
- - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - 1

DOBRA NOWINA
TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  6.11.2022 - Numer 45/2022 (1145)

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.

IS
SN

 18
96

-6
11

0

Nr konta Parafii; BOŚ S.A. O/ POZNAŃ; UL. J.H.DĄBROWSKIEGO 79A NR RACHUNKU 12 1540 1056 2001 8300 3548 0001

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz 
tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. 
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją 
drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu 
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci 
tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za 
godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się 
żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są 
równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa 
o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 
Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla 
Niego żyją»

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Nikt z nas nawet nie potrafi wyobrazić sobie 
czym jest życie wieczne. Pojęcia nieskończoności, 
wieczności, są dla nas niewyobrażalne. Sadyceusze 
w życie wieczne nie wierzyli w ogóle. Postanowili 
poddać Pana Jezusa próbie, zastawiając na Niego 
swego rodzaju pułapkę. Istnieje bowiem taki rodzaj 
zwątpienia, które mnoży pytania, nie oczekując 
odpowiedzi. Zazwyczaj tego rodzaju pytania 
zagłuszają gotowość usłyszenia prawdy. Pan 
Jezus mimo wszystko podejmuje rozmowę, choć 
rozpoznaje nastawienie Sadyceuszy. Bo Bóg zawsze 
chce rozmawiać z człowiekiem. Nawet wtedy, 
kiedy ten drwi. Pan Jezus odpowiada słowami 
Pisma Świętego. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba 
jest Bogiem żyjących. Bóg mówi nam, że jest życie 
wieczne, a odpowiedzią na to słowo może być tyko 
wiara. Bo czy my coś z tego rozumiemy? Nadal 
niewiele. Rozumiemy, że nie możemy przenosić 
na życie wieczne dzisiejszych kategorii myślenia. 
Rozumiemy, że Bóg który sam jest miłością na 
pewno miłości nam nie odbierze, że pewnie tam 
będziemy zdolni kochać o wiele bardziej niż 
jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Rozumiemy, że 
życie po zmartwychwstaniu nie będzie tylko prostą 
kontynuacją tego co tu i teraz. 
Przyjmujemy to słowo, bo wiemy Kto za nim stoi 
i mamy doświadczenie Jego mocy. Nie za każdym 
razem musimy wszystko rozumieć. Niech to będzie 
jakąś cudowną tajemnicą, na którą z niecierpliwością 
czekamy. Uczmy się przyjmować słowo jak 
Maryja, która też niewiele rozumiejąc była gotowa 
powiedzieć „Niech mi się stanie według Słowa 
Twego”.

Justyna Zienkowicz

Uduchowione życie 
zmartwychwstałych

                                            EWANGELIA   (Łk 20, 27-38)
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7.11.
„Tam, gdzie są wielkie 
łaski, są też i wielkie do-
świadczenia.”
św. Bernard z Clairvaux

8.11.
„Każda rzecz stworzona, 
ofiarowana Bogu, tyle 
znaczy, na ile ją Bóg akcep-
tuje.”
bł. Jan Duns Szkot

9.11.
„Bóg chce, aby twoje życie 
upływało w takim otocze-
niu, gdzie będziesz mogła 
oddychać Bożą atmosferą.”
bł. Elżbieta od Trójcy Prze-
najświętszej

10.11.
„Miłość-oto droga, którą 
Chrystus do nas zstąpił; 
oto też nasza droga, po któ-
rej my do Niego wstępować 
możemy.”
św. Leon Wielki

Myśli na każdy dzień
11.11.
„Doskonałość chrześci-
jańska polega na zjedno-
czeniu woli naszej z wolą 
Bożą.”
św. Maksymilian Kolbe

12.11.
„Im większa jest sprawa, 
którą się zajmujemy, im 
większe są trudności, 
na które natrafiamy, im 
bardziej przerażający są 
nieprzyjaciele, którym 
stawiamy czoła, tym 
większej i dojrzalszej 
roztropności nam po-
trzeba.”
św. Leopold Mandic

13.11.
„Nie możemy zaniedby-
wać naszego obowiązku 
miłosierdzia i uciekać 
przed niebezpieczeń-
stwem, nawet jeśli ceną 
byłoby życie.”
św. Augustyn Liwia Pie-
tranton

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Trzydziesta Druga Niedziela zwykła, rok C
PIERWSZE CZYTANIE    (2 Mch 7, 1-2. 9-14)
Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej
Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami 
i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzo-
winy zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu 
wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i jakie zdoby-
wać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, ani-

