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EWANGELIA

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Do Jana przychodziły tłumy grzeszników 
pragnących nawrócenia. Tego dnia nad Jordanem 
pojawił się najpiękniejszy, najlepszy z ludzi. Ten, 
który grzechu nie miał. A jednak stanął w tłumie 
cierpliwie czekając na swoją kolej, razem ze 
wszystkimi prosząc o chrzest. Największe dzieło 
świata jakim było zbawienie Pan Jezus rozpoczął od 
zanurzenia w Jordanie, wśród tłumu grzeszników. 
A Jan? Był człowiekiem niezwykłym, mężnym, 
świętym. A dzisiaj doskonale zdaje sobie sprawę, 
jak bardzo to on potrzebuje chrztu. I my stojąc 
przed Panem Bogiem często tak jak Jan czujemy 
swoją niemoc. Tak bardzo chcemy odpłacić za 
Jego miłość i tak trudno przyjąć nam ją po prostu 
jako dar. Czasem czujemy się przytłoczeni naszym 
grzechem. Ale właśnie to poczucie bezsilności 
i niemocy jest jednym z najlepszych miejsc 
doświadczenia Jego łaski. „A oto otworzyły się nad 
Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego 
jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto 
głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie».” Te najpiękniejsze 
słowa o miłości Pan Jezus usłyszał wcale nie 
wjeżdżając tryumfalnie do Jerozolimy, ale stojąc 
zanurzonym w rzece grzechu. I dały Mu one siłę, 
która pozwoliła udźwignąć krzyż. Nasz chrzest 
również otworzył niebiosa, nam też Pan Bóg 
wyznał miłość i nigdy tego wyznania nie odwołał. 
Moment, w którym to sobie uświadomimy 
będzie dla nas prawdziwym początek drogi wiary. 
Świadomość Jego bezwarunkowej miłości uzdolni 
na do przyjęcia misji - jakakolwiek by ona nie 
była. Pozwólmy się kochać - to wystarczy. „Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby.”

Justyna Zienkowicz

Chrzest Jezusa

                                          EWANGELIA   (Mt 3, 13-17)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od 
niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja 
potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu 
odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, 
natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa 
i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego 
nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie».
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9.01.
„Kto Boga nazwał Ojcem, ten 
tym jednym słowem wyznał: 
odpuszczenie grzechów, znie-
sienie potępienia, sprawiedli-
wość, uświęcenie, odkupienie, 
przybranie za synów, dziedzic-
two i braterstwo z Jednorodzo-
nym, dary Ducha Świętego.                    
Nie może Boga nazywać Ojcem 
ten, kto wszystkich tych dóbr 
nie dostąpił.”
św. Jan Chryzostom

10.01.
„Każdy z nas potrzebuje pół go-
dziny modlitwy dziennie, chyba, 
że jesteśmy zajęci. 
Wtedy potrzebujemy godziny.”
św. Franciszek Salezy

11.01.
„Jezus jest Przyjacielem, który 
nigdy was nie opuszcza; On was 
zna każdego z osobna, osobiście; 
zna was po imieniu, idzie za 
wami, towarzyszy wam, kroczy 
z wami każdego dnia; bierze 
udział w waszych radościach 
i pociesza was w chwilach bólu 
i smutku.”
św. Jan Paweł II

12.01.
„Kiedy przemawia Duch Święty, 

Myśli na każdy dzień
to nie tylko złość słabnie,          
ale i słabość nabiera mocy.”
św. Augustyn

13.01.
„Miłość jest koroną cnót. 
Tak jak perły trzymają się 
razem na sznurze, tak samo 
cnoty trzymają się razem 
na sznurze miłości. I tak jak 
perły się rozsypują, kiedy się 
zerwie snu, tak cnoty giną, 
kiedy zabraknie miłości.”
św. Ojciec Pio

14.01.
„Panie, daj poznać i zrozu-
mieć, czy najpierw należy Cię 
wzywać czy wielbić; wpierw 
poznać czy wzywać. Lecz jak-
że może wzywać Cię ten, kto 
Cię nie zna? Niechże szukam 
Cię Panie, Ciebie wzywając, 
niech wzywam Cię, wierząc 
w Ciebie.”
św. Augustyn

15.01.
„Nie zajmuj się tym, czego 
próbowałeś i co się nie udało, 
lecz tym, co wciąż jeszcze 
możesz zrobić.”
św. Jan XXIII

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Niedziela. Święto Chrztu Pańskiego, rok A 
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 42, 1-4. 6-7)
Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój,                
w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na 
Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie 

