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EWANGELIA

                               EWANGELIA (Łk 3, 1-6)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Ce-
zara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, 
Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą 
Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; 
za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skie-
rowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zacha-
riasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad 
Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpusz-
czenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów 
proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Nie-
go! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra 
i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prosty-
mi, a wyboiste drogami gładkimi i wszyscy ludzie 
ujrzą zbawienie Boże»

Komentarz
Dobrej
Nowiny
«Głos wołającego na pustyni: Przygo-
tujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego! Każda dolina zostanie wypełnio-
na, każda góra i pagórek zrównane, dro-
gi kręte staną się prostymi, a wyboiste 
drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże». Sześćset lat. Tyle Słowo 
wypowiedziane przez Pana Boga, a zapi-
sane przez Izajasza czekało, aż nadejdzie 
odpowiedni moment. Aż będzie mogło 
zostać wypełnione przez Jana. Ale już 
po przeczytaniu pierwszego zdania dzi-
siejszej Ewangelii mamy ochotę zapytać, 
czy to, aby faktycznie był najlepszy mo-
ment. W tym pierwszym zdaniu pojawiają 
się wszyscy antybohaterowie Ewangelii. 

Wszyscy ludzie 
ujrzą zbawienie 

Boże
Poncjusz Piłat, Herod, Annasz i Kajfasz. To oni, 
w sensie historycznym, zabiją Pana Jezusa. I choć 
On się jeszcze nie narodził, narodzili się już Jego 
wrogowie. Bo tak już jest ze Słowem Pana Boga, że 
jak tylko ma się wypełnić, od razu natrafia na opór. 
Pamiętajmy też, że Słowo, zostało dane i nam. I nie 
tylko po to, żebyśmy go słuchali, żebyśmy się nim 
zachwycali. Ale po to, żeby mogło wypełnić się rów-
nież w naszym życiu. Żeby mogło stać się naszym 
życiem. I oczywiście nie będzie to łatwe, bo mamy 
wokół siebie Piłatów i Herodów, tych co kształtu-
ją nasz świat, od których jesteśmy zależni. Mamy 
Annaszy i Kajfaszy, tych, którzy mieli być liderami 
religijnymi, a bywają zgorszeniem. Ale największe-
go wroga Słowo ma w nas samych. Bo to w nas 
są przeróżne zniewolenia i uwikłania, to w nas jest 
pycha, chciwość, nieczystość… Jesteśmy uwikłani                             
i zależni. Ale Jan również był. Pamiętajmy, że tylko 
pozornie zło jest silniejsze od nas. Znamy przecież 
zakończenie Ewangelii…

Justyna Zienkowicz
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6.12.
„Wyznać Chrystusa to zna-
czy przyznać się do Niego, to 
znaczy w jakiś sposób, nawet 
zewnętrzny, okazać, że się Go 
miłuje, że Mu się ufa, że Mu się 
wierzy. Chrystus w naszej du-
szy jest jak w pociągu. Pociąg 
jedzie i dowozi Go do różnych 
punktów. Chrystus w nas ma 
być dowożony do tych, którzy 
o Nim nie wiedzą…” 

7.12.
„Gdy powstał na ziemi pierw-
szy grzech, Bóg, patrząc na 
zasmuconych i zatrwożonych 
swym dziełem pierwszych ro-
dziców, ukazał im Niewiastę 
jako nadzieję przyszłej od-
kupionej ludzkości. Rzekł do 
węża: <<Położę nieprzyjaźń 
między tobą a Niewiastą, mię-
dzy nasieniem twoim a Na-
sieniem Jej. Ona zetrze głowę 
twoją, a ty czyhać będziesz 
na piętę Jej (…). Czyhać bę-
dziesz, ale daremnie! Nie zwy-
ciężysz Jej! Oto Ona zwycięży 
ciebie i odniesie triumf we 
wszystkich walkach Boga Ży-
wego>>.”

8.12.
„Nie śmiem nawet spojrzeć na 
Ciebie, Niepokalana, by mój 
wzrok nie zniekształcił ten ob-
razu piękna, którym promie-
niujesz. Wielki mistrz barw           
i mistyk wypatrzył Ciebie na 
niebie i ukazał światu w swym 

Myśli błogosławionego
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
arcydziele Niepokalanej.”

9.12.
„Bóg jest Prawdą, a w nas jest 
pragnienie i szukanie praw-
dy. Dopiero wtedy następuje 
uspokojenie, gdy ją poznamy 
i ogarniemy. Przez dążenie 
do prawdy już się w nas prze-
jawia coś Bożego.”

10.12.
„Gdybyśmy mieli wiarę 
jako ziarenko gorczyczne, 
odczuwalibyśmy wielkość 
człowieka, nawet tego naj-
mniejszego, który głodnymi 
usteczkami sięga, matko, po 
Twoją pierś. Tego człowie-
ka, który pokornie patrzy 
- wielki człowieku, wiel-
ki zwierzchniku, na Twoje 
dłonie, bo los jego zależy 
od Ciebie, od Twojej dobrej 
woli, od Twego zrozumienia 
rzeczy, od Twego szacunku 
do człowieka.”

11.12.
„Wierność krzyżowi to krzyż 
na ścianach naszych domów 
rodzinnych, na piersi i w ser-
cu.”