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Tt 1, 1-9; Ps 24; Łk 17, 1-6
Wtorek: Tt 2, 1-8. 11-14; Ps 37; Łk 17, 7-10
Środa: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9; 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; J 2, 13-22
Czwartek: Flm 7, 20; Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10; Łk 17, 20-25
Piątek: 2J 4-9; Ps 119; Łk 17, 26-37
Sobota: 3J 5-8; Ps 112; Łk 18, 1-8

żeli przekroczyć ojczyste prawa». Drugi zaś brat, w chwili gdy odda-
wał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam 
to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego 
prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego». Po nim był męczony 
trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez 
obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego 
praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzy-
mam». Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą 
młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, 
takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powie-
dział: «Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać 
nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla cie-
bie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia»
PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15)
Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.

Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 2, 16–3, 5)
Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan
Bracia:
Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiło-
wał i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, 
niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu                                            
i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie 
szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy 
byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy 
mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co 
do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czy-
nić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości 
Chrystusowej.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Por. Ap 1, 5b. 6b)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  

   Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych,
     Jemu chwała i moc na wieki wieków.
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13 października, zmarł Ryszard Piasek, 
twórca wielu filmów poświęconych działalności polskich 

misjonarzy, również dr Wandy Błeńskiej.
„Pamiętam, jak kiedyś wybraliśmy się razem na targowisko do 

najbliższego miasteczka. Wszyscy ją rozpoznawali.
 A ona z każdym z nich się witała z właściwą sobie 

serdecznością, mimo iż widok ich chorych rąk był często 
przerażający. Uczyłem się wtedy od niej pokonywania 

własnych uprzedzeń i lęku” – wspominał spotkanie z Doktą 
Ryszard Piasek.
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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.

Przy trasie kolejowej Poznań - Wrocław, pomiędzy miastami Czempiń i Ko-
ścian, ok.2 km od drogi nr. 5 z Poznania do Kościana, leżą Stare Oborzyska, 
wieś znana jako Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Pierwszy kościół pa-
rafialny w Oborzyskach został wybudowany prawdopodobnie w XIV wieku  
w okresie zaludniania wsi kmieciami czynszowy-
mi. Była to budowla drewniana o założeniu czwo-
roboku podłużnego, poświęcona św. Mikołajowi 
i Wszystkim Świętym. W roku 1580 natomiast pa-
rafia posiadała już stojący do dzisiaj, kościół mu-
rowany w stylu późnogotyckim. W okresie refor-
macji świątynia przez krótki okres czasu należała 
do protestantów. Na początku XIX wieku (1803-
1810) została ona przebudowana przez rodzinę 
Małachowskich, ówczesnych właścicieli Obo-
rzysk. Przystawiono nową zakrystię za głównym 
ołtarzem, zamurowano okno szczytowe, a wybito 
dwa nowe po obu stronach ołtarza głównego. Sta-
rym gotyckim oknom nadano sklepienie okrągłe. 
Nie zmieniono bramy ostrołukowej u wejścia 
pod chórem, ani starej framugi obok ołtarza głów-
nego. Pod koniec XIX wieku wzniesiono nową 
dzwonnicę nad kruchtą, wstawiono sześć koloro-
wych okien i nowe ołtarze. Wskutek tych zmian 
i przebudów niewiele zostało śladów stylu gotyc-
kiego. Po odnowieniu kościoła i wymurowaniu 
wielkiego ołtarza biskup poznański Edward Likowski w dzień odpustu Mat-
ki Bożej Pocieszenia (3 września 1893 r.) dokonał konsekracji i ustalił nowy, 
obowiązujący do dzisiaj tytuł kościoła Matki Bożej Pocieszenia. Świątynia 
Oborzyska od początku swego istnienia posiadała trzy ołtarze, jeden główny, 
wielki i dwa mniejsze boczne, które w ciągu wieków przyjmowały różne we-
zwania. W ołtarzu głównym umieszczony jest wizerunek Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem (Matki Bożej Śnieżnej) z pierwszej połowy XVII wieku, namalowany 
na desce przez nieznanego malarza. Obraz ten pojawił się w Oborzyskach po 
odzyskaniu kościoła z rąk protestantów, a szybko rozwijający się kult maryjny 
był odpowiedzią na ruch reformacyjny. U dołu obrazu dawniej widniał napis: 
„MATKA BOSKA POCIESZENIA W OBORZYSKACH STARZYCH”, 
a obecnie - „MATKO POCIESZENIA - MÓDL SIĘ ZA NAMI”. Sukienki 
Maryi i Dzieciątka oraz korony wykonane są z miedzianej blachy, grubo po-
złacanej. Liczne wota, w większości niestety zagubione, świadczyły o cudownej 
mocy Matki Bożej w Jej oborzyskim wizerunku. W lewym ołtarzu znajdu-
je się obraz Świętej Rodziny z XIX wieku (jest to kopia z Correggia). Z kolei 
w prawym zawieszony jest obraz Serca Jezusowego. Chrzcielnica w stylu ro-
kokowym powstała pod koniec XVIII wieku. Na zewnętrznej południowej 
ścianie świątyni, są umieszczone trzy tablice poświęcone proboszczom parafii 
w Starych Oborzeyskach. Wśród nich najbardziej znanego ks. Zygmunta 
Ciepluchy – autora książki „Z przeszłości Ziemi Kościańskiej” oraz epitafium 
rotmistrza Teodora Raszewskiego, powstańca wielkopolskiego poległego nad 
Notecią. Wśród oborzyckich parafian krąży do dzisiaj legenda o początkach 
kultu maryjnego. Bardzo dawno temu przechodził przez Oborzyska starzec 

