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Komentarz

EWANGELIA (Mk 12,38-44)

Dobrej
Nowiny

To była pozornie nic nie znacząca historia. Uboga wdowa zbliżała się do jednej
z trzynastu skarbon wystawionych na świątynnym dziedzińcu, ściskając w swoich
dłoniach dwa leptony. Zawstydzona swoją biedą. Pewnie ze świadomością, że jej
monety nie przydadzą się na nic, znikną
w świątynnym skarbcu. A ona oddała
wszystko co miała i wróciła do swojej biedy.
W jej życiu, w tym momencie, nie zmieniło to niczego. A jaką biedę my skrywamy
w swoich dłoniach? Ile razy stając przed
Bogiem na modlitwie, przed kapłanem
w spowiedzi, czuliśmy się mali, śmieszni,
zawstydzeni. Jedyne co mogliśmy dać, to
niepewność w wierze, mierne doświadczenie miłości.
I nawet jeżeli decydowaliśmy się to wszystko oddać,
to z pozoru nie zmieniało się nic. Nasze życie toczyło
się dalej tak jak wcześniej. W dzisiejszej Ewangelii Pan
Jezus chce nam powiedzieć, że widzi. Widzi te nasze
pozornie nic nieznaczące wysiłki, jakby nie mające
wpływu na bieg wydarzeń. Tak mało wartościowe,
a tak wiele nas kosztujące. Nasze przebaczenie, którego nikt nie zauważył, naszą miłość, która rozproszyła
się w odrzuceniu. Nie stracimy sensu, jeżeli pozwolimy, aby to wszystko działo się w zasięgu spojrzenia Pana Jezusa, bo to ono ma moc ocalającą każdy
„wdowi grosz”. A nasze spojrzenie? W dzisiejszej
Ewangelii Pan Jezus jakby na chwilę się zatrzymał.
Pozwólmy też sobie na odrobinę odpoczynku i po
prostu rozejrzyjmy się dookoła. Obok nas dzieją się
rzeczy często niepozorne, a warte zauważenia. Zatrzymajmy się na chwilę, jak Pan Jezus na świątynnym
dziedzińcu i po prostu patrzmy, bo „Skupienie jest początkiem nawrócenia.” św. Maksymilian Maria Kolbe.
Justyna Zienkowicz

Wdowi grosz
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się
uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze
krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy.
Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw
skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła
też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden
grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.
EWANGELIA
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Myśli błogosławionego

Trzydziesta druga Niedziela zwykła, rok B

na każdy dzień

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

kard. Stefana Wyszyńskiego
8.11.
„Kościół ma gwarancję, że bramy piekielne nie zwyciężą go,
chociaż nas tak często zwyciężają. A jednak to my - grzeszni,
śmiertelni, zwyciężani przez
zło, może nawet lepiej rozumiejący Kościół aniżeli w nim
działający - jesteśmy wezwani
do odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy, podobnie
jak Maryja była wezwana do
odpowiedzialności za Dziecię
Jezus, za Młodzieńca nauczającego w świątyni, za Męża
Boleści, który zawisł na krzyżu.”
9.11.
„Nieskończona
pojemność
Boga odbija się na nas. <<Niespokojne jest serce moje, aż
nie spocznie w Tobie, Boże>>
- to znaczy w nieskończoności,
które kiedyś okaże się najwyższym naszym szczęściem.
I w tym procesie udzielania
się jest też jakaś nieskończoność.”
10.11.
„Trud nowy Waszych serc
przez uczynki miłości i dobroci, przebaczenia i miłosierdzia
jest Kościołowi potrzebny, bo
wiara bez uczynków martwa
jest.”

11.11.
„Musimy się zdobyć na
światłość obyczajów i w
tej światłości chodzić.”
12.11.
„Człowiek musi być kochany i musi kochać, jeżeli chce się udoskonalić
i chce spełnić swoje powołanie.”
13.11.
„Jaka jest wartość moralności chrześcijańskiej,
mamy tego dowody
na przestrzeni wieków.
Wszędzie tam, gdzie jest
ona uszanowana i zachowana przynosi ład serca
i ład moralny, gwarantuje
porządek społeczny, bezpieczeństwo wzajemne
i szacunek jednych ku
drugim. Dźwiga nas nieustannie w najtrudniejszych nawet sytuacjach,
wyzwalając z atrofii, bezwoli, pesymizmu, beznadziejności i innych schorzeń duchowych.”
14.11.
„Fundamentem prawdziwej odnowy - rehabilitacja
prawa Bożego.”