12.12.
„Modlitwa jest często nasłu-
chiwaniem, co Bóg mówi do 
nas.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

II NIEDZIELA ADWENTU 5 grudnia 2021
PIERWSZE CZYTANIE  Ba 5, 1-9
W drodze do nowego Jeruzalem
Czytanie z Księgi proroka Barucha
Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty 
chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości 
pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! al-
bowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. 
imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała 
pobożności». Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na 
wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słoń-
ca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, 
pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tro-
nie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki 
odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć 
Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izra-
ela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą 
sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

PSALM RESPONSORYJNY  Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)
Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Refren.
Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE Flp 1, 4-6. 8-11
Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was 
wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii 
od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, 
że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go 
do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak 
gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystu-
sa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz 
bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla 
oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień 
Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy 
przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 3, 4c. 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Iz 35, 1-10; Łk 5, 17-26
Wtorek: Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14
Środa: Rdz 3, 9-15.20; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-28
Czwartek: Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
Piątek: Iz 48, 17-19; Mt 11, 16-19
Sobota: Syr 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Refren.
Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.
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„To, co dla nas jest często nieosiągalne, wydaje nam 
się, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ona wy-
konała dokładnie. Wykonała ten program, tę wizje 
ewangeliczną, która będzie tak decydująca w cza-
sie sądu ostatecznego. «Byłem głodny, a daliście Mi 
jeść». Ona to robiła. «Byłem spragniony, a daliście 
Mi pić». Ona to robiła. «Byłem przybyszem, a przy-
jęliście Mnie». Ona przyjmowała każdego. «Byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie». Nie tylko ubraniem, 
ale tą zdrową skórą, zdrowym wyglądem. «Byłem 
chory, a odwiedziliście Mnie». Dzisiaj jest dla nas 
iskrą, która zapala innych, która się rozbiega jak 
iskry po ściernisku” – powiedział o Doktor Błeń-
skiej abp Henryk Hoser podczas homilii pogrzebo-
wej.
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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.

POLSKIE TRADYCJE

Polskie tradycje
Mikołajki, czyli czas prezentów

Święty Mikołaj urodził się w połowie II wieku w mieście Patara. 
W młodości był zapalonym myśliwym, lubił łowienie ryb, nie 
stronił od wina. Z czasem ustatkował się i za czasów Dioklecja-
na został mianowany biskupem Mirry, portowego miasta w Li-
cji. Podczas prześladowania chrześcijan, bohatersko występował 
w ich obronie, za co został uwięziony i torturowany. Uwolniony 
został przez Konstantyna Wielkiego. W całej Europie krążyły 
o nim liczne legendy: o tym, że wytrącał katu miecz z ręki i uwal-
niał skazańca, że uratował okręt podczas burzy, o wspieraniu 
potajemnie swoim majątkiem wszystkich potrzebujących lub 
o rozdawaniu biednym dzieciom miodowych placuszków. Jedna 
z legend wyjaśnia dlaczego święty Mikołaj jest patronem bied-
nych panien i mikołajkowych podarunków. Otóż pewnego dnia 
Mikołaj szedł ulicą rodzinnej Patary. Zza okna jednego z do-
mów dobiegał głośny płacz. Biskup zajrzał i zobaczył płaczące 
szlachcianki i ich zatroskanego ojca, gotowego popełnić niego-
dziwość, aby zdobyć posag dla córek. Jeszcze tej samej nocy bi-
skup Mikołaj po kryjomu wrzucił (podobno przez komin) tyle 
złotych monet do izby biednego szlachcica, że wystarczyło na 
posag najstarszej córki. Wkrótce w podobny sposób wyposażył 
pozostałe dwie. Po jego śmierci 6 grudnia 345 roku legendy na-
brały jeszcze większego znaczenia. Przyczyniły się też do tego 

kolejne cuda, jakich dokonywał jego „duch” - zawsze nocą. 
Ukazywał się biednym pasterzom i wysłuchiwał ich skarg na zły 
los, po czym znikał, a w szałasach pasterzy pojawiały się zło-
te monety; innym razem świecił rybakom jako latarnia morska. 
Przy grobie biskupa chorzy odzyskiwali zdrowie, smutni - radość 
życia, a zawiedzeni - zaufanie do bliźnich. Te wszystkie legendy 
i opowieści sprawiły, że dzielny biskup Mirry został patronem 
wielu zawodów. Święty Mikołaj to patron niezwykły i zapraco-
wany. Choć nigdy niczego sam nie napisał, obrano go patro-
nem literatów. Jest też opiekunem chłopów i pasterzy, księży 
i zakonników. Patronuje więźniom i karczmarzom, pielgrzymom 
i podróżnikom, żeglarzom, marynarzom i rybakom. Uznany jest 
za patrona prawników, kupców, aptekarzy, a także dzieci, panien 
bez posagu, dziewic. Dziś mikołajki to wesoły zwyczaj polega-
jący na dawaniu sobie drobnych, często dowcipnych prezentów. 
W Polsce dzień św. Mikołaja jako patrona rolników i pasterzy 
najbardziej uroczyście obchodzony był na wsi. W wigilię święta, 
czyli 5 grudnia, pasterze ściśle przestrzegali postu, „aby wilki nie 
napadały na ich trzodę”, a chłopi składali na ręce kapłanów dary 
dla biskupa Mirry - barany, kury, zboże. Mikołaj Rej pisał:
         Tak kazał święty Mikołaj;

                               Bo jeśli mu barana dasz -

   pewny od wilków spokój masz.
Przez lata charakter prezentów się zmieniał. Od połowy XVIII 
wieku najczęstszymi prezentami stały się słodycze, orzechy, za-
bawki.
 Na świętego Mikołaja ucieszy się dzieciąt zgraja,
 bo chłopaki i dziewczęta wyczekują na prezenta,
 jedne będą miały cacko, bo się sprawowały gracko,
 a zaś drugie dla zachęty, by nie były wiercipięty.
       