podpierając się kulami. Wstąpił do kościoła, stanął przed obrazem Matki Bożej i żarli-
wie się modlił. Trwało to przez kolejne dni, aż zauważył, że jego nogi są zdrowe. Zosta-
wił przed ołtarzem swoje kule. Lotem błyskawicy rozeszła się wśród ludności wieść 
o cudownej mocy Matki Bożej. Ludzie tłumnie odwiedzali kościółek, każdy ze swo-

imi troskami i zmartwieniami. Kule zostawione przez 
starca przed cudownym obrazem wisiały w zakrystii do 
końca XIX wieku. W roku 1771 Oborzyska otrzymały 
od papieża Klemensa XIV pierwszy przywilej odpusto-
wy, związany ze świętem NMP Pocieszenia. Kolejny 
został wydany w roku 1870 przez papieża Piusa IX. Tra-
dycja oborzyskich odpustów jest bardzo długa. Odby-
wały się one zawsze w pierwszą niedzielę po 28 sierpnia, 
to jest po obchodach św. Augustyna. W XIX wieku do 
Oborzyskiego Sanktuarium Maryjnego przybywały 
licznie pielgrzymki, największe z Kościana, Czempinia, 
Gołębina, Gryżyny, Konojadu, Modrza, Rąbinia, Wy-
skoci, a nawet z odległego Stęszewa. Obecnie odpust 
w Oborzyskach trwa trzy dni (sobota - niedziela - ponie-
działek). W tym roku odbył się w dniach 1 - 3 września. 
Duże wrażenie na pątnikach wywiera maryjna paster-
ka odpustowa, kończąca pierwszy dzień oborzyskiego 
odpustu. W Sanktuarium Maryjnym w Oborzyskach 
warto również zobaczyć obok obrazu Świętej Rodziny 
i rokokowej chrzcielnicy, figurę świętego Nepomucena 
z połowy XVII wieku (późnobarokowa). Sanktuarium 

znajduje się niedaleko Poznania. W jedną z niedziel warto rodzinnie wybrać się do 
Oborzysk i pokłonić się Matce Bożej Pocieszenia.
 Ks. Jan Twardowski: Do matki Bożej
   Matką mi jesteś
   bo matka bezbronna
   każdego najpewniej obroni
   choćby jednym palcem jak uśmiechem dłoni
   zwykłym krzyżykiem zdjętym ze swojego ciała.
   Królową mi jesteś
   gdy panujesz we mnie
   gdy grzechy swe wyznam płacząc po kryjomu
   uklęknę - zaproszę do siebie
   byś tupała na diabła w całym moim domu.
     
        
 

Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

        w Oborzyskach Starych.

Ewa Wika w służbie Maryi

   NAJPIĘKNIEJSZE WIZERUNKI
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PIELGRZYMUJEMY

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

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

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

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

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

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

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

NA ŚWIECIE

FRANCISZEK WZYWA POLAKÓW DO MODLITWY 
W INTENCJI MISJONARZY

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Przeżywacie 
teraz Tydzień Misyjny, któremu w tym roku towarzyszą 
słowa: „Będziecie moimi świadkami”. Z wdzięcznością 
myślę o wielu misjonarkach i misjonarzach, pochodzących 
z waszego kraju, którzy dają świadectwo Ewangelii w róż-
nych zakątkach świata. Zachęcam was, abyście modlitwą 
i konkretnymi gestami solidarności wspierali ich ważną po-
sługę. Z serca wam błogosławię”.