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Hbr 1, 1-6; Mk 1, 14-20
Wtorek: Hbr 2, 5-12; Mk 1, 21-28
Środa: Hbr 2, 14-18; Mk 1, 29-39
Czwartek: Hbr 3, 7-14; Mk 1, 40-45
Piątek: Hbr 4, 1-5.11; Mk 2, 1-12
Sobota: Hbr 4, 12-16; Mk 2, 13-17

wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na 
dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi ledwo 
tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. 
Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na 
ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powo-
łałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla 
narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z za-
mknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszka-
ją w ciemności».
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29, 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10)
Refren:  Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała».
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE (Dz 10, 34-38)
Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Ce-
zarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonu-
ję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale 
w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi                                      
i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izra-
ela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to 
jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Ju-
dei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 
Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był  z Nim, 
przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła».

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 9, 7)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».
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Rośliny lecznicze Biblii
Syr 38, 4: Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.
Syr 38, 7: Przez nie lekarz uzdrawia i łagodzi ból, a aptekarz przygotowuje miksturę.

Człowiek pierwotny szukał lekarstw na choroby w sposób instynktowny: uczył się le-
czenia przez obserwację otaczającego go środowiska, a przede wszystkim naśladował 
zwierzęta. Czuł się integralną częścią otaczającego go świata. Żył w symbiozie z naturą. 
Pierwsi znakomici uczeni tacy jak Arystoteles, Pliniusz Starszy, Galen, później mnisi be-
nedyktyńscy studiowali lecznicze właściwości roślin. Dzięki nim otrzymaliśmy dokładne 
ich opisy. W okresie renesansu powstawały zielniki z ilustracjami różnych gatunków ro-
ślin. W tym okresie Paracelsus uznał za ważną tezę, zgodnie z którą „medycyna nie może 
istnieć bez dokładnej znajomości naturalnych lekarstw.” 
W XVIII wieku Karol Linneusz, lekarz i pasjonat zie-
larstwa, położył podwaliny pod współczesną botanikę. 
Temat roślin leczniczych pojawia się również w Piśmie 
Świętym. Pociąga swym pięknem i tajemnicą. W dziele 
tak natchnionym jak Biblia wzmianki o tych lub innych 
roślinach nie mogły być przypadkowe. Dla ludów Bli-
skiego Wschodu zioła, krzewy i drzewa były nie tylko 
swoistym elementem krajobrazu, ale także symbolami 
różnych doświadczeń i stanów emocjonalnych takich jak 
miłość, płodność, sytość, pokora, gorycz etc. Z Bliskiego 
Wschodu, kolebki wielkich cywilizacji i wielkich religii, 
wiedza o leczniczych i użytkowych właściwościach roślin 
szerzyła się po całym świecie. W średniowieczu wiedzę 
o natchnionej fitoterapii kultywowali zakonnicy prowa-
dzący infirmerie, przytułki i szpitale. W przyklasztornych 
ogródkach uprawiali zioła. Z czasem flora biblijna stała 
się wyzwaniem dla nowożytnych botaników. Policzenie 
roślin biblijnych okazuje się nie łatwe. Według jednych 
autorów (Marian Kawałko) jest ich siedemdziesiąt sześć, 
według innych ( Jan Biegański) około stu, według Giu-
seppego Bertellego Motty - osiemdziesiąt cztery. Pewne 
jest, że działanie biologiczne wykazują prawie wszystkie. 
Nie pamiętamy, że wiele obecnych leków syntetycznych ma rodowód roślinny. Najwięk-
szym walorem roślin leczniczych i przetworów z nich jest to, że mają holistyczny wpływ 
na organizm człowieka. Opisywanym przez Giuseppe Berttellego Mottę roślinom często 
przypisuje się rolę panaceów. Publikacja Motty podaje opisy wszystkich osiemdziesięciu 
czterech cenionych przez niego roślin. Opisy poprzedzone są cytatami z Biblii. Przykła-
dowo przedstawię kilka z nich znanych we współczesnej medycynie. 
Aloes zwyczajny
Lb 24,6 Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak aloes, który Pan 
sadził i jak cedry nad wodami.
Aloes jest wiecznie zielonym sukulentem, odpornym na suszę. Zastosowanie aloesu 
w leczeniu jest różnorodne; używany jest zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, daje 
wyjątkowe efekty. Ułatwia leczenie poparzeń popromiennych, łagodzi poparzenia sło-
neczne, zmniejsza obrzęk i ból. Działa przeczyszczająco, stymuluje pracę serca, hamuje 
rozwój bakterii; ułatwia kurację owrzodzeń skórnych. Dzięki zastosowaniu aloesu można 
uzyskać poprawę stanu włosów i skóry. Kilka lat temu kapucyn pochodzący z Brazylii 
działający w Betlejem stosował krem z aloesu na niektóre nowotwory z zaskakującymi 
efektami. Zainteresowane preparatami aloesowymi nie maleje do dziś. Roślina zadziwia 
coraz większym bogactwem gatunków i ich aktywnością biologiczną. W Polsce najwięk-
sza plantacja aloesów znajduje się w podpoznańskiej Klęce. Oczywiste jest, że w przy-
padku każdej wspomnianej wyżej choroby należy z uwagą wypełniać zalecenia doświad-
czonego lekarza.
Balsamowiec mirra
J 19,39 Przybył również Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, 
i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.