(L. Zienkowicz)
Przychodzenie Mikołaja do domów przetrwało do dziś, choć               
w niektórych regionach przesunęło się na okres Bożego Na-
rodzenia. Tradycje często odchodzą w zapomnienie. Jedno jest 
jednak pocieszające - ciągle jeszcze tysiące małych dzieci wysyła 
listy adresowane: „Święty Mikołaj - Niebo - do rąk własnych”.                                                                                                                
I to jest dobra wiadomość. Prawie w całej Europie mikołaj-
kowym przysmakiem są korzenne twarde, przyprawiane cyna-
monem i kardamonem, goździkami i gałką muszkatołową cia-
steczka - w Polsce zwane „mikołajkami”. W niejednym domu                        
w tym okresie unosi się cudowny zapach piernikowych przy-
praw. Wszyscy oczekują św. Mikołaja

 Na podstawie Anny Szymanderskiej - Ewa Wika
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE
Świat, w którym żyjemy potrzebuje piękna
Świat, w którym żyjemy potrzebuje piękna, aby nie popaść w rozpacz – przypomniał papież
(22.11), odnosząc się do słynnego orędzia Pawła VI do artystów, na zakończenie Soboru 
Watykańskiego II. Franciszek zastrzegł jednak, że nie każde piękno uchroni nas przed 
rozpaczą. Piękno fałszywe, oparte na pozorach czy światowym bogactwie jest próżne i rodzi 
pustkę. Potrzebujemy piękna Boga, który stał się człowiekiem, piękna, na które składają się 
oblicza i historie.
Papież nawiązał do Świąt Bożego Narodzenia. „Piękno Bożego Narodzenia przejawia się w 
prostych gestach konkretnej miłości. Ono nie wyobcowuje, nie jest powierzchowne ani 
wykrętne. Wręcz przeciwnie, poszerza serce, otwiera na bezinteresowność. Bezinteresowność 
to słowo, które artyści dobrze rozumieją. Otwiera na dar z siebie i może być natchnieniem dla 
kultury, działalności społecznej i edukacyjnej” – powiedział papież.

Fot. AP/Associated Press/East News

Franciszek: św. Józef zachęca do otoczenia opieką naszych braci
„Św. Józef swoim życiem, jak się wydaje, chce nam powiedzieć, że jesteśmy zawsze 
powołani do tego, abyśmy czuli się opiekunami naszych braci i sióstr, opiekunami tych, 
którzy są postawieni obok nas, tych, których Pan nam powierza poprzez okoliczności życia” –
powiedział Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej (24.11). Papież kontynuował 
cykl katechez poświęconych osobie opiekuna Pana Jezusa i Kościoła powszechnego, mówiąc 
o jego roli w historii zbawienia.
Ojciec Święty przypomniał, że św.Józef był niezwykle dyskretny i każdy może odnaleźć w 
nim orędownika, wsparcie i przewodnika w chwilach trudnych. „Przypomina nam, że 

Świat, w którym żyjemy 
potrzebuje piękna

Świat, w którym żyjemy po-
trzebuje piękna, aby nie popaść                      
w rozpacz – przypomniał papież 
(22.11), odnosząc się do słynnego 
orędzia Pawła VI do artystów, na 

zakończenie Soboru Watykańskiego II. Franciszek zastrzegł jednak, 
że nie każde piękno uchroni nas przed rozpaczą. Piękno fałszywe, 
oparte na pozorach czy światowym bogactwie jest próżne i rodzi 
pustkę. Potrzebujemy piękna Boga, który stał się człowiekiem, 
piękna, na które składają się oblicza i historie. Papież nawiązał do 
Świąt Bożego Narodzenia. „Piękno Bożego Narodzenia przejawia 
się w prostych gestach konkretnej miłości. Ono nie wyobcowuje, 
nie jest powierzchowne ani wykrętne. Wręcz przeciwnie, poszerza 
serce, otwiera na bezinteresowność. Bezinteresowność to słowo, 
które artyści dobrze rozumieją. Otwiera na dar z siebie i może być 
natchnieniem dla kultury, działalności społecznej i edukacyjnej” – 
powiedział papież.