PAPIEŻ MODLIŁ SIĘ O POKÓJ 
NA UKRAINIE I W AFRYCE

Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec 
Święty zaapelował o kontynuowanie 
modlitwy w intencji, zmagającej się z ro-
syjską inwazją, Ukrainy. Zapewnił także                                               
o swojej modlitwie za ofiary napadu 
fundamentalistów islamskich na katolic-
ki szpital w Maboya, w prowincji Kiwu 
Północne w Demokratycznej Republice 
Konga, gdzie bojówkarze, 19 październi-
ka, zabili pacjentów i jedną z pracujących 
tam zakonnic, ukradli leki i sprzęt me-
dyczny oraz podpalili szpital. „Módlmy 
się za ofiary i ich rodziny, a także za tę 
wspólnotę chrześcijańską i mieszkańców 
tego regionu, którzy zbyt długo cierpią                                     
z powodu przemocy” – powiedział papież.
 

POLACY I HOLENDRZY W LISTOPADZIE MODLĄ SIĘ 
WE WSPÓLNEJ INTENCJI

Przez cały listopad będzie trwała akcja mo-
dlitewna, w intencji prześladowanych chrze-
ścijan, za wstawiennictwem męczenników 
niemieckich nazistowskich obozów kon-
centracyjnych: św. Maksymiliana Kolbego, 
bł. biskupa Michała Kozala oraz św. Tytusa 
Brandsmy – holenderskiego karmelity, za-
męczonego w Dachau i kanonizowanego                          
w maju br. przez papieża Franciszka.
Jest to już piąta edycja corocznej, polsko-ho-
lenderskiej akcji modlitewnej. 
W akcję może się włączyć każdy, komu leży na sercu los 
prześladowanych chrześcijan. Wystarczy codziennie od-
mawiać dziesiątkę różańca wraz ze specjalną modlitwą.

 
POKÓJ POWOŁANIEM KAŻDEJ RELIGII 

 APEL PO SPOTKANIU W RZYMIE

„My, wierzący, powinniśmy wysilać się na rzecz pokoju na 
wszystkie możliwe sposoby” – tak wskazuje specjalny apel, 
podpisany przez przywódców religijnych, w tym Papieża, 
zgromadzonych na spotkaniu w Rzymie, zorganizowanym 
przez Wspólnotę św. Idziego w ostatnich dniach. „Nieste-

ty, również między 
nami wielokrotnie 
w p r o w a d z a l i ś m y 
podziały, nadużywa-
jąc świętego imienia 
Bożego: prosimy za 
to o przebaczenie      
w pokorze i ze wsty-
dem” – dodaje do-
kument, zaznaczając, 
że pokój stanowi 
powołanie każdej 
religii. Dokument 
wyraźnie wzywa do 
całkowitego rozbro-
jenia nuklearnego 
i do odrzucenia 
wszelkiej wojny na 
rzecz pojednania 
oraz dialogu.

FRANCISZEK: 
KOŚCIÓŁ MUSI SZUKAĆ ZAGUBIONYCH 

„Chrześcijanie nie mogą patrzeć na innych z góry, 
osądzając, wyszydzając i wykluczając, lecz muszą 
akceptować człowieka, pomimo jego słabości, ze 
współczuciem szukać zagubionych” – stwierdził Oj-
ciec Święty w rozważaniu przed niedzielną modlitwą 
„Anioł Pański” (30.10.2022).
 

PAPIEŻ: MÓDLMY SIĘ O POKÓJ, 
CZYŃMY TO NIEUSTANNIE!

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udziele-
niu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty 
zaapelował o pokój w Ukrainie, a także o modlitwę 
za ofiary paniki, podczas imprezy halloweenowej 
w Seulu oraz zamachu terrorystycznego w stolicy So-
malii- Mogadiszu.
Następnie, odnosząc się do wojny prowadzo-
nej przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy, 
Franciszek zaapelował: „Proszę, nie zapominajmy 
w naszych modlitwach i w cierpieniu naszych serc 
o udręczonej Ukrainie. Módlmy się o pokój, czyńmy 
to nieustannie!”
 