Mirrę wspominano już w pismach starożytnych Egipcjan. Jest to wonna żywica wydoby-
wana z kory drzew i krzewów Commiphora. W dawnych wiekach szerokie zastosowanie 
w recepturze aptecznej znajdowały „łzy balsamowca”, otrzymywane przez nacinanie pnia 
drzewa i zeskrobywane z kory jako brunatne bryłki. Po przedestylowaniu otrzymywano 
stosowany w recepturze aptecznej Oleum Myrrhae. Dziś wyciąg z mirry znajduje zasto-
sowanie w płynach i pastach do leczenia paradentozy oraz w przemyśle perfumeryjnym 
jako utrwalacz zapachów.

Bylica piołun
Lm 3,19 Wspomnienie udręki i nędzy - to piołun i trucizna
W XIX wieku we Francji znany był zielonkawy trunek 
otrzymywany między innymi z bylicy zwany absyntem. 
Miał właściwości odurzające. Współcześnie badania 
naukowe wykazały, że bylicę piołun trzeba cenić przede 
wszystkim za działanie żółciotwórcze, żółciopędne. Zie-
le działa też moczopędnie i jest pomocne w zwalczaniu 
pasożytów jelitowych. Ze względu na potencjalną tok-
syczność zalecana jest ostrożność w przyjmowaniu jego 
preparatów.
Cynamonowiec cejloński
Syr 24,15 Wszystko przepoiłam wonnością jak cynamon 
i aspalat pachnący, i miłą woń wydałam jak mirra wyborna, 
jak galbanum, onyks, wonna żywica i obłok kadzidła w przy-
bytku.
Najważniejsze surowce farmakognostyczne pozyskiwane 
z cynamonowca, a więc jego kora i otrzymywany z niej 
olejek, sprawdziły się jako medykamenty ułatwiające 
trawienie we wszystkich kulturach basenu Morza Śród-
ziemnego, ale niekoniecznie jako leki wydawane z apteki. 
Zwyczaj wypijania przed posiłkiem kieliszeczka nalewki 
cynamonowej zwanej Ouzo zachował się nie tylko na 

Krecie. Jest to uzasadnione naukowo, bo kora cynamonowa poprawia apetyt, łagodzi 
skurcze i wzdęcia jelit, a także chroni przed zatruciem pokarmowym.
Czarnuszka damasceńska
Iz 28,27 Zaprawdę, czarnuszki nie młócą saniami młockarskimi ani po kminie nie przetaczają 
walca młockarskiego wozu, ale bijakiem wybija się czarnuszkę, a kminek cepami.
Wśród ludów południowoeuropejskich i mieszkańców Bliskiego Wschodu szerokie za-
stosowanie znalazła czarnuszka siewna uważana za roślinę magiczną i dlatego zapobiega-
jącą wszelkim chorobom. Nasiona czarnuszki zawierają olejek bogaty w antybakteryjny 
tymochinon i przeciwskurczowy nigellon, a także saponiny, gorycze oraz garbniki, dlate-
go wykazują działanie wiatropędne, żółciopędne i moczopędne. ponadto wspomagają 
leczenie alergii.
Czosnek pospolity
Lb 11,5 Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek
Nazwany „antybiotykiem starożytności”, a pochodzący z Azji, czosnek jest uprawiany 
w wielu krajach, także w Polsce. Działa bakteriobójczo, obniża cholesterol, działa prze-
ciwmiażdżycowo. Nie jest zalecany w przypadkach niewydolności wątroby i alergii po-
karmowych. Może nasilać działanie leków przeciwkrzepliwych. Liofilizat czosnku wcho-
dzi w skład wielu leków.
Tyle kilka krótkich przykładów roślin w Biblii. Cała wiedza zawarta w książce Giuseppe 
Bertellego Motta fascynuje. Okazuje się, że doświadczenia wywodzące się z obserwacji 
natury są ponadczasowe. Moja fascynacja medycyną naturalną znajduje w tej publikacji 
oparcie, a dodatkowo skłania do pogłębiania fragmentów Biblii ukazujących ten temat. 
Zachęcam!