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Mdr 1, 1-7; Łk 17, 1-6
Wtorek: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; J 2, 13-22
Środa: Mdr 6, 1-11; Łk 17, 11-19
Czwartek: Mdr 7, 22-8, 1; Łk 17, 20-25
Piątek: Mdr 13, 1-9; Łk 17, 26-37
Sobota: Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Łk 18, 1-8
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PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 17,10-16)
Uboga wdowa karmi Eliasza

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta,
pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Wiec zawołał ją i powiedział: „Daj mi,
proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił”. Ona zaś zaraz poszła, aby jej
nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: „Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba”. Na
to odrzekła: „Na życie Pana, twego Boga, już nie mam pieczywa, tylko garść
mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków
drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to,
a potem pomrzemy”. Eliasz zaś jej powiedział: „Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz. A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł
tak: «Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia,
w którym Pan spuści deszcz na ziemię»”. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki
nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan
wypowiedział przez Eliasza.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10)

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.
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 (Hbr 9,24-28)
Jedyna ofiara Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej
odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać
się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować
jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej
musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden
ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę
z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak
Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi
raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go
oczekują.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5,3)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

„Mnie się zdaje, że niedużo nas różni – Europejczyków i Afrykańczyków. Wszędzie człowiek chce być doceniony.
Im mniej różnic widzi się między ludźmi, tym więcej dostrzega się podobieństw. A taki szczery, serdeczny stosunek
zawsze otwiera serce, zawsze pomaga” – słowa Doktor Błeńskiej.
(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
fot. @Agata Ożarowska Photography

SŁUŻEBNICA BOŻA
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Tradycje świąteczne

Polskie tradycje świąteczne
30 października 2021 r. obchodzić będziemy 110 rocznicę
urodzin dr poły
Wandy
Błeńskiej.
dnianim
o godz.
20:00
swojego
płaszcza,Tego
aby okryć
biedaków.
„JakzaMarcin
Na świętego Marcina
praszamy na
wspólny
różaniec
na
Moście
Jordana
w
Pona białym koniu jedzie, to lekką zimę przywiedzie” i „Gdy na
znaniu. świętego Marcina śnieg choć prószyć poczyna, to zima się za- gęś do komina
czyna”, „Gdy liście na Marcina nie upadają, to mroźną zimę

