
stwa (29.08) Ojciec Święty wezwał do udzielenia niezbędnej pomocy 
ludności Afganistanu, zapewnił o swej modlitwie za ofiary katastrofal-
nych powodzi i osuwisk ziemi w Wenezueli, a także zaapelował o po-
szanowanie środowiska naturalnego człowieka. Pozdrowił także grupy 
wiernych obecne na placu św. Piotra.„W takich chwilach dziejowych, 
jak ta nie możemy pozostać obojętni, uczy nas tego historia Kościo-
ła. Sytuacja ta zobowiązuje nas jako chrześcijan. Dlatego apeluję do 
wszystkich o wzmożoną modlitwę i post. Modlitwę i post, modlitwę                
i pokutę. Teraz nadszedł czas, aby to uczynić. Mówię to z całą powagą: 
trzeba zintensyfikować modlitwę i post, prosząc Pana o miłosierdzie              
i przebaczenie” – powiedział papież.

Na Bliskim Wschodzie trwa peregrynacja relikwii 
Krzyża Świętego

W doświadczonych wojną i ubóstwem krajach Bliskiego Wschodu trwa 
niezwykła peregrynacja relikwii Krzy-
ża Świętego. Odwiedziły one już Syrię                 
i Liban, a obecnie znajdują się w Iraku.
„Chrześcijanie, którzy doświadczyli 
straszliwych prześladowań ze strony 
islamskich fundamentalistów odnajdują 
się w tym krzyżu i widzą w nim zapo-
wiedź zmartwychwstania” – powiedział Radiu Watykańskiemu ojciec 
Noor Tamas, który odpowiada za peregrynację. Peregrynacji relikwii 
Krzyża Świętego po Bliskim Wschodzie towarzyszy wystawa przybliża-
jąca najważniejsze miejsca Ziemi Świętej. Jest ona zatytułowana „Zie-
mia ukochana przez Jezusa”.

5-12 września: Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny 
w Budapeszcie

Pod hasłem „W Tobie są wszystkie me źródła” odbędzie się w dniach 
5-12 września br. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Buda-
peszcie z udziałem papieża Franciszka. Na Kongresie będzie również 
obecny przewodniczący Konferen-
cji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki. Pierwszy Międzynarodowy 
Kongres Eucharystyczny odbył się we 
Francji w 1881 roku. Celem tego wyda-
rzenia jest dawanie świadectwa o real-
nej obecności Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie oraz promowanie lepszego zrozumienia liturgii i Eucha-
rystii w życiu Kościoła. Kongresy odbywają się zwyczajowo co cztery 
lata. Ostatni odbył się na Filipinach. Więcej informacji o Kongresie                           
i zgłoszeniach uczestnictwa dostępnych jest na stronie: www.iec2020.
hu.

Obawy o przyszłość osamotnionych dzieci na Haiti
Po katastrofalnych skutkach trzęsienia ziemi na Haiti, jakimi są: śmierć 
ponad 2,2 tys. osób, tysiące rannych, 
ogromna ilość zburzonych domów, 
mostów, infrastruktury (szczególnie w 
regionach rolniczych), największe oba-
wy towarzyszą niepewnej przyszłości 
najmłodszych. Organizacja Save the 
Children podaje, że bardzo wiele dzieci 

Fot. VaticanNews

5-12 września: Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie

Pod hasłem „W Tobie są wszystkie me źródła” odbędzie się w dniach 5-12 września br. 
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie z udziałem papieża Franciszka. Na 
Kongresie będzie również obecny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki.
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się we Francji w 1881 
roku. Celem tego wydarzenia jest dawanie świadectwa o realnej obecności Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie oraz promowanie lepszego zrozumienia liturgii i Eucharystii w 
życiu Kościoła. Kongresy odbywają się zwyczajowo co cztery lata. Ostatni odbył się na 
Filipinach.
Więcej informacji o Kongresie i zgłoszeniach uczestnictwa dostępnych jest na stronie: 
www.iec2020.hu.