MARIA BERENIKA DUQUE 
OGŁOSZONA BŁOGOSŁAWIONĄ

W katedrze metropolitalnej pw. Niepokalanego Po-
częcia Maryi w Medellinie, w północno-zachodniej 
Kolumbii, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyj-
nych, kard. Marcello Semeraro, ogłosił 29 paździer-
nika błogosławioną matkę Marię Berenikę Duque 
Hencker. Ta zmarła w 1993 r., w wieku 95 lat, Ko-
lumbijka zasłynęła z wielkiego zaangażowania na 
rzecz ubogich i z myślą o nich m.in. założyła Zgro-
madzenie Małych Sióstr od Zwiastowania. Szczegól-
nie kochała najbiedniejsze dzieci, które uważała za 
«faworytów» Pana”. Tę jej postawę gość z Watykanu 

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Franciszek wzywa Polaków do modlitwy w intencji misjonarzy
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Przeżywacie teraz Tydzień Misyjny, któremu 
w tym roku towarzyszą słowa: „Będziecie moimi świadkami”. Z wdzięcznością myślę o wielu 
misjonarkach i misjonarzach, pochodzących z waszego kraju, którzy dają świadectwo 
Ewangelii w różnych zakątkach świata. Zachęcam was, abyście modlitwą i konkretnymi 
gestami solidarności wspierali ich ważną posługę. Z serca wam błogosławię”.

Papież modlił się o pokój na Ukrainie i w Afryce
Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec Święty zaapelował o kontynuowanie modlitwy w 
intencji, zmagającej się z rosyjską inwazją, Ukrainy. Zapewnił także o swojej modlitwie za 
ofiary napadu fundamentalistów islamskich na katolicki szpital w Maboya, w prowincji Kiwu 
Północne w Demokratycznej Republice Konga, gdzie bojówkarze, 19 października, zabili 
pacjentów i jedną z pracujących tam zakonnic, ukradli leki i sprzęt medyczny oraz podpalili 
szpital.
„Módlmy się za ofiary i ich rodziny, a także za tę wspólnotę chrześcijańską i mieszkańców 
tego regionu, którzy zbyt długo cierpią z powodu przemocy” – powiedział papież.

Polacy i Holendrzy w listopadzie modlą się we wspólnej intencji
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Franciszek wzywa Polaków do modlitwy w intencji misjonarzy
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Przeżywacie teraz Tydzień Misyjny, któremu 
w tym roku towarzyszą słowa: „Będziecie moimi świadkami”. Z wdzięcznością myślę o wielu 
misjonarkach i misjonarzach, pochodzących z waszego kraju, którzy dają świadectwo 
Ewangelii w różnych zakątkach świata. Zachęcam was, abyście modlitwą i konkretnymi 
gestami solidarności wspierali ich ważną posługę. Z serca wam błogosławię”.

Papież modlił się o pokój na Ukrainie i w Afryce
Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec Święty zaapelował o kontynuowanie modlitwy w 
intencji, zmagającej się z rosyjską inwazją, Ukrainy. Zapewnił także o swojej modlitwie za 
ofiary napadu fundamentalistów islamskich na katolicki szpital w Maboya, w prowincji Kiwu 
Północne w Demokratycznej Republice Konga, gdzie bojówkarze, 19 października, zabili 
pacjentów i jedną z pracujących tam zakonnic, ukradli leki i sprzęt medyczny oraz podpalili 
szpital.
„Módlmy się za ofiary i ich rodziny, a także za tę wspólnotę chrześcijańską i mieszkańców 
tego regionu, którzy zbyt długo cierpią z powodu przemocy” – powiedział papież.

Polacy i Holendrzy w listopadzie modlą się we wspólnej intencji

Przez cały listopad będzie trwała akcja modlitewna, w intencji prześladowanych chrześcijan,
za wstawiennictwem męczenników niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych: 
św. Maksymiliana Kolbego, bł. biskupa Michała Kozala oraz św. Tytusa Brandsmy –
holenderskiego karmelity, zamęczonego w Dachau i kanonizowanego w maju br. przez 
papieża Franciszka.
Jest to już piąta edycja corocznej, polsko-holenderskiej akcji modlitewnej.
W akcję może się włączyć każdy, komu leży na sercu los prześladowanych chrześcijan. 
Wystarczy codziennie odmawiać dziesiątkę różańca wraz ze specjalną modlitwą.