W pierwszych tygodniach listopada nie pozwalali kiedyś
za- przepowiadają”,
„Mróz na Marcina, będzie
tęga
zima”. Osiemfot. Archiwum
procesu beatyfikacyjnego
Wandy
Błeńskiej
pomnieć o sobie trzej święci - Hubert, Marcin i Eustachy. nastowieczny wierszyk komentuje te wróżby:
Hubert z pomocą Eustachego zajmował się myślistwem. 		Marcin święty bez gęsi nas tego nauczy;
Do dziś sezon łowiecki w całej Europie rozpoczyna się zi- 		
jeśli dzień czysty, zimy niedostatek dokuczy
mowym polowaniem na świętego Huberta (3.11). Jednak 		
jeśli jaśnie pogodny, miej zimy nadzieję,
najważniejszy z tych dni to 11 listopada dzień świętego 		
suchy mróz mokrych śniegów za szyję nawieje.
Marcina. W Polsce ważny, ponieważ jest Świętem Niepodległości. Poznań natomiast świętego Marcina obrał za patrona ulicy i z tego powodu uroczystości zwane marcinkami
mają szczególny charakter. Dzień świętego Marcina to symbol zamierania życia w przyrodzie. To na świętego Marcina
śpiewano kiedyś na rannej mszy: Paratus sum ad Adventum
Domini (gotów jestem na przyjście Pana), a na ołtarzach
zapalano roratnice. Bo ten skromny biskup rzymski i patron pasterzy rozpoczynał dawniej adwent. Dziś to jedno
z ostatnich świąt w roku liturgicznym. W dniu swego patrona
pasterze definitywnie kończyli sezon. Marcin był oficjalnym
terminem zamknięcia wypasu. W tym dniu pastuch zjawiał
się na podwórku gospodarza, uroczyście trzaskał batem, Poznań ma jeszcze swoje dwie regionalne tradycje. Od lat 11
z domu wychodziła gospodyni z bochnem chleba, a go- listopada maszerowała ulicą Święty Marcin niezwykła kolorowa
spodarz z mieszkiem pieniędzy. Pasterzowi płacono za cały parada. W niej na koniu przyjeżdżał święty Marcin w asyście
sezon wypasu. Także rybacy na świętego Marcina kończyli wielu postaci. Niestety pandemia zabrała ją nam w tym roku.
sezon połowów, na Kaszubach kończył się sezon połowu Oby w kolejnych latach powróciła z całą swoją świetnością. Nawęgorzy. Również do zwyczajów należało rozliczenia się tomiast pandemia nie zabrała nam drugiej tradycji. Jako jedyni
z dworem, składania daniny z ptactwa domowego. Przed na- w Polsce poznańscy piekarze wypiekają certyfikowany produkt
dejściem adwentu trzeba było pozałatwiać wszystkie zaległe regionalny - marcińskie rogale. Ilości skonsumowanego w tym
sprawy, popłacić długi, ugodzić się ze służbą na następny dniu specjału przekraczają wszelkie wyobrażenia. Ale tradycja,
rok. W miastach natomiast rozpoczynały się „marcinkowe to tradycja. Cieszmy się z powodu Święta Niepodległości ale
kolędy biednych żaczków”. Nauczyciel ludowej czy para- i naszych poznańskich świątecznych tradycji.
fialnej szkoły, gdzie nauka była bezpłatna, zbierał uczniów
i chodzili razem po domach, śpiewając specjalnie na te okaNa podstawie Hanny Szymanderskiej - Ewa Wika
zję ułożone pieśni o świętym Marcinie i bogaci mieszkańcy
nie skąpili datków. Na wsi i w mieście robiono mięsne zapasy na zimę. Marcinki to okres bicia gęsi. Część żywych lub
zabitych (z dołączoną butelką krwi) wywożono na sprzedaż,
a z pozostałych przygotowywano zapasy - solono, wędzono, przygotowywano półgęski. Spora część marcinkowych
przysłów dotyczy spraw kulinarnych: „Święto Marcina dużo
gęsi zarzyna”, „Na święty Marcin gęsi tuczone dobrze smakują, gdy upieczone”, „Na świętego Marcina lepsza gęś niż
zwierzyna”, „Na świętego Marcina gęś do komina”. Święty
Marcin uważany był za zwiastuna zimy. W legendzie przedstawiany jako rycerz na białym koniu, mieczem dzielący
4
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TRADYCJE POLSKIE

Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Abp Jędraszewski na Lateranie: prawdziwą, wielką nadzieją człowieka może być tylko
Bóg
Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg,
który nas umiłował i wciąż nas miłuje aż do końca – powiedział abp Marek Jędraszewski,
metropolita krakowski, w homilii Mszy św., sprawowanej w Bazylice św. Jana na Lateranie w
ramach wizyty ad limina apostolorum w Watykanie (26.10).

NA ŚWIECIE

Prezydent Korei u papieża:
wkrótce spotkamy się na Półwyspie
Koreańskim
Prezydent Korei Południowej wyraził
nadzieję na to, że wkrótce spotka się
z papieżem Franciszkiem na Półwyspie
Koreańskim. Moon Jae-in, który został
przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego w Watykanie (29.10), podarował
mu krzyż zrobiony z drutu kolczastego, pochodzącego z ogrodzenia strefy
zdemilitaryzowanej oddzielającej oba państwa koreańskie.