Obawy o przyszłość osamotnionych dzieci na Haiti
Po katastrofalnych skutkach trzęsienia ziemi na Haiti, jakimi są: śmierć ponad 2,2 tys. osób, 
tysiące rannych, ogromna ilość zburzonych domów, mostów, infrastruktury (szczególnie w 
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5-12 września: Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie

Pod hasłem „W Tobie są wszystkie me źródła” odbędzie się w dniach 5-12 września br. 
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie z udziałem papieża Franciszka. Na 
Kongresie będzie również obecny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki.
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się we Francji w 1881 
roku. Celem tego wydarzenia jest dawanie świadectwa o realnej obecności Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie oraz promowanie lepszego zrozumienia liturgii i Eucharystii w 
życiu Kościoła. Kongresy odbywają się zwyczajowo co cztery lata. Ostatni odbył się na 
Filipinach.
Więcej informacji o Kongresie i zgłoszeniach uczestnictwa dostępnych jest na stronie: 
www.iec2020.hu.

Obawy o przyszłość osamotnionych dzieci na Haiti
Po katastrofalnych skutkach trzęsienia ziemi na Haiti, jakimi są: śmierć ponad 2,2 tys. osób, 
tysiące rannych, ogromna ilość zburzonych domów, mostów, infrastruktury (szczególnie w 

regionach rolniczych), największe obawy towarzyszą niepewnej przyszłości najmłodszych. 
Organizacja Save the Children podaje, że bardzo wiele dzieci pozostało sierotami i zostało 
zmuszonych do życia na ulicy, pod gołym niebem. Michele Prosperi, rzecznik włoskiego 
oddziału organizacji, uważa, że w obecnej chwili ważna jest koordynacja działań z innymi 
organizacjami, zajmującymi się opieką nad najmłodszymi, aby stworzyć sieć, która mogłaby 
zweryfikować możliwość przyjęcia dzieci przez rodziny.

Fot. AP/Associated Press/East News

Adopcja jest chrześcijańskim wyborem miłości
Adopcja jest chrześcijańskim wyborem, poprzez który stajemy się pośrednikami miłości Boga 
– Papież Franciszek przypomina o tym w kolejnym filmie przygotowanym z okazji Roku 
Rodziny Amoris Laetitia. Tym razem Ojciec Święty komentuje świadectwo włoskiego 
małżeństwa, które po tym, jak u kobiety zdiagnozowano bezpłodność, adoptowało syna. Ten 
gest miłości zaowocował łaską posiadania sześciorga własnych dzieci.
Adopcja jest ofiarowaniem rodziny temu, kto jej nie posiada. Jest to akt miłości, w którym 
kobieta i mężczyzna stają się pośrednikami miłości Boga. Bóg poprzez nich mówi: «nawet 
gdyby twoja matka zapomniała o tobie, to Ja nigdy o tobie nie zapomnę»”.

Coraz większy głód 
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pozostało sierotami i zostało zmuszonych do życia na ulicy, pod gołym 
niebem. Michele Prosperi, rzecznik włoskiego oddziału organizacji, 
uważa, że w obecnej chwili ważna jest koordynacja działań z innymi 
organizacjami, zajmującymi się opieką nad najmłodszymi, aby stworzyć 
sieć, która mogłaby zweryfikować możliwość przyjęcia dzieci przez ro-
dziny.

Adopcja jest chrześcijańskim wyborem miłości
Adopcja jest chrześcijańskim wyborem, poprzez który stajemy się 

pośrednikami miłości Boga – Papież 
Franciszek przypomina o tym w ko-
lejnym filmie przygotowanym z okazji 
Roku Rodziny Amoris Laetitia. Tym 
razem Ojciec Święty komentuje świa-
dectwo włoskiego małżeństwa, które 
po tym, jak u kobiety zdiagnozowano 

bezpłodność, adoptowało syna. Ten gest miłości zaowocował łaską po-
siadania sześciorga własnych dzieci. Adopcja jest ofiarowaniem rodziny 
temu, kto jej nie posiada. Jest to akt miłości, w którym kobieta i męż-
czyzna stają się pośrednikami miłości Boga. Bóg poprzez nich mówi: 
«nawet gdyby twoja matka zapomniała o tobie, to Ja nigdy o tobie nie 
zapomnę»”.