Pokój powołaniem każdej religii – apel po spotkaniu w Rzymie
„My, wierzący, powinniśmy wysilać się na rzecz pokoju na wszystkie możliwe sposoby” –
tak wskazuje specjalny apel, podpisany przez przywódców religijnych, w tym Papieża, 
zgromadzonych na spotkaniu w Rzymie, zorganizowanym przez Wspólnotę św. Idziego w 
ostatnich dniach. „Niestety, również między nami wielokrotnie wprowadzaliśmy podziały, 
nadużywając świętego imienia Bożego: prosimy za to o przebaczenie w pokorze i ze 
wstydem” – dodaje dokument, zaznaczając, że pokój stanowi powołanie każdej religii.
Dokument wyraźnie wzywa do całkowitego rozbrojenia nuklearnego i do odrzucenia 
wszelkiej wojny na rzecz pojednania oraz dialogu.

Franciszek: Kościół musi szukać zagubionych
„Chrześcijanie nie mogą patrzeć na innych z góry, osądzając, wyszydzając i wykluczając, lecz 
muszą akceptować człowieka, pomimo jego słabości, ze współczuciem szukać zagubionych”

Przez cały listopad będzie trwała akcja modlitewna, w intencji prześladowanych chrześcijan,
za wstawiennictwem męczenników niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych: 
św. Maksymiliana Kolbego, bł. biskupa Michała Kozala oraz św. Tytusa Brandsmy –
holenderskiego karmelity, zamęczonego w Dachau i kanonizowanego w maju br. przez 
papieża Franciszka.
Jest to już piąta edycja corocznej, polsko-holenderskiej akcji modlitewnej.
W akcję może się włączyć każdy, komu leży na sercu los prześladowanych chrześcijan. 
Wystarczy codziennie odmawiać dziesiątkę różańca wraz ze specjalną modlitwą.

Pokój powołaniem każdej religii – apel po spotkaniu w Rzymie
„My, wierzący, powinniśmy wysilać się na rzecz pokoju na wszystkie możliwe sposoby” –
tak wskazuje specjalny apel, podpisany przez przywódców religijnych, w tym Papieża, 
zgromadzonych na spotkaniu w Rzymie, zorganizowanym przez Wspólnotę św. Idziego w 
ostatnich dniach. „Niestety, również między nami wielokrotnie wprowadzaliśmy podziały, 
nadużywając świętego imienia Bożego: prosimy za to o przebaczenie w pokorze i ze 
wstydem” – dodaje dokument, zaznaczając, że pokój stanowi powołanie każdej religii.
Dokument wyraźnie wzywa do całkowitego rozbrojenia nuklearnego i do odrzucenia 
wszelkiej wojny na rzecz pojednania oraz dialogu.

Franciszek: Kościół musi szukać zagubionych
„Chrześcijanie nie mogą patrzeć na innych z góry, osądzając, wyszydzając i wykluczając, lecz 
muszą akceptować człowieka, pomimo jego słabości, ze współczuciem szukać zagubionych”

– stwierdził Ojciec Święty w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”
(30.10.2022).

Papież: Módlmy się o pokój, czyńmy to nieustannie!
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec 
Święty zaapelował o pokój w Ukrainie, a także o modlitwę za ofiary paniki, podczas imprezy 
halloweenowej w Seulu oraz zamachu terrorystycznego w stolicy Somalii- Mogadiszu.
Następnie, odnosząc się do wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy,
Franciszek zaapelował: „Proszę, nie zapominajmy w naszych modlitwach i w cierpieniu 
naszych serc o udręczonej Ukrainie. Módlmy się o pokój, czyńmy to nieustannie!”

Maria Berenika Duque ogłoszona błogosławioną
W katedrze metropolitalnej pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi w Medellinie, w północno-
zachodniej Kolumbii, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, kard. Marcello Semeraro,
ogłosił 29 października błogosławioną matkę Marię Berenikę Duque Hencker. Ta zmarła w 
1993 r., w wieku 95 lat, Kolumbijka zasłynęła z wielkiego zaangażowania na rzecz ubogich i 
z myślą o nich m.in. założyła Zgromadzenie Małych Sióstr od Zwiastowania. Szczególnie 
kochała najbiedniejsze dzieci, które uważała za «faworytów» Pana”. Tę jej postawę gość z 
Watykanu nazwał w kazaniu, podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, „gmachem świętości 
zbudowanym na pokorze”.
Ostatnich 14 lat życia spędziła w łóżku chorobowym, do końca jednak, na ile mogła 
pomagała swym współsiostrom w ich posłudze. Zmarła w opinii świętości w domu swego 
zgromadzenia w Medellinie.
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nazwał w kazaniu, podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, „gmachem świę-
tości zbudowanym na pokorze”.
Ostatnich 14 lat życia spędziła w łóżku chorobowym, do końca jed-
nak, na ile mogła pomagała swym współsiostrom w ich posłudze. 
Zmarła w opinii świętości w domu swego zgromadzenia w Medellinie.
 