Abp Jędraszewski na Lateranie:
prawdziwą, wielką nadzieją
człowieka może być tylko Bóg
Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody,
może być tylko Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje aż do końca –
powiedział abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, w homilii
Mszy św., sprawowanej w Bazylice św. Jana na Lateranie w ramach Biden w Watykanie – ponadgodzinwizyty ad limina apostolorum w Watykanie (26.10).
na rozmowa z papieżem
Joe Biden jest dopiero drugim katolikiem
Duch Święty kieruje życiem
w Białym Domu, po Johnie F. Kennechrześcijan
dym. Ponad godzinę trwała rozmowa
„Życie wspólnoty odradza się w Du- prezydenta USA z papieżem Franciszchu Świętym i zawsze dzięki Niemu kiem w Watykanie. Amerykański polityk
posilamy nasze życie chrześcijańskie wszedł do papieskiej biblioteki tuż przed 12.20, a opuścił ją po 13.25.
i prowadzimy nasze zmagania du- Następnie do 13.40 trwała wymiana prezentów i przywitanie z osobachowe” – stwierdził papież podczas mi towarzyszącymi Bidenowi (29.10).Było to więc najdłuższe w historii
środowej audiencji ogólnej (27.10). Ojciec Święty kontynuował cykl pontyfikatu Franciszka spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
katechez na temat Listu do Galatów. Następnie Franciszek wskazał, Z Barackiem Obamą papież rozmawiał 50 minut, a z Donaldem Trumpem
że ta walka duchowa to zmagania z uczynkami ciała, które odnoszą się 30 minut.W czasie rozmów skupiono się na wspólnym zaangażowaniu
do egoistycznego korzystania z seksualności, do magicznych praktyk, w ochronę i troskę o planetę, na sytuacji zdrowotnej i walce z pandemią
które są bałwochwalstwem oraz do tego, co podważa relacje między- COVID-19, jak również na temacie uchodźców i pomocy migrantom.
ludzkie, czyli do „niezgody, zazdrości, rozłamów, podziałów, tworze- Nie zabrakło też odwołań do ochrony praw człowieka, w tym prawa do
nia frakcji, zawiści…” (por. Ga 5, 19-21). Owocem Ducha natomiast wolności religijnej i sumienia – głosi watykański komunikat po wizycie
jest „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier- Bidena. Informuje także, iż dokonano wymiany poglądów na niektóre
ność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22). Chrześcijanie, którzy przez kwestie związane z wydarzeniami międzynarodowymi, również w związku
chrzest „przyoblekli się w Chrystusa” (Ga 3, 27), są powołani, aby żyć ze szczytem G20 w Rzymie oraz wspieraniem pokoju na świecie poprzez
w ten sposób – podkreślił papież.
polityczne negocjacje. Biały Dom z kolei poinformował, że prezydent podziękował papieżowi za jego walkę z ubóstwem oraz zaangażowanie na
Papież poświęcił dzwony
rzecz cierpiących z powodu głodu, konfliktów i prześladowań. Wyraził też
z Polski, które zabrzmią za
uznanie dla przywódczej roli Franciszka w walce z kryzysem klimatyczgranicą w obronie życia
nym oraz dla jego starań o jak najszybsze zakończenie pandemii poprzez
„Na prośbę polskiej Fundacji ŻYCIU dzielenie się szczepionkami, a także sprawiedliwe globalne ożywienie goTAK poświęciłem dzisiaj dzwony spodarcze. Biden podarował papieżowi orant z 1930r. Pochodzi on z jezunoszące tytuł „Głos Nienarodzo- ickiej parafii w Waszyngtonie, do której należą katoliccy prezydenci USA.
nych”, które zostaną przekazane do Biały Dom przekazał też informację, że w związku z wizytą w Watykanie
Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla wszyst- Biden przekaże osobisty dar na cele charytatywne.
kich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do
naturalnej śmierci” – powiedział papież Franciszek 27 października
Papież: nie rezygnujcie z posiadania dzieci!
na audiencji generalnej, po poświęceniu dzwonów na Placu św. Piotra Nie rezygnujcie z posiadania dzieci w obawie, że nie zdołacie ich wychow Rzymie. Papież Franciszek był pierwszą osobą, która symbolicz- wać i przygotować do radzenia sobie z wyzwaniami i odpowiedzialnością
nie uderzyła w dzwony. „Niech ich brzmienie głosi światu Ewange- za własne życie – apeluje Papież w kolejnym z serii krótkich filmów z okalię życia, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej zji Roku Rodziny Amoris Laetitia. Franciszek komentuje w nich świadecmodlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest twa chrześcijańskich rodzin z różnych regionów świata. Tym razem swoim
święte i nienaruszalne” – dodał.
doświadczeniem podzieliły się się dwa małżeństwa, które otworzyły się na
dar życia, a zarazem wraz ze swymi rodzinami wyruszyły na misje.
Papież chce odwiedzić Kanadę
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej
Beatyfikacja 4 kapłanów, męczennipotwierdziło, że kanadyjscy biskupi
ków hiszpańskiej wojny domowej
zaprosili papieża Franciszka z wizytą
Podczas Mszy św. w Katedrze Matki Boapostolską, a także że Ojciec Święty
żej w katalońskiej Tortosie (30.10) prejest gotów, by odwiedzić ich kraj. Do
fekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych
tej pory Kanada trzykrotnie gościła
ogłosił błogosławionymi czterech kapłaOjca Świętego Jana Pawła II. Odwiedził on ten kraj w latach 1984,
nów, męczenników hiszpańskiej wojny
1987 oraz w 2002r., kiedy przewodniczył obchodom 17. Światowych
domowej. „Nie szukali męczeństwa, ale gdy przyszło, nie wahali się złożyć
Dni Młodzieży.
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Duch Święty kieruje życiem chrześcijan
„Życie wspólnoty odradza się w Duchu Świętym i zawsze dzięki Niemu posilamy nasze życie
chrześcijańskie i prowadzimy nasze zmagania duchowe” – stwierdził papież podczas
środowej audiencji ogólnej (27.10). Ojciec Święty kontynuował cykl katechez na temat Listu
do Galatów.
Owocem Ducha natomiast jest „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność,
łagodność,
opanowanie”
(Ga 5,22).
Chrześcijanie,
którzy
przez chrzest
„przyoblekli
Następnie
Franciszek
wskazał,
że ta walka
duchowa
to zmagania
z uczynkami
ciała,
które
się wsię
Chrystusa”
(Ga 3, 27),
są powołani,
aby żyć w tendo
sposób
– podkreślił
papież.
odnoszą
do egoistycznego
korzystania
z seksualności,
magicznych
praktyk,
które są
bałwochwalstwem oraz do tego, co podważa relacje międzyludzkie, czyli do „niezgody,
zazdrości, rozłamów, podziałów, tworzenia frakcji, zawiści…” (por. Ga 5, 19-21).