309 mln chrześcijan cierpi z powodu prześladowań
Sytuacja chrześcijan na świecie pogorszyła się w 2020 roku w wielu 
krajach świata - alarmuje Międzynarodowe Dzieło Chrześcijańskie 
„Open Doors” (Otwarte Drzwi). 75% aktów przemocy wobec religii 
wymierzonych jest obecnie w chrześcijan. Jak wynika z opublikowane-
go przez tę organizację „Indeksu prześladowań na świecie 2020”, ok. 
309 mln chrześcijan na świecie cierpi z powodu wypędzeń, nadzoru 
i dyskryminacji ze strony rządów, społeczeństwa lub własnej rodziny. 
Istniejącą już dyskryminację zwiększyła pandemia koronawirusa. Pan-
demia stała się też powodem do oskarżania chrześcijan, że to oni lub 
ich „fałszywa wiara” są przyczyną choroby. Indeks obejmuje 50 krajów, 
w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Wynika z niego 
wyraźnie, że w minionym roku „znacznie zaostrzyła się intensywność 
prześladowań” np. liczba chrześcijan zamordowanych ze względu na 
wiarę wzrosła z 2 983 w 2019 roku do co najmniej 4.761 w 2020. Ak-
tualne dane obejmują okres od 1 października 2019 do 30 września 2020 r.
Na pierwszym miejscu światowego indeksu znalazła się po raz już 20 
z rzędu Korea Północna. Kolejne miejsca zajęły: Afganistan, Somalia, 
Libia, Pakistan i Erytrea. Na miejscach od 7 do 10 znalazły się: Jemen, 
Iran, Nigeria oraz Indie, a za nimi Irak (11.), Syria (12), Sudan (13), 
Arabia Saudyjska (14) i Malediwy na miejscu 15.„Open Doors” jest or-
ganizacją, która wspiera prześladowanych chrześcijan w ok. 65 krajach 
świata.22 sierpnia był obchodzony Międzynarodowy Dzień Upamięt-
niający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. 
Inicjatywa ta ma przypominać społeczeństwu o nienaruszalnym miej-
scu wolności sumienia i religii w katalogu praw człowieka.

309 mln chrześcijan cierpi z powodu prześladowań
Sytuacja chrześcijan na świecie pogorszyła się w 2020 roku w wielu krajach świata - alarmuje 
Międzynarodowe Dzieło Chrześcijańskie „Open Doors” (Otwarte Drzwi). 75% aktów 
przemocy wobec religii wymierzonych jest obecnie w chrześcijan. Jak wynika z 
opublikowanego przez tę organizację „Indeksu prześladowań na świecie 2020”, ok. 309 mln 
chrześcijan na świecie cierpi z powodu wypędzeń, nadzoru i dyskryminacji ze strony rządów, 
społeczeństwa lub własnej rodziny. Istniejącą już dyskryminację zwiększyła pandemia 
koronawirusa. Pandemia stała się też powodem do oskarżania chrześcijan, że to oni lub ich 
„fałszywa wiara” są przyczyną choroby.
Indeks obejmuje 50 krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Wynika z 
niego wyraźnie, że w minionym roku „znacznie zaostrzyła się intensywność prześladowań” 
np. liczba chrześcijan zamordowanych ze względu na wiarę wzrosła z 2 983 w 2019 roku do 
co najmniej 4.761 w 2020. Aktualne dane obejmują okres od 1 października 2019 do 30 
września 2020 r.
Na pierwszym miejscu światowego indeksu znalazła się po raz już 20 z rzędu Korea 
Północna. Kolejne miejsca zajęły: Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan i Erytrea. Na 
miejscach od 7 do 10 znalazły się: Jemen, Iran, Nigeria oraz Indie, a za nimi Irak (11.), Syria 
(12), Sudan (13), Arabia Saudyjska (14) i Malediwy na miejscu 15.
„Open Doors” jest organizacją, która wspiera prześladowanych chrześcijan w ok. 65 krajach 
świata.
22 sierpnia był obchodzony Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy 
ze względu na Religię lub Wyznanie. Inicjatywa ta ma przypominać społeczeństwu o 
nienaruszalnym miejscu wolności sumienia i religii w katalogu praw człowieka.