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM BĘDZIE 
POŚWIĘCONY UKRAINIE

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym odbywa się co 
roku w drugą niedzielę listopada. Tym razem PKWP chce poświęcić 
go Ukrainie. Zapowiedział to ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji 
polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 
w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem „We 
Cherish Family Life”, organizowanej z inicjatywy Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie i Polskiego Stowarzyszenia Familio-
logicznego.
 

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA INFORMACYJNO 
- EDUKACYJNA RODZINA ROKU

Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Rodzina 
Roku. Głównym jej przesłaniem jest wsparcie małżeństwa oraz rodzi-
ny. W ramach kampanii przewidziany jest konkurs na Rodzinę Roku. 
Organizatorem kampanii jest Fundacja „Być Bardziej”. Komitet Hono-
rowy Kampanii informacyjno-edukacyjnej tworzą: Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej, Minister Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

 

KSIĘŻA MARIANIE: 
W LISTOPADZIE WSPÓLNIE CZYŚCIMY CZYŚCIEC!

Choć strona czystyczysciec.pl działa dopiero od niedawna, zdążyło 
już ją odwiedzić ponad tysiąc użytkowników, chcących wylosować 
dla siebie świętego na ten wyjątkowy czas wspominania zmarłych. Za-
kon Księży Marianów – którego jednym z podstawowych charyzma-
tów jest modlitwa za dusze zmarłych, przebywających w czyśćcu – 
uruchomił właśnie tę specjalną stronę. Zakonnicy chcą zachęcić ludzi 
– zwłaszcza młodych użytkowników Internetu – do zainteresowania 
się tematem tak samego czyśćca, jak i tego, w jakim sposób możemy 
pomóc duszom tam się znajdującym.
Dziś Kościół daje nam szansę włączenia się w ten bezinteresowny akt 
miłości, jakim jest modlitwa za dusze czyśćcowe.
 

800-LECIE OBECNOŚCI DOMINIKANÓW W POLSCE

W bazylice Świętej Trójcy abp Marek Jędraszewski przewodniczył 
Mszy św. z okazji 800. rocznicy przybycia św. Jacka do Krakowa. 
W homilii arcybiskup zwrócił uwagę na to, że choć historia związana 
z początkami zakonu i działalnością św. Jacka jest odległa, to jednak 
bliska nam ze względu na podobieństwo problemów – m.in. współ-
czesne błędy antropologiczne czy przemoc wobec świętych znaków.
Życzył dominikanom, aby zawsze i wszędzie byli otaczani szacunkiem 
i wdzięcznością i aby na nich spełniły się słowa św. Pawła: „Aby w was 
zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
 

W POLSCE

W POLSCE

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym będzie poświęcony Ukrainie
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym odbywa się co roku w drugą niedzielę 
listopada. Tym razem PKWP chce poświęcić go Ukrainie. Zapowiedział to ks. prof. 
Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie, w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem „We Cherish Family 
Life”, organizowanej z inicjatywy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i 
Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

Ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna Rodzina Roku
Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Rodzina Roku. Głównym jej 
przesłaniem jest wsparcie małżeństwa oraz rodziny. W ramach kampanii przewidziany jest 
konkurs na Rodzinę Roku. Organizatorem kampanii jest Fundacja „Być Bardziej”. Komitet 
Honorowy Kampanii informacyjno-edukacyjnej tworzą: Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej, Minister Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Księża Marianie: w listopadzie wspólnie czyścimy czyściec!
Choć strona czystyczysciec.pl działa dopiero od niedawna, zdążyło już ją odwiedzić ponad 
tysiąc użytkowników, chcących wylosować dla siebie świętego na ten wyjątkowy czas 
wspominania zmarłych. Zakon Księży Marianów – którego jednym z podstawowych 
charyzmatów jest modlitwa za dusze zmarłych, przebywających w czyśćcu – uruchomił 
właśnie tę specjalną stronę. Zakonnicy chcą zachęcić ludzi – zwłaszcza młodych 
użytkowników Internetu – do zainteresowania się tematem tak samego czyśćca, jak i tego, w 
jakim sposób możemy pomóc duszom tam się znajdującym.
Dziś Kościół daje nam szansę włączenia się w ten bezinteresowny akt miłości, jakim jest 
modlitwa za dusze czyśćcowe.