Biden w Watykanie – ponadgodzinna rozmowa z papieżem
Joe Biden jest dopiero drugim katolikiem w Białym Domu, po Johnie F. Kennedym. Ponad
godzinę trwała rozmowa prezydenta USA z papieżem Franciszkiem w Watykanie.
Amerykański polityk wszedł do papieskiej biblioteki tuż przed 12.20, a opuścił ją po 13.25.
Następnie do 13.40 trwała wymiana prezentów i przywitanie z osobami towarzyszącymi
Bidenowi (29.10).
Było to więc najdłuższe w historii pontyfikatu Franciszka spotkanie z prezydentem Stanów
Zjednoczonych. Z Barackiem Obamą papież rozmawiał 50 minut, a z Donaldem Trumpem 30
minut.
W czasie rozmów skupiono się na wspólnym zaangażowaniu w ochronę i troskę o planetę, na
sytuacji zdrowotnej i walce z pandemią COVID-19, jak również na temacie uchodźców i
pomocy migrantom. Nie zabrakło też odwołań do ochrony praw człowieka, w tym prawa do
wolności religijnej i sumienia – głosi watykański komunikat po wizycie Bidena. Informuje
także, iż dokonano wymiany poglądów na niektóre kwestie związane z wydarzeniami
międzynarodowymi, również w związku ze szczytem G20 w Rzymie oraz wspieraniem
pokoju na świecie poprzez polityczne negocjacje.
Biały Dom z kolei poinformował, że prezydent podziękował papieżowi za jego walkę z
ubóstwem oraz zaangażowanie na rzecz cierpiących z powodu głodu, konfliktów i
prześladowań. Wyraził też uznanie dla przywódczej roli Franciszka w walce z kryzysem
klimatycznym oraz dla jego starań o jak najszybsze zakończenie pandemii poprzez dzielenie
się szczepionkami, a także sprawiedliwe globalne ożywienie gospodarcze.

Fot. Vatican Media/Associated Press/East News

Fot. AP/Associated Press/East News

Papież poświęcił dzwony z Polski, które zabrzmią za granicą w obronie życia
„Na prośbę polskiej Fundacji ŻYCIU TAK poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł „Głos
Nienarodzonych”, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych
narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do
naturalnej śmierci” – powiedział papież Franciszek 27 października na audiencji generalnej,
po poświęceniu dzwonów na Placu św. Piotra w Rzymie. Papież Franciszek był pierwszą
osobą, która symbolicznie uderzyła w dzwony. „Niech ich brzmienie głosi światu Ewangelię
życia, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte
dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne” – dodał.