Coraz większy głód 

Coraz większy głód 
Społeczność międzynarodowa wierzyła, że do końca 2030 roku zdoła 
wyeliminować problem głodu na świe-
cie. Dzisiaj już wiadomo, że osiągnię-
cie tego celu jest nierealne. Według 
indeksu odpadów żywnościowych 
Programu Środowiskowego Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych na świe-
cie wyrzuca się aż 931 mln ton jedzenia 
rocznie. Jednocześnie z roku na rok przybywa osób, które nie mają co 
jeść. Walka z tym zjawiskiem jest coraz trudniejsza, a wśród jego przy-
czyn wskazuje się nie tylko marnowanie żywności. W ubiegłym roku, w 
którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa, zanotowano lawinowy 
wzrost ludzi głodujących – aż o 118 mln. Obecnie na świecie głoduje 
768 mln osób. Najwięcej z nich mieszka w Azji (418 mln) oraz w Afryce 
(282 mln). W 2020 r. na tych dwóch kontynentach przybyło odpowied-
nio 57 i 46 mln niedożywionych osób w porównaniu z rokiem 2019. 
Na Zachodzie, w tym także w naszym kraju, problem głodu jest coraz 
mniejszy.  W 2014 r. odsetek Polaków cierpiących na skrajne niedoży-
wienie wynosił 1,8 proc., ale w 2020 r. już tylko 0,5 proc. Dlaczego 
w innych regionach świata jest inaczej? Autorzy raportu ONZ wska-
zują, że głównymi przyczynami tego zjawiska są konflikty zbrojne 
oraz zmiany klimatyczne, które w większym stopniu dotykają Po-
łudnie niż Północ. Jednym z największych problemów ostatnich 
lat były susze, które doprowadziły do drastycznego wzrostu cen 
żywności. Czy bogaty Zachód, któremu praktycznie udało się wy-
eliminować problem głodu, jest gotowy do poniesienia kosz-
tów walki  z tym zjawiskiem w biedniejszych regionach świata?

W POLSCE

Rozpoczęła się nowenna przed 20. rocznicą Aktu 
zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

W przyszłym roku będzie obchodzona 20-rocznica Aktu zawierzenia 
świata Bożemu Miłosierdziu. Z tej okazji metropolita krakowski ogłosił 
specjalną nowennę. Będzie przeżywana 
pod hasłem: „Miło-sierdzie nadzieją dla 
świata”. Od września do lipca, w nie-
dzielę po siedemnastym dniu miesiąca, 
bogactwo treści papieskiego Aktu za-
wierzenia będzie odkrywane w rozważa-
niach przygotowanych przez abp. Marka 
Jędraszewskiego.

25 tys. pielgrzymów przed uroczystością 
Matki Bożej Częstochowskiej

W pielgrzymkach pieszych na Jasną Górę, przed uroczystością od-
pustową Matki Bożej Częstochowskiej, w dniach od 16 do 25.08 br. 
uczestniczyło ponad 25 tysięcy osób. To niewiele mniej niż przed pan-
demią. Pielgrzymki odbywały się zgodnie z wytycznymi GIS. Większe 
grupy wybierały zasadniczo formę sztafetową, mniejsze przychodziły 
tradycyjnie, ale noclegi miały w namiotach, 
remizach czy szkołach. Od 16 do 25 sierp-
nia 2021 r. na Jasną Górę dotarło 80 piel-
grzymek pieszych. Podążało w nich 25 067 
osób.Przybyło 20 pielgrzymek rowerowych, 
a w nich ok. 1 tys. osób.Ogółem od 22 maja, 
czyli od początku sezonu pielgrzymkowe-
go, na Jasną Górę we wszystkich rodzajach 
pielgrzymek (piesze, rowerowe, biegowe i inne) uczestniczyły łącznie 
80 543 osoby.