800-lecie obecności dominikanów w Polsce
W bazylice Świętej Trójcy abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. z okazji 800. 
rocznicy przybycia św. Jacka do Krakowa. W homilii arcybiskup zwrócił uwagę na to, że 
choć historia związana z początkami zakonu i działalnością św. Jacka jest odległa, to jednak 
bliska nam ze względu na podobieństwo problemów – m.in. współczesne błędy 
antropologiczne czy przemoc wobec świętych znaków.
Życzył dominikanom, aby zawsze i wszędzie byli otaczani szacunkiem i wdzięcznością i aby 
na nich spełniły się słowa św. Pawła: „Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego 
Jezusa Chrystusa”.
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Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym będzie poświęcony Ukrainie
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym odbywa się co roku w drugą niedzielę 
listopada. Tym razem PKWP chce poświęcić go Ukrainie. Zapowiedział to ks. prof. 
Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie, w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem „We Cherish Family 
Life”, organizowanej z inicjatywy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i 
Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

Ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna Rodzina Roku
Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Rodzina Roku. Głównym jej 
przesłaniem jest wsparcie małżeństwa oraz rodziny. W ramach kampanii przewidziany jest 
konkurs na Rodzinę Roku. Organizatorem kampanii jest Fundacja „Być Bardziej”. Komitet 
Honorowy Kampanii informacyjno-edukacyjnej tworzą: Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej, Minister Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Księża Marianie: w listopadzie wspólnie czyścimy czyściec!
Choć strona czystyczysciec.pl działa dopiero od niedawna, zdążyło już ją odwiedzić ponad 
tysiąc użytkowników, chcących wylosować dla siebie świętego na ten wyjątkowy czas 
wspominania zmarłych. Zakon Księży Marianów – którego jednym z podstawowych 
charyzmatów jest modlitwa za dusze zmarłych, przebywających w czyśćcu – uruchomił 
właśnie tę specjalną stronę. Zakonnicy chcą zachęcić ludzi – zwłaszcza młodych 
użytkowników Internetu – do zainteresowania się tematem tak samego czyśćca, jak i tego, w 
jakim sposób możemy pomóc duszom tam się znajdującym.
Dziś Kościół daje nam szansę włączenia się w ten bezinteresowny akt miłości, jakim jest 
modlitwa za dusze czyśćcowe.

800-lecie obecności dominikanów w Polsce
W bazylice Świętej Trójcy abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. z okazji 800. 
rocznicy przybycia św. Jacka do Krakowa. W homilii arcybiskup zwrócił uwagę na to, że 
choć historia związana z początkami zakonu i działalnością św. Jacka jest odległa, to jednak 
bliska nam ze względu na podobieństwo problemów – m.in. współczesne błędy 
antropologiczne czy przemoc wobec świętych znaków.
Życzył dominikanom, aby zawsze i wszędzie byli otaczani szacunkiem i wdzięcznością i aby 
na nich spełniły się słowa św. Pawła: „Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego 
Jezusa Chrystusa”.

Źródło: www.ekai.pl
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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

Różaniec z wymieniankami codziennie o godz. 17.15. Serdecznie 
zapraszamy.

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

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

We wtorek po Mszy św. wieczornej w sali domu parafialnego 
spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z klasy VIII. 
Prosimy o przyniesienie wypełnionych deklaracji.

W piątek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msze św.                
w naszym kościele jak w dzień powszedni oraz dodatkowa o godz. 
10.00 w intencji Ojczyzny, natomiast uroczystości patriotyczno- 
religijne o godz. 12.00 na naszym cmentarzu przy pomniku Serca Pana 
Jezusa. Składka tego dnia na potrzeby Stolicy Świętej.

W piątek także wspomnienie św. Marcina. Zapraszamy - jak co roku - 
emerytów, rencistów na rogale świętomarcińskie po Mszy św. o godz. 
10.00. do Sali Domu Parafialnego. Tego dnia wyjątkowo różaniec                          
z wymieniankami o godz. 9.15 i Koronka do Miłosierdzia o godzinie 
9.45 - przed Mszą Św. za Ojczyznę.  Postarajmy się wywiesić flagi 
narodowe! Na piątek 11 listopada Ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Biuro parafialne nieczynne w piątek. W tym tygodniu Ks. Proboszcz 
będzie nieobecny w biurze parafialnym ze względu na udział                                    
w rekolekcjach kapłańskich.

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

Wystawa dotycząca 20-lecia Stowarzyszenia Opieki nad Zabytko-
wym Cmentarzem Jeżyckim znajduje się kościele. Po mszach Świę-
tych zachęcamy do obejrzenia.

Hasło roku duszpasterskiego