Franciszek: św. Józef  zachęca 
do otoczenia opieką naszych 

braci
„Św. Józef  swoim życiem, jak się 
wydaje, chce nam powiedzieć, 
że jesteśmy zawsze powołani do 
tego, abyśmy czuli się opiekunami 

naszych braci i sióstr, opiekunami tych, którzy są postawieni obok 
nas, tych, których Pan nam powierza poprzez okoliczności życia” 
– powiedział Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej 
(24.11). Papież kontynuował cykl katechez poświęconych osobie 
opiekuna Pana Jezusa i Kościoła powszechnego, mówiąc o jego 
roli w historii zbawienia. Ojciec Święty przypomniał, że św.Józef  
był niezwykle dyskretny i każdy może odnaleźć w nim orędownika, 
wsparcie i przewodnika w chwilach trudnych. „Przypomina nam, że 
wszyscy ci, którzy są pozornie ukryci lub znajdują się na «drugiej li-
nii», mają niezrównany udział w historii zbawienia. Świat potrzebu-
je takich mężczyzn i kobiet” – podkreślił papież. Papież zauważył, 
że współczesne społeczeństwo znajduje w historii Józefa bardzo 
wyraźne wskazanie na znaczenie więzi międzyludzkich. Franciszek 
modlił się szczególnie za osoby, które mają trudności w nawiązaniu 
sensownych więzi, czują się osamotnione, brakuje im siły i odwagi, 
aby iść naprzód.

Franciszek zachęcił Pola-
ków do owocnego przeżycia 

Adwentu
Do owocnego przeżycia Adwen-
tu, jako czasu oczekiwania na 
przyjście Pana, zachęcił Ojciec 
Święty Polaków podczas audiencji 

ogólnej (24.11). Oto słowa Franciszka: „Nasze życie staje się piękne 
i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas. 
Niech ten Adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w pewność, 
że Ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza.

Z serca Wam błogosławię!

Papież apeluje o położenie kresu przemocy wobec kobiet
O położenie kresu przemocy wobec kobiet zaapelował Ojciec Święty w swoim wpisie na 
komunikatorze Twitter (25.11). Franciszek nawiązał do przypadającego 25 listopada,
ogłoszonego przez ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
Papieski tweet ma po polsku następującą treść: „Różne formy złego traktowania, których 
doświadczają kobiety, są tchórzostwem i degradacją mężczyzn i całej ludzkości. Nie możemy 
przyglądać się temu stojąc z boku. Kobiety, będące ofiarami przemocy, muszą być chronione 
przez społeczeństwo”.

Papież apeluje o położenie kresu 
przemocy wobec kobiet

O położenie kresu przemocy wobec 
kobiet zaapelował Ojciec Święty w swo-
im wpisie na komunikatorze Twitter 
(25.11). Franciszek nawiązał do przy-
padającego 25 listopada, ogłoszonego 
przez ONZ, Międzynarodowego Dnia 
Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Papieski tweet ma po polsku na-
stępującą treść: „Różne formy złego traktowania, których doświadczają 
kobiety, są tchórzostwem i degradacją mężczyzn i całej ludzkości. Nie 
możemy przyglądać się temu stojąc z boku. Kobiety, będące ofiarami 
przemocy, muszą być chronione przez społeczeństwo”.

PKwP: najbardziej prześladowa-
ne na świecie są chrześcijanki

Kobieta-chrześcijanka to kategoria spo-
łeczna, która w wielu krajach najbardziej 
jest dziś narażona na prześladowanie – 
wynika z raportu przygotowanego przez 
włoski oddział stowarzyszenia Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie. 90 proc. kobiet porwanych w Nigerii przez is-
lamistów to chrześcijanki. W Pakistanie 70 proc. proc. dziewcząt porwa-
nych, zmuszonych do przejścia na islam i poślubienia swego oprawcy 
to wyznawczynie Chrystusa – dowiadujemy się z raportu pod tytułem: 
„Usłysz ich krzyk”.

Papież przyjął prezydenta Francji
Ojciec Święty Franciszek przyjął na au-
diencji w watykańskim Pałacu Apostol-
skim prezydenta Republiki Francuskiej 
Emmanuela Macrona, który następnie 
spotkał się z kard. Pietro Parolinem, 
sekretarzem stanu oraz z abp Paulem 
Richardem Gallagherem, sekretarzem ds. relacji z państwami – poinfor-
mowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej (26.11). W trakcie rozmów 
w Sekretariacie Stanu podkreślano istniejące dobre stosunki dwustron-
ne, których stulecie niedawno obchodzono. Poruszono także szereg 
kwestii międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony środowiska w 
świetle wyników ostatniego COP26 w Glasgow. Wymieniono poglądy 
na temat perspektyw zbliżającej się prezydencji francuskiej w Unii Euro-
pejskiej, a także zaangażowania Francji w Libanie, na Bliskim Wschodzie                              
i w Afryce – informuje watykański komunikat. Media francuskie pod-
kreślają natomiast, że spotkanie Emmanuela Macrona z Ojcem Świętym 
trwało dokładnie godzinę (o trzy minuty dłużej niż w 2018), obydwaj 
zwracali się do siebie przez „ty”. Prezydent Francji ofiarował papieżowi 
dwie biografie św. Ignacego z Loyoli: pierwsza, rzadka, to wersja z 1585 
roku, napisana przez Giovanniego Pietro Maffei. Druga, Inigo, autor-
stwa François Sureau, członka Akademii Francuskiej.