Społeczność międzynarodowa wierzyła, że do końca 2030 roku zdoła wyeliminować problem 
głodu na świecie. Dzisiaj już wiadomo, że osiągnięcie tego celu jest nierealne. Według 
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Zjednoczonych na świecie wyrzuca się aż 931 mln ton jedzenia rocznie. Jednocześnie z roku 
na rok przybywa osób, które nie mają co jeść. Walka z tym zjawiskiem jest coraz trudniejsza, 
a wśród jego przyczyn wskazuje się nie tylko marnowanie żywności.
W ubiegłym roku, w którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa, zanotowano lawinowy 
wzrost ludzi głodujących – aż o 118 mln. Obecnie na świecie głoduje 768 mln osób. 
Najwięcej z nich mieszka w Azji (418 mln) oraz w Afryce (282 mln). W 2020 r. na tych 
dwóch kontynentach przybyło odpowiednio 57 i 46 mln niedożywionych osób w porównaniu 
z rokiem 2019.
Na Zachodzie, w tym także w naszym kraju, problem głodu jest coraz mniejszy.  W 2014 r. 
odsetek Polaków cierpiących na skrajne niedożywienie wynosił 1,8 proc., ale w 2020 r. już 
tylko 0,5 proc. Dlaczego w innych regionach świata jest inaczej? Autorzy raportu ONZ 
wskazują, że głównymi przyczynami tego zjawiska są konflikty zbrojne oraz zmiany 
klimatyczne, które w większym stopniu dotykają Południe niż Północ. Jednym z 
największych problemów ostatnich lat były susze, które doprowadziły do drastycznego 
wzrostu cen żywności.
Czy bogaty Zachód, któremu praktycznie udało się wyeliminować problem głodu, jest gotowy 
do poniesienia kosztów walki z tym zjawiskiem w biedniejszych regionach świata?
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Rozpoczęła się nowenna przed 20. rocznicą Aktu zawierzenia świata Bożemu 
Miłosierdziu
W przyszłym roku będzie obchodzona 20-rocznica Aktu zawierzenia świata Bożemu 
Miłosierdziu. Z tej okazji metropolita krakowski ogłosił specjalną nowennę. Będzie 
przeżywana pod hasłem: „Miło-sierdzie nadzieją dla świata”. Od września do lipca, w 
niedzielę po siedemnastym dniu miesiąca, bogactwo treści papieskiego Aktu zawierzenia 
będzie odkrywane w rozważaniach przygotowanych przez abp. Marka Jędraszewskiego.
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25 tys. pielgrzymów przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej
W pielgrzymkach pieszych na Jasną Górę, przed uroczystością odpustową Matki Bożej 
Częstochowskiej, w dniach od 16 do 25.08 br. uczestniczyło ponad 25 tysięcy osób. To 
niewiele mniej niż przed pandemią. Pielgrzymki odbywały się zgodnie z wytycznymi GIS. 
Większe grupy wybierały zasadniczo formę sztafetową, mniejsze przychodziły tradycyjnie, 
ale noclegi miały w namiotach, remizach czy szkołach.
Od 16 do 25 sierpnia 2021 r. na Jasną Górę dotarło 80 pielgrzymek pieszych. Podążało w nich 
25 067 osób.
Przybyło 20 pielgrzymek rowerowych, a w nich ok. 1 tys. osób.

Ogółem od 22 maja, czyli od początku sezonu pielgrzymkowego, na Jasną Górę we 
wszystkich rodzajach pielgrzymek (piesze, rowerowe, biegowe i inne) uczestniczyły łącznie 
80 543 osoby.

Fot. Twitter/JasnaGoraNews

Na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości odpustowe
Z udziałem przedstawicieli Episkopatu i rzeszy pątników, przybyłych w kilkudziesięciu 
pielgrzymkach, odbyły się na Jasnej Górze główne uroczystości ku czci Matki Bożej 
Częstochowskiej. Tegoroczny odpust wpisuje się w przygotowania do beatyfikacji Prymasa 
Wyszyńskiego.
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Na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości 
odpustowe

Z udziałem przedstawicieli Episkopatu i rzeszy pątników, przybyłych 
w kilkudziesięciu pielgrzymkach, odbyły się na Jasnej Górze główne 
uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczny odpust 
wpisuje się w przygotowania do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego

Jasnogórska Ikona przyjedzie na beatyfikację 
kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej

Na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej 
do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zostanie przywieziona ko-
pia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, od 1957 peregrynująca po 
polskich parafiach. Pielgrzymująca kopia Ikony Jasnogórskiej przyje-
dzie z Archidiecezji Poznańskiej, gdzie od kilku miesięcy trwa jej nawie-
dzenie w parafiach. 9 i 10 września kopia Ikony Jasnogórskiej nawiedzi 
parafię Zwiastowania Pańskiego w podpoznańskich Wronkach. Potem 
na weekend zostanie przewieziona do Warszawy. Po uroczystościach 
beatyfikacyjnych powróci do Wielkopolski, do Otorowa.Kopia obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej towarzyszyła 31 maja 1981 r. uroczysto-
ściom pogrzebowym Prymasa Polski na ówczesnym placu Zwycięstwa 
w Warszawie. Umieszczono ją u stóp krzyża z I pielgrzymki Jana Pawła 
II do Polski.

Ogólnopolskie rekolekcje online przed beatyfikacją 
kard. Wyszyńskiego

Czy nauczanie kard. Wyszyńskiego jest jeszcze dziś aktualne? Jak Pry-
mas reagowałby na obecne problemy i wyzwania, które stają przed spo-

łeczeństwem i Kościołem? – odpowiedzi 
na te pytania mają przynieść trzydniowe 
rekolekcje organizowane na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Wydarzenie 
zatytułowane „Czas to miłość” orga-
nizowane jest w dniach 7-9 września w 
formule online. Nauki wygłosi biskup 
koszalińsko-kołobrzeski Edward Daj-

czak. W programie eucharystia, nauka rekolekcyjna, muzyka uwielbie-
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Jasnogórska Ikona przyjedzie na beatyfikację kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej
Na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej do Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie zostanie przywieziona kopia obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, od 1957 peregrynująca po polskich parafiach. Pielgrzymująca kopia Ikony 
Jasnogórskiej przyjedzie z Archidiecezji Poznańskiej, gdzie od kilku miesięcy trwa jej 
nawiedzenie w parafiach. 9 i 10 września kopia Ikony Jasnogórskiej nawiedzi parafię 
Zwiastowania Pańskiego w podpoznańskich Wronkach. Potem na weekend zostanie 
przewieziona do Warszawy. Po uroczystościach beatyfikacyjnych powróci do Wielkopolski, 
do Otorowa.
Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej towarzyszyła 31 maja 1981 r. uroczystościom 
pogrzebowym Prymasa Polski na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie. Umieszczono 
ją u stóp krzyża z I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Ogólnopolskie rekolekcje online przed beatyfikacją kard. Wyszyńskiego
Czy nauczanie kard. Wyszyńskiego jest jeszcze dziś aktualne? Jak Prymas reagowałby na 
obecne problemy i wyzwania, które stają przed społeczeństwem i Kościołem? – odpowiedzi 
na te pytania mają przynieść trzydniowe rekolekcje organizowane na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Wydarzenie zatytułowane „Czas to miłość” organizowane jest w
dniach 7-9 września w formule online. Nauki wygłosi biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward 
Dajczak. W programie eucharystia, nauka rekolekcyjna, muzyka uwielbienia i świadectwa –
osobiste refleksje związane z postacią i nauczaniem kard. Wyszyńskiego. Rekolekcje będą 
miały formułę stacjonarną, ale każde spotkanie będzie transmitowane online nas stronie kul.pl 
oraz na YouTube i Facebooku.

EAST NEWS

17 września: premiera filmu beatyfikacyjnego „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”
17 września br. odbędzie się premiera oficjalnego filmu beatyfikacyjnego kard. Stefana 
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zostaną w nim przedstawione losy młodego 
ks. Wyszyńskiego, który posługiwał jako porucznik i kapelan w czasie Powstania 
Warszawskiego.
Fabułą filmu fabularnego, w reżyserii Tadeusza Syki, będzie dotychczas nieznany okres życia 
ks. porucznika Stefana Wyszyńskiego. Zostaną przybliżone momenty, w których główny 
bohater zmagał się z powstańczą rzeczywistością, takie jak: wybuch Powstania, przemyt 
broni, nalot Niemców na Szpital czy pomoc powstańcom w dostępie do sakramentów. W 
adaptacji nie zabraknie postaci Matki Róży Czackiej.
Podczas pracy nad scenariuszem, producenci dotarli do nieznanych wcześniej materiałów i
przedmiotów z czasu II wojny światowej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp. Stanisław Gądecki objął produkcję filmową patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

nia i świadectwa – osobiste refleksje związane z postacią i nauczaniem 
kard. Wyszyńskiego. Rekolekcje będą miały formułę stacjonarną, ale 
każde spotkanie będzie transmitowane online nas stronie kul.pl oraz na 
YouTube i Facebooku.