Biden w Watykanie – ponadgodzinna rozmowa z papieżem
Joe Biden jest dopiero drugim katolikiem w Białym Domu, po Johnie F. Kennedym. Ponad
godzinę trwała rozmowa prezydenta USA z papieżem Franciszkiem w Watykanie.
Amerykański polityk wszedł do papieskiej biblioteki tuż przed 12.20, a opuścił ją po 13.25.
Następnie do 13.40 trwała wymiana prezentów i przywitanie z osobami towarzyszącymi
Bidenowi (29.10).
Było to więc najdłuższe w historii pontyfikatu Franciszka spotkanie z prezydentem Stanów
Zjednoczonych. Z Barackiem Obamą papież rozmawiał 50 minut, a z Donaldem Trumpem 30
minut.
W czasie rozmów skupiono się na wspólnym zaangażowaniu w ochronę i troskę o planetę, na
sytuacji zdrowotnej i walce z pandemią COVID-19, jak również na temacie uchodźców i
pomocy migrantom. Nie zabrakło też odwołań do ochrony praw człowieka, w tym prawa do
wolności religijnej i sumienia – głosi watykański komunikat po wizycie Bidena. Informuje
także, iż dokonano wymiany poglądów na niektóre kwestie związane z wydarzeniami
międzynarodowymi, również w związku ze szczytem G20 w Rzymie oraz wspieraniem
pokoju na świecie poprzez polityczne negocjacje.
Biały Dom z kolei poinformował, że prezydent podziękował papieżowi za jego walkę z
ubóstwem oraz zaangażowanie na rzecz cierpiących z powodu głodu, konfliktów i
prześladowań. Wyraził też uznanie dla przywódczej roli Franciszka w walce z kryzysem
klimatycznym oraz dla jego starań o jak najszybsze zakończenie pandemii poprzez dzielenie
się szczepionkami, a także sprawiedliwe globalne ożywienie gospodarcze.

Fot. Family News Service

Papież chce odwiedzić Kanadę
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło, że kanadyjscy biskupi zaprosili papieża
Franciszka z wizytą apostolską, a także że Ojciec Święty jest gotów, by odwiedzić ich kraj.
Do tej pory Kanada trzykrotnie gościła Ojca Świętego Jana Pawła II. Odwiedził on ten kraj w
latach 1984, 1987 oraz w 2002r., kiedy przewodniczył obchodom 17. Światowych Dni
Młodzieży.

Fot. Andrew Medichini/Associated Press/East News

Beatyfikacja 4 kapłanów, męczenników hiszpańskiej wojny domowej
Podczas Mszy św. w Katedrze Matki Bożej w katalońskiej Tortosie (30.10) prefekt
Kongregacji ds. Kanonizacyjnych ogłosił błogosławionymi czterech kapłanów, męczenników
hiszpańskiej wojny domowej. „Nie szukali męczeństwa, ale gdy przyszło, nie wahali się
złożyć świadectwa Chrystusowi i przyjęli swój krzyż z miłością” – powiedział w homilii
kard. Marcello Semeraro.

Fot. Nacho Arteaga on Unsplash

Prezydent Korei u papieża: wkrótce spotkamy się na Półwyspie Koreańskim
Prezydent Korei Południowej wyraził nadzieję na to, że wkrótce spotka się z papieżem
Franciszkiem na Półwyspie Koreańskim. Moon Jae-in, który został przyjęty na audiencji
przez Ojca Świętego w Watykanie (29.10), podarował mu krzyż zrobiony z drutu kolczastego,
pochodzącego z ogrodzenia strefy zdemilitaryzowanej oddzielającej oba państwa koreańskie.

świadectwa Chrystusowi i przyjęli swój krzyż z miłością” – powiedział
w homilii kard. Marcello Semeraro.

Niech przykazanie miłości stanie
się głosem naszego sumienia
„Trzeba, aby to «największe przykazanie»,
rozbrzmiewało w nas, było przyswojone,
stało się głosem naszego sumienia” – powiedział Ojciec Święty w rozważaniu poprzedzającym niedzielną modlitwę „Anioł Pański” (31.10). Papież odniósł się do czytanego w liturgii fragmentu Ewangelii (Mk 12, 28b-34)
przedstawiającego największe przykazanie – miłości Boga i bliźniego.
Franciszek zachęcił do zastanowienia się, czy przykazanie miłości
Boga i bliźniego rzeczywiście ukierunkowuje nasze życie? „Warto,
abyśmy dziś wieczorem, zanim położymy się spać, zrobili rachunek
sumienia w oparciu o to Słowo, aby zobaczyć, czy miłowaliśmy dziś
Pana i czy daliśmy trochę dobra tym, których spotkaliśmy”.