Papież upomina się o los 
migrantów 

Po modlitwie „Anioł Pański” i udzie-
leniu apostolskiego błogosławieństwa 
(28.11) Ojciec Święty upominał się                      
o los migrantów, znajdujących się na 
granicach Europy, w tym na granicy Bia-
łorusi. „Pomyślmy o tym, jak wielu migrantów jest narażonych, także                                            

Fot. HANDOUT/AFP/East News

PKwP: najbardziej prześladowane na świecie są chrześcijanki
Kobieta-chrześcijanka to kategoria społeczna, która w wielu krajach najbardziej jest dziś 
narażona na prześladowanie – wynika z raportu przygotowanego przez włoski oddział 
stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 90 proc. kobiet porwanych w Nigerii przez 
islamistów to chrześcijanki. W Pakistanie 70 proc. proc. dziewcząt porwanych, zmuszonych 
do przejścia na islam i poślubienia swego oprawcy to wyznawczynie Chrystusa –
dowiadujemy się z raportu pod tytułem: „Usłysz ich krzyk”.

Fot. Martino Pietropoli / Unsplash

Papież przyjął prezydenta Francji
Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji w watykańskim Pałacu Apostolskim 
prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona, który następnie spotkał się z kard. 
Pietro Parolinem, sekretarzem stanu oraz z abp Paulem Richardem Gallagherem, sekretarzem
ds. relacji z państwami – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej (26.11).
W trakcie rozmów w Sekretariacie Stanu podkreślano istniejące dobre stosunki dwustronne, 
których stulecie niedawno obchodzono. Poruszono także szereg kwestii międzynarodowych, 
w tym dotyczących ochrony środowiska w świetle wyników ostatniego COP26 w Glasgow. 
Wymieniono poglądy na temat perspektyw zbliżającej się prezydencji francuskiej w Unii 
Europejskiej, a także zaangażowania Francji w Libanie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce –
informuje watykański komunikat.
Media francuskie podkreślają natomiast, że spotkanie Emmanuela Macrona z Ojcem Świętym 
trwało dokładnie godzinę (o trzy minuty dłużej niż w 2018), obydwaj zwracali się do siebie 
przez „ty”.
Prezydent Francji ofiarował papieżowi dwie biografie św. Ignacego z Loyoli: pierwsza, 
rzadka, to wersja z 1585 roku, napisana przez Giovanniego Pietro Maffei. Druga, Inigo, 
autorstwa François Sureau, członka Akademii Francuskiej.

Fot. Vatican Media/Associated Press/East News

Papież upomina się o los migrantów 
Po modlitwie „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa (28.11) Ojciec 
Święty upominał się o los migrantów, znajdujących się na granicach Europy, w tym na 
granicy Białorusi.
„Pomyślmy o tym, jak wielu migrantów jest narażonych, także w tych dniach, na bardzo 
poważne niebezpieczeństwa i jak wielu traci życie na naszych granicach. Odczuwam smutek 
na wieść o sytuacji, w której wielu z nich się znajduje, o tych, którzy zginęli w Kanale La 
Manche, o tych na granicach Białorusi, o tych, którzy utopili się w Morzu Śródziemnym. 
Jakże wiele cierpienia, kiedy o nich się myśli; a także o tych, którzy są repatriowani na północ 
Afryki, pojmowani przez handlarzy ludzi i zamieniani w niewolników. Sprzedają kobiety, 
torturują mężczyzn. 
Migrantów, znajdujących się sytuacjach kryzysowych, zapewniam o mojej modlitwie, a także 
mojej serdeczności. Wiedzcie, że jestem blisko was. Trzeba się modlić i czynić. Dziękuję 
wszystkim instytucjom, zarówno Kościoła katolickiego, jak i innym, zwłaszcza Caritas 
poszczególnych krajów i tym wszystkim, którzy angażują się w łagodzenie ich cierpień. 
Ponawiam stanowczy apel do tych wszystkich, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania 
tych problemów, a zwłaszcza władz cywilnych i wojskowych, aby zrozumienie i dialog w 
końcu wzięły górę nad wszelkiego rodzaju instrumentalizacją i ukierunkowały wolę i wysiłki 
na rozwiązania szanujące człowieczeństwo tych osób. Pamiętajmy o migrantach oraz ich 
cierpieniach. Pomódlmy się za nich w milczeniu”.

Fot. ANDREAS SOLARO/AFP/East News

Franciszek: Adwent to okres oczekiwania i modlitwy
O Adwencie jako okresie oczekiwania i modlitwy mówił Ojciec Święty w rozważaniu przed 
niedzielną modlitwą „Anioł Pański” (28.11). Papież nawiązał do czytanego w liturgii 
fragmentu Ewangelii (Łk 21, 25-28. 34-36) mówiącego o przyjściu Pana na końcu czasów.
Franciszek zauważył, że w słowach Pana Jezusa zawarta jest zachęta, abyśmy się nie lękali, 
ponieważ obiecuje, że przyjdzie. „Trzeba powstać i podnieść głowę, bo właśnie wtedy, gdy 
wszystko zdaje się kończyć, Pan przychodzi, aby nas zbawić. Trzeba Go oczekiwać z 
radością, nawet pośród utrapień, w kryzysach życia i w dramatach dziejowych” – wskazał 
Ojciec Święty.
Franciszek przypomniał też o znaczeniu modlitwy, sprawiającej, że płonie lampa serca. 
„Nawet w najbardziej pracowitych dniach nie zaniedbujemy modlitwy. Może nam pomóc 
modlitwa serca, polegająca na częstym powtarzaniu krótkich wezwań. W Adwencie
przyzwyczajajmy się do mówienia na przykład: «Przyjdź, Panie Jezu». Powtarzajmy tę 
modlitwę przez cały dzień. Dusza będzie stale czujna!” – zachęcał Ojciec Święty przed 
odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