17 września: premiera filmu beatyfikacyjnego 
„Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”

17 września br. odbędzie się premiera oficjalnego filmu beatyfikacyjne-
go kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zostaną 
w nim przedstawione losy młodego ks. Wyszyńskiego, który posługiwał 
jako porucznik i kapelan w czasie Powstania Warszawskiego.
Fabułą filmu fabularnego, w reżyserii Tadeusza Syki, będzie dotych-
czas nieznany okres życia ks. porucznika Stefana Wyszyńskiego. Zo-
staną przybliżone momenty, w których główny bohater zmagał się z 
powstańczą rzeczywistością, takie jak: wybuch Powstania, przemyt bro-
ni, nalot Niemców na Szpital czy pomoc powstańcom w dostępie do 
sakramentów. W adaptacji nie zabraknie postaci Matki Róży Czackiej.
Podczas pracy nad scenariuszem, producenci dotarli do nieznanych 
wcześniej materiałów i przedmiotów z czasu II wojny światowej. Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki ob-
jął produkcję filmową patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Przewodniczący Episkopatu: 5 września 
– Dniem Solidarności z Afgańczykami

W niedzielę 5 września w Kościele w Polsce jest obchodzony „Dzień 
Solidarności z Afgańczykami”. Z apelem do pasterzy i wiernych Ko-
ścioła katolickiego w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla Afgań-
czyków zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki.

Caritas pomaga Afgańczykom
Nieoczekiwany upadek afgańskiego rządu i szeroka ofensywa oddzia-
łów talibów spotęgowały chaos w państwie, które od dekad próbuje 
się odbudować po latach wojen i interwencji zbrojnych. W wyniku 
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W niedzielę 5 września w Kościele w Polsce jest obchodzony „Dzień Solidarności z 
Afgańczykami”. Z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę 
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Caritas pomaga Afgańczykom
Nieoczekiwany upadek afgańskiego rządu i szeroka ofensywa oddziałów talibów spotęgowały 
chaos w państwie, które od dekad próbuje się odbudować po latach wojen i interwencji 
zbrojnych. W wyniku tegorocznego kryzysu już ponad 400 tys. osób zostało wewnętrznie 
przesiedlonych, dziesiątki tysięcy próbują wydostać się z Afganistanu na wszelkie możliwe 
sposoby. Świat obiegły dramatyczne zdjęcia zdesperowanych Afgańczyków chwytających się 
odlatujących samolotów, aby opuścić kraj. Część uchodźców z pewnością trafi do Polski. 
Caritas rusza z pomocą tym, którzy szukają schronienia w Pakistanie sąsiadującym z 
Afganistanem i tym, którzy docierają do Polski.
Pomóc można:

• Przekazując wsparcie za pośrednictwem strony caritas.pl/afganistan

• Dokonując wpłaty na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty: 
Afganistan)

• Wysyłając SMS o treści AFGANISTAN pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)

Fot. Caritas Polska
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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 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.
   

Źródło: www.ekai.pl,  www.episkopat.pl, www.archpoznan.pl,  www.gosc.pl 
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Przewodniczący Episkopatu: 5 września – Dniem Solidarności z Afgańczykami
W niedzielę 5 września w Kościele w Polsce jest obchodzony „Dzień Solidarności z 
Afgańczykami”. Z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę 
i pomoc materialną dla Afgańczyków zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski abp Stanisław Gądecki.