Fot. Pierpaolo Scavuzzo/AGF/SIPA/EAST NEWS

przypadła 75. rocznica święceń kapłańskich ks. Karola Wojtyły.
W homilii kard. Dziwisz przypomniał dzień święceń kapłańskich
przyszłego papieża, które odbyły
się w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich, przy udziale niewielu
obecnych. Sakramentu udzielił
kard. Adam Stefan Sapieha.

75. rocznica święceń kapłańskich ks. Karola Wojtyły.
W homilii kard. Dziwisz przypomniał dzień święceń kapłańskich przyszłego papieża, któ
odbyły się w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich, przy udziale niewielu obecnych.
Sakramentu udzielił kard. Adam Stefan Sapieha.

W POLSCE

„Szlachetny Piątek” – kampania Centrum Życia i Rodziny
„Szlachetny Piątek” czyli kampania Centrum Życia i Rodziny zorganizowana została (29.10)
w kontrze do „Tęczowego Piątku”. Organizatorzy wskazali, że akcja miała na celu promocję
szlachetności, czystości i wierności. W kampanię można było się włączyć, zamieszczając w
mediach społecznościowych zdjęcie z białym elementem garderoby oraz hasztagiem
#SzlachetnyPiątek.

Papież polecił modlitwom wiernych szczyt klimatyczny
w Glasgow
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego
błogosławieństwa (31.10) Ojciec Święty przypomniał o rozpoczętym
szczycie klimatycznym w Glasgow ONZ – COP 26. Zaapelował także
o modlitwę i pomoc dla Wietnamu i Sycylii, gdzie ulewne deszcze i powodzie dotknęły wielu ludzi, stwarzając poważny kryzys humanitarny.
Następnie, zwracając się do społeczności międzynarodowej, papież
gorąco poprosił o modlitwę i pomoc dla mieszkańców Haiti, które
jest pogrążone w głębokim kryzysie społecznym i humanitarnym.

W POLSCE

Fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

11 Listopada
- Święto Niepodległości
11 Listopada - Święto
Niepodległości
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskie
11 listopada 1918 r. Rada RegencyjnaJózefowi
przekazała
uwolnionemu
z twierPiłsudskiemu władzę
wojskową i naczelne dowództwo
podległych jej wojsk
polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojo
dzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu
władzę
wojskową
i
naczelne
Wielkiej Wojny. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.
W tych dniach Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali niepodległość.
dowództwo podległych jej wojsk polskich.
Tegochwili
samego
dniaMoraczewski:
Niemcy
Atmosferę tej wyjątkowej
tak opisywał Jędrzej
„Niepodobna oddać
tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach
podpisały zawieszenie broni kończąceupojenia,
działania
bojowe
Wielkiej
Wojny.
prysły kordony. Nie ma <<ich>>. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państw
Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijaw
Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała
niepodległość.
złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Kto tych krót
dni nie przeżył,
nie szalał
z radości niewoli
w tym czasie wraz
z całym narodem, ten nie dozn
W tych dniach Polacy uświadomili sobie,
że ktopo
latach
odzyskali
swym życiu najwyższej radości”.
niepodległość.
Atmosferę tej wyjątkowej chwili tak opisywał Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską
w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma
<<ich>>. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo!
Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy
wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy
sami sobą rządzili. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał
z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym
życiu najwyższej radości”.

„Szlachetny Piątek” – kampania
Centrum Życia i Rodziny
„Szlachetny Piątek” czyli kampania
Centrum Życia i Rodziny zorganizowana została (29.10) w kontrze do
„Tęczowego Piątku”. Organizatorzy
Fot. szlachetnypiatek.p
wskazali, że akcja miała na celu promocję szlachetności, czystości i wierności.
Kard. Nycz: wspominamy świętych i zbawionych oraz modlimy się za tych, którzy
odeszli
W kampanię można było się włączyć, zamieszczając w mediach spo„Wspominamy dziś tych, którzy nigdy nie byli i nie będą kanonizowani, ale po swoim życiu łecznościowych
z białym
garderoby
oraz hasztadobrym,
pięknym, zjednoczonymzdjęcie
z Panem Jezusem
na ziemi -elementem
osiągnęli zbawienie.
Naszą
modlitwą chcemy też objąć wszystkich, którzy z powodu COVID odeszli od nas, często
giem
#SzlachetnyPiątek.
nawet bez pożegnania i prawdziwie przeżywanej żałoby" - mówił kard. Kazimierz Nycz w