wszyscy ci, którzy są pozornie ukryci lub znajdują się na «drugiej linii», mają niezrównany 
udział w historii zbawienia. Świat potrzebuje takich mężczyzn i kobiet” – podkreślił papież.
Papież zauważył, że współczesne społeczeństwo znajduje w historii Józefa bardzo wyraźne 
wskazanie na znaczenie więzi międzyludzkich. Franciszek modlił się szczególnie za osoby, 
które mają trudności w nawiązaniu sensownych więzi, czują się osamotnione, brakuje im siły 
i odwagi, aby iść naprzód.

Fot. ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

Franciszek zachęcił Polaków do owocnego przeżycia Adwentu
Do owocnego przeżycia Adwentu, jako czasu oczekiwania na przyjście Pana, zachęcił Ojciec 
Święty Polaków podczas audiencji ogólnej (24.11).
Oto słowa Franciszka: „Nasze życie staje się piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś 
drogiego i ważnego dla nas. Niech ten Adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w 
pewność, że Ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza.
Z serca Wam błogosławię!”
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w tych dniach, na bardzo poważne niebezpieczeństwa i jak wielu traci 
życie na naszych granicach. Odczuwam smutek na wieść o sytuacji, 
w której wielu z nich się znajduje, o tych, którzy zginęli w Kanale 
La Manche, o tych na granicach Białorusi, o tych, którzy utopili się                    
w Morzu Śródziemnym. Jakże wiele cierpienia, kiedy o nich się myśli; 
a także o tych, którzy są repatriowani na północ Afryki, pojmowani 
przez handlarzy ludzi i zamieniani w niewolników. Sprzedają kobiety, 
torturują mężczyzn. Migrantów, znajdujących się sytuacjach kryzy-
sowych, zapewniam o mojej modlitwie, a także mojej serdeczności. 
Wiedzcie, że jestem blisko was. Trzeba się modlić i czynić. Dziękuję 
wszystkim instytucjom, zarówno Kościoła katolickiego, jak i innym, 
zwłaszcza Caritas poszczególnych krajów i tym wszystkim, którzy 
angażują się w łagodzenie ich cierpień. Ponawiam stanowczy apel 
do tych wszystkich, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania tych 
problemów, a zwłaszcza władz cywilnych i wojskowych, aby zrozu-
mienie i dialog w końcu wzięły górę nad wszelkiego rodzaju instru-
mentalizacją i ukierunkowały wolę i wysiłki na rozwiązania szanujące 
człowieczeństwo tych osób. Pamiętajmy o migrantach oraz ich cier-
pieniach. Pomódlmy się za nich w milczeniu”.

Franciszek: Adwent to okres 
oczekiwania i modlitwy

O Adwencie jako okresie oczekiwa-
nia i modlitwy mówił Ojciec Święty 
w rozważaniu przed niedzielną mo-
dlitwą „Anioł Pański” (28.11). Pa-
pież nawiązał do czytanego w litur-

gii fragmentu Ewangelii (Łk 21, 25-28. 34-36) mówiącego o przyjściu 
Pana na końcu czasów. Franciszek zauważył, że w słowach Pana Je-
zusa zawarta jest zachęta, abyśmy się nie lękali, ponieważ obiecuje, że 
przyjdzie. „Trzeba powstać i podnieść głowę, bo właśnie wtedy, gdy 
wszystko zdaje się kończyć, Pan przychodzi, aby nas zbawić. Trzeba 
Go oczekiwać z radością, nawet pośród utrapień, w kryzysach życia     
i w dramatach dziejowych” – wskazał Ojciec Święty.
Franciszek przypomniał też o znaczeniu modlitwy, sprawiającej, że 
płonie lampa serca. „Nawet w najbardziej pracowitych dniach nie za-
niedbujemy modlitwy. Może nam pomóc modlitwa serca, polegająca 
na częstym powtarzaniu krótkich wezwań. W Adwencie przyzwycza-
jajmy się do mówienia na przykład: «Przyjdź, Panie Jezu». Powtarzaj-
my tę modlitwę przez cały dzień. Dusza będzie stale czujna!” – za-
chęcał Ojciec Święty przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” 
i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

Orędzie Papieża na Między-
narodowy Dzień Osób Nie-
pełnosprawnych (3 grudnia)