Fot. Caritas Polska

Caritas pomaga Afgańczykom
Nieoczekiwany upadek afgańskiego rządu i szeroka ofensywa oddziałów talibów spotęgowały 
chaos w państwie, które od dekad próbuje się odbudować po latach wojen i interwencji 
zbrojnych. W wyniku tegorocznego kryzysu już ponad 400 tys. osób zostało wewnętrznie 
przesiedlonych, dziesiątki tysięcy próbują wydostać się z Afganistanu na wszelkie możliwe 
sposoby. Świat obiegły dramatyczne zdjęcia zdesperowanych Afgańczyków chwytających się 
odlatujących samolotów, aby opuścić kraj. Część uchodźców z pewnością trafi do Polski. 
Caritas rusza z pomocą tym, którzy szukają schronienia w Pakistanie sąsiadującym z 
Afganistanem i tym, którzy docierają do Polski.
Pomóc można:

• Przekazując wsparcie za pośrednictwem strony caritas.pl/afganistan

• Dokonując wpłaty na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty: 
Afganistan)

• Wysyłając SMS o treści AFGANISTAN pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)

Fot. Caritas Polska

tegorocznego kryzysu już ponad 400 tys. osób zostało wewnętrznie 
przesiedlonych, dziesiątki tysięcy próbują wydostać się z Afganistanu 
na wszelkie możliwe sposoby. Świat obiegły dramatyczne zdjęcia zde-
sperowanych Afgańczyków chwytających się odlatujących samolotów, 
aby opuścić kraj. Część uchodźców z pewnością trafi do Polski. Caritas 
rusza z pomocą tym, którzy szukają schronienia w Pakistanie sąsiadują-
cym z Afganistanem i tym, którzy docierają do Polski.
Pomóc można:
• Przekazując wsparcie za pośrednictwem 
         strony caritas.pl/afganistan
• Dokonując wpłaty na konto 
        77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytuł wpłaty: 
        Afganistan)
• Wysyłając SMS o treści AFGANISTAN 
        pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)
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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

DEKANAT  WRONIECKI
2 czw - Sieraków
3 pt - Lutom – Łężce
4 sob - Chrzypsko Wielkie
5 ndz - Biezdrowo
6 pon - Chojno
7 wt - Wronki – św. Katarzyny
8 śr - Wronki - św. Urszuli Ledóchowskiej
9 czw - Wronki – Ojcowie Franciszkanie
10-12 pt – ndz - Przerwa na beatyfikacje 
Kard. St. Wyszyńskiego

 

Dzisiaj łączymy się w geście solidarności z mieszkańcami 
Afganistanu. Możemy złożyć także ofiarę do skarbon, by wes-
przeć ich w trudnej sytuacji.

Od dzisiaj w każdą niedziele po Mszy św. o godz. 9:30 i 11:00 
na zapleczu kościoła będzie możliwość nabycia artykułów re-
ligijnych. 

W poniedziałek 6 września o godz. 18.30 pierwsza katecheza 
dla rodziców i chrzestnych, którzy chcą ochrzcić dziecko we 
wrześniu.

We wtorek o godz. 18:40 w salce parafialnej pierwsze spotka-
nie kandydatów z naszej parafii do sakramentu bierzmowania 
z klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej i klas ósmych 
szkoły podstawowej. 

Przypominamy, że okres komunii świętej wielkanocnej został 
przedłużony do dnia 14 września. Przyjęcie Komunii świętej 
wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawo-
wych obowiązków katolika.

Od września nasz parafialny tygodnik Dobra Nowina ukazy-
wać się będzie w pełnej formie drukowanej i elektronicznej.

Pierwsze spotkanie grupy Młody Apostoł w sobotę 11 wrze-
śnia o godz. 10:00 w sali parafialnej. Zapraszamy chętne dzieci 
ze szkoły podstawowej.

Schola dziecięca pierwsze spotkanie w niedzielę 12 września 
o godz. 10:00.

Zapisy dzieci naszej parafii do I Komunii Św. w niedzielę 12 
i 19 września po Mszy św. o godz. 11:00. Prosimy rodziców, 
aby to uczynili.

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin śp. Zenon Do-
naj z ul. Polskiej. Msza pogrzebowa i pogrzeb w najbliższy 
poniedziałek o godz. 10:00. Polećmy zmarłego Bożemu miło-
sierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…
 