Fot. szlachetnypiatek.p

Kard. Nycz: wspominamy świętych i zbawionych oraz modlimy się za tych, którzy
odeszli
„Wspominamy dziś tych, którzy nigdy nie byli i nie będą kanonizowani, ale po swoim życiu dobrym, pięknym, zjednoczonym z Panem Jezusem na ziemi - osiągnęli zbawienie. Naszą
modlitwą chcemy też objąć wszystkich, którzy z powodu COVID odeszli od nas, często
nawet bez pożegnania i prawdziwie przeżywanej żałoby" - mówił kard. Kazimierz Nycz w
czasie
Mszy
św.,wsprawowanej
w kościele
św. Karola
czasie
Mszy św.,
sprawowanej
kościele św. Karola Boromeusza
na warszawskich
Powązkach
w Uroczystość
Wszystkich Świętych.Wszystkich Świętych.
Powązkach
w Uroczystość

Boromeusza na warszawskich

Kard. Nycz: wspominamy świętych i zbawionych oraz modlimy
się za tych, którzy odeszli
„Wspominamy dziś tych, którzy
nigdy nie byli i nie będą kanonizowani, ale po swoim życiu - dobrym,
pięknym, zjednoczonym z Panem
Jezusem na ziemi - osiągnęli zbawienie. Naszą modlitwą chcemy też objąć wszystkich, którzy z powodu
COVID odeszli od nas, często nawet bez pożegnania i prawdziwie
przeżywanej żałoby” - mówił kard. Kazimierz Nycz w czasie Mszy
św., sprawowanej w kościele św. Karola Boromeusza na warszawskich
Powązkach w Uroczystość Wszystkich Świętych.
Kard. Dziwisz: św. Jan Paweł II był człowiekiem
Ośmiu Błogosławieństw
Postawa duchowego ubóstwa, ofiarności, miłości i służby św. Jana
Pawła II przyniosła ogromny owoc, z którego Kościół czerpie i nadal
będzie czerpać w swojej służbie człowiekowi – mówił kard. Stanisław
Dziwisz, przewodnicząc Mszy św. w Uroczystość Wszystkich Świętych w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. 1 listopada br.
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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

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.

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

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 cierpieniem 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 powrócić 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 prowadzić
przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,
zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!
Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby,
która się rozprzestrzenia,
przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,
wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze
i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,
a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.
Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII
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Ogłoszenia
duszpasterskie
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

7.11.2021 r.
W miesiącu listopadzie można codziennie uzyskać
odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują
pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi
cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza
i odmówi na cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga
oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego.
Codzinnie różaniec z wymieniankami o godz.
17:15.
W poniedziałek, 8 listopada o godz. 18:30 w kościele, katecheza przed chrztem, dla rodziców, którzy chcą ochrzcić dziecko w listopadzie.
Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z klasy VIII i I ponadpodstawowej, we wtorek o godz. 18:40.

Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
8.11. - Obrzycko
9.11. - Słopanowo
10.11. - Ostroróg
11.11. - Ludomy
12.11. - Oborniki – Matki Bożej Wniebowziętej
13.11. - Oborniki – św. Józefa
14.11. - Kowanówko

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

W czwartek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msze św. w naszym kościele jak
w dzień powszedni oraz dodatkowa o godz. 10.00.
Składka tego dnia na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
Ze względu na dynamiczny rozwój epidemii również w tym roku nie będzie uroczystości patriotyczno – religijnych przy pomniku Najświętszego Serca
Pana Jezusa i tradycyjnego spotkania dla emerytów i rencistów w sali domu parafialnego. Tego
dnia wyjątkowo różaniec z wymieniankami o godz.
9.15 i Koronka do Miłosierdzia o godzinie 9.45. Postarajmy się wywiesić flagi narodowe !!!

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

Biuro parafialne nieczynne w czwartek i piątek.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień
Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
W tym roku pragniemy pomóc przez modlitwę
i ofiarę złożoną do skarbon chrześcijanom w Sudanie Południowym prześladowanym za wiarę i żyjącym w skrajnej biedzie.
W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka: śp. Elżbieta Burzyńska z ul. Nowina. Polećmy
zmarłą Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz
Panie…
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