„Kościół was miłuje i potrzebuje 
każdego z was, aby wypełniać swoją 
misję w służbie Ewangelii” – napi-
sał Papież w opublikowanym orę-

dziu na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (03.12). 
Franciszek podkreślił, że powołaniem wszystkich chrześcijan jest by-
cie przyjaciółmi Jezusa. Ojciec Święty zaznaczył, że ufna i osobista 
przyjaźń z Jezusem może być duchowym kluczem do zaakceptowa-
nia ograniczeń, których wszyscy doświadczamy i do pogodzenia się 
ze swoim stanem. Papież zaznaczył, że z naszej przyjaźni z Jezusem 
wynika również powołanie do misji. Wszyscy są wezwani do nawró-
cenia i świętości. Kiedy osoby niepełnosprawne, o których mówi 
Ewangelia, spotykały Jezusa, ich życie ulegało głębokiej przemianie 
i zaczynały być Jego świadkami. Franciszek w szczególny sposób za-
apelował do niepełnosprawnych, prosząc ich o modlitwę.
„W modlitwie jest misja dostępna dla wszystkich, a ja chciałbym 
powierzyć ją wam w sposób szczególny. Nie ma nikogo, kto byłby 
tak słaby, że nie mógłby się modlić, uwielbiać Pana, oddawać chwałę 

Fot. EIDON/REPORTER

Orędzie Papieża na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia)
„Kościół was miłuje i potrzebuje każdego z was, aby wypełniać swoją misję w służbie 
Ewangelii” – napisał Papież w opublikowanym orędziu na Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych (03.12). Franciszek podkreślił, że powołaniem wszystkich chrześcijan 
jest bycie przyjaciółmi Jezusa.
Ojciec Święty zaznaczył, że ufna i osobista przyjaźń z Jezusem może być duchowym kluczem 
do zaakceptowania ograniczeń, których wszyscy doświadczamy i do pogodzenia się ze swoim 
stanem. 
Papież zaznaczył, że z naszej przyjaźni z Jezusem wynika również powołanie do misji. 
Wszyscy są wezwani do nawrócenia i świętości. Kiedy osoby niepełnosprawne, o których 
mówi Ewangelia, spotykały Jezusa, ich życie ulegało głębokiej przemianie i zaczynały być 
Jego świadkami. Franciszek w szczególny sposób zaapelował do niepełnosprawnych, prosząc 
ich o modlitwę.
„W modlitwie jest misja dostępna dla wszystkich, a ja chciałbym powierzyć ją wam w sposób 
szczególny. Nie ma nikogo, kto byłby tak słaby, że nie mógłby się modlić, uwielbiać Pana, 
oddawać chwałę Jego Świętemu Imieniu i wstawiać się za zbawienie świata. Szczególnie 
podczas pandemii, która pokazała, że wszyscy jesteśmy słabi i zdezorientowani, jesteśmy 
wezwani, aby wiosłować razem. Pierwszym sposobem, aby to uczynić, jest modlitwa. 
Wszyscy możemy to zrobić, nawet jeśli, tak jak Mojżesz, potrzebujemy wsparcia (por. Wj 17,
10), to jesteśmy pewni, że Pan wysłucha naszej prośby” – powiedział Papież.

W POLSCE

Sakra nowego biskupa 
Biskup Nominat Jan Glapiak przyjmie sakrę biskupią w IV Niedzielę Adwentu 19 grudnia 
2021 r. o godz. 15 w katedrze poznańskiej. Głównym konsekratorem będzie Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; 
współkonsekratorami – biskup kaliski Damian Bryl i poznański biskup pomocniczy Szymon 
Stułkowski.
W linii sukcesji apostolskiej nowego biskupa znajdą się zatem prymasi Polski – kard. Józef 
Glemp, bł. Stefan Wyszyński i kard. August Hlond.
Papież Franciszek mianował ks. Glapiaka, przewodniczącego referatu prawnego Kurii 
Metropolitalnej w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej 15 listopada, 
przydzielając mu stolicę tytularną Bisica.

Jego Świętemu Imieniu i wstawiać się za zbawienie świata. Szczególnie 
podczas pandemii, która pokazała, że wszyscy jesteśmy słabi i zdezorien-
towani, jesteśmy wezwani, aby wiosłować razem. Pierwszym sposobem, 
aby to uczynić, jest modlitwa. Wszyscy możemy to zrobić, nawet jeśli, tak 
jak Mojżesz, potrzebujemy wsparcia (por. Wj 17, 10), to jesteśmy pewni, 
że Pan wysłucha naszej prośby” – powiedział Papież.

Sakra nowego biskupa 
Biskup Nominat Jan Glapiak przyjmie 
sakrę biskupią w IV Niedzielę Adwentu 
19 grudnia 2021 r. o godz. 15 w katedrze 
poznańskiej. Głównym konsekratorem 
będzie Arcybiskup Stanisław Gądecki, 
Metropolita Poznański i Przewodniczą-
cy Konferencji Episkopatu Polski; współkonsekratorami – biskup kaliski 
Damian Bryl i poznański biskup pomocniczy Szymon Stułkowski. W li-
nii sukcesji apostolskiej nowego biskupa znajdą się zatem prymasi Polski 
– kard. Józef  Glemp, bł. Stefan Wyszyński i kard. August Hlond. Papież 
Franciszek mianował ks. Glapiaka, przewodniczącego referatu prawnego 
Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji 
poznańskiej 15 listopada, przydzielając mu stolicę tytularną Bisica.

Ku Kościołowi synodalnemu. 
Wszyscy jesteśmy powołani 

na drogę synodalną
Synodalność oznacza szeroko zakrojo-
ny program odnowy Kościoła, czemu 
służyć ma zainicjowane przez papieża 
Franciszka XVI Zgromadzenie Ogólne 
Synodu Biskupów pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komu-
nia uczestnictwo i misja”. Obecnie trwa faza konsultacji Ludu Bożego, 
czyli wszystkich członków Kościoła, prowadzona w diecezjach. Synod 
ten został otwarty przez Ojca Świętego 9 października w Rzymie, a 17 
października we wszystkich diecezjach świata. Ponadto, poprzez synod 
Kościół może dać przykład i wnieść istotny wkład do życia społeczne-
go w Polsce. A chodzi tu o przykład dialogu, słuchania ludzi o innych 
poglądach i akceptacji różnorodności z miłością, czego dziś tak bardzo 
brakuje.

Adwent – czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela
W niedzielę, 28 listopada, w Kościele katolickim rozpoczął się Adwent. 
Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do 
Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów 
i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czterotygodniowy czas Adwen-
tu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje 
w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest 
oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.
Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pocho-
dzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla sta-
rożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla 
chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwa-
nie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Opuszczenie hymnu Glo-
ria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania 
na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego, śpiewanego w noc narodzenia 
Jezusa (Łk 2, 14). Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwento-
wym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku 
czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, 
często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych                                                                      
w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie światu przynio-
sły narodziny Zbawiciela.
Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wej-
ście, śpiewanej w okresie Adwentu – „Rorate coeli” (Niebiosa, spuśćcie 
rosę).W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicz-

Fot. Patricio Bringas Iturrioz, LC / Cathopic
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zabrzmienie hymnu anielskiego, śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. 
Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie 
rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku 
świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.
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czerwieni, które odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne. Fiolet oznacza walkę 
między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane 
przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego, co boskie i tego, co ludzkie. Wyjątkiem jest III 
niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy 
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 

Wandy Błeńskiej

Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,
zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,

niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.
Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,

która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,
proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi

i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.
Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,

wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Modlitwa o wstawiennictwo 

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

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

nych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które 
odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne. Fiolet ozna-
cza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu 
i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjedno-
czenie tego, co boskie i tego, co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedzie-
la Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje                                 
w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę świa-
tła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny

Dziewięć miesięcy przed świętem Narodzenia NMP (8 września), 
dnia 8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Jej Niepokalanego 
Poczęcia. Bóg zachował Najświętszą Pannę od samego początku od 
zmazy grzechu pierworodnego. Uczynił tak ze względu na godność 
Matki Zbawiciela, Boskość Jego Osoby i przyszłe zasługi. Od chwili, 
w której z małżeństwa Joachima i Anny zaczęło się życie Maryi, zo-
stała Ona napełniona przez Boga Jego łaską uświęcającą i otrzymała 
pełnię świętości ze wszystkimi cnotami i darami Ducha Świętego.                                                                         
W Kościele Wschodnim uroczyste obchody tego dnia datują się od 
VII wieku. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony 
przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 roku. Dogmat ten jest zgodny 
z tekstami Pisma Świętego: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 
a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej” (Rdz 3,15); 
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28), a także wy-
nika z tradycji oraz pism ojców Kościoła. Kult Maryi Niepokalanie 
Poczętej istniał wśród wyznawców wiary chrześcijańskiej na długo 
przedtem, zanim papież ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu. 
Zarówno prawda o Wniebowzięciu, jak i prawda o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny oparte są na Jej Boskim Macie-
rzyństwie. Maryja jest pierwowzorem i obrazem Kościoła, niepokala-
nej i jaśniejącej pięknością Oblubienicy.
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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

6 pon - Poznań - św. Jana Jerozolimskiego
7 wt - Poznań – św. Wojciecha
8 śr - Poznań – Karmelici 
9 czw - Poznań – Najświętszego Zbawiciela
10 pt - Poznań - Maryi Królowej
11 sob - Poznań – Dominikanie
12 ndz - Poznań – Zmartwychwstania Pańskiego

Dzisiaj  zbiórka ofiar do skarbon na Fundusz Pomocy Kościo-
łowi na Wschodzie.

Roraty z udziałem dzieci we wtorki i środy o godz.18.00. Do-
rosłych i młodzież zapraszamy na roraty w soboty Adwentu 
o godz. 6.00. W soboty Adwentu nie będzie Mszy św. o godz. 
7.30.

W poniedziałek 6 grudnia o godz. 18.30 katecheza w kościele 
dla rodziców i chrzestnych, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci 
w grudniu. 

W najbliższą środę przypada Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.30, 10.00 
i 18.00. Czuwanie dla uproszenia miłosierdzia w Godzi-
nie Łaski o godz. 12.00 w kościele. Tradycyjna procesja ku 
czci Niepokalanej z kościoła na Śródce do poznańskiej katedry                  
o godz. 18.00. 

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

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

W III i IV niedziele Adwentu wystawione będą skarbony                                                
z napisem „Spraw radość bliźniemu na Święta”. Ofiary 
przeznaczymy na paczki świąteczne dla dzieci i rodzin potrze-
bujących w naszej parafii. 

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Hanka Mać-
kowiak z ul. Hożej, śp. Emilia Wojciechowska z ul. Nowina. 
Polećmy tych zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu                       
a nasz Panie …