Opracowała Ewa Wika
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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.

KOLĘDA

KOLĘDA

Odwiedziny duszpasterskie
Kolęda 2023
Zgodnie z zapowiedzią pójdziemy w tym roku na kolędę do parafian 

mieszkających w domach jednorodzinnych, którzy w adwencie 
złożyli zaproszenie do przyjęcia kapłana.

W związku z chorobą kapłanów i wielu parafian kolędę 
rozpoczniemy 16 stycznia.

PONIEDZIAŁEK, 16.01.2023 R., OD GODZ. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Żeromskiego (3 rodziny), Wilkońskich (1 rodzina) , 
Niemcewicza (5 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Bystrzycka (2 rodziny), Narewska (1 rodzina),
Żarnowiecka (4 rodziny), Pilicka (3 rodz.)
Ks. Marek: ul. Wiślana (5 rodzin)
Wtorek, 17.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Kościelskiego (4 rodziny), Lindego (3 rodziny), 
Nałkowskiej (5 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Dąbrowskiego (numery parzyste 5 rodzin), Luba (4 rodzin)
Ks. Marek: ul. Dąbrowskiego (numery nieparzyste 5 rodzin)
Środa, 18.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Botaniczna (3 rodziny), ul. Miła (4 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Nowina (6 rodzin), Szczęsna (1 rodzina), Cienista (3 rodziny)
Czwartek, 19.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Radosna (numery parzyste 13 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Radosna (numery nieparzyste 13 rodzin)
Ks. Marek: ul. Złota (2 rodziny), ul. Szafirowa (1 rodzina), 
ul. Swojska (3 rodziny)
Piątek, 20.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Dobra (14 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Piękna (11 rodzin)
Ks. Marek: ul. Wonna (2 rodziny), Zimowa (1 rodzina), Bukowska (3 rodziny)
Sobota, 21.01.2023 r., od godz. 12:00
Ks. Proboszcz: ul. Polska (13 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Wiosenna (10 rodzin)
Ks. Marek: ul. Hoża (5 rodzin)
Poniedziałek, 23.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Arcta (2 rodziny), Drzewieckiego (8 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Miodowa (13 rodzin)
Ks. Marek: ul. Meissnera (6 rodzin)
Wtorek, 24.01.2023 r., od godz. 16:00
Ks. Proboszcz: ul. Latwisa (13 rodzin)
Ks. Ryszard: ul. Tańskiego (2 rodziny), Zołotowa (4 rodziny), 
Nagórskiego (5 rodzin)
Ks. Marek: ul. Bajana (3 rodziny), Kocjana (5 rodzin) 
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

FRANCISZEK: BÓG ZAWSZE CHCE NASZEGO DOBRA

„Niczego nie pragnąć i niczego nie odrzucać, przyjmować 
wszystko, co Bóg nam zsyła. Ale uważajmy! Zawsze i tylko                  
z miłości, bo Bóg nas kocha i chce zawsze wyłącznie nasze-
go dobra”. Nie bierze nas siłą, nie narzuca nam swojej prawdy                       
i sprawiedliwości. Chce nas pociągnąć z miłością, z czułością” 
– podkreślił Franciszek. 

 PAPIEŻ BŁOGOSŁAWI POLAKOM
 I GOSZCZĄCYM U NICH RODZINOM UKRAIŃSKIM

„Serdeczne pozdrawiam Polaków. Zbliżając się do końca 
obecnego roku, zachęcam was do dziękczynienia Bogu za 
Jego dobroć i miłosierdzie. Niech miłość Boga, która obja-
wiła się w Betlejem, przyniesie pocieszenie naszym sercom, 
dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i innych miejscach 
świata. Pragnę też podziękować narodowi polskiemu za całą 
pomocą, jaką niesie narodowi ukraińskiemu. Pamiętajmy, że 
w historii ludzkości ostatnie słowo należy do Boga, ponieważ 
„wszystko należy do miłości”. Każdemu i każdej z was, rodzi-
nom polskim i ukraińskim, które aktualnie znajdują się w wa-
szej ojczyźnie, z serca błogosławię”.

NIE ŻYJE PAPIEŻ SENIOR BENEDYKT XVI

Zmarł papież senior Benedykt XVI. Odszedł do Pana o godz. 
9.34, w sobotę 31 grudnia, w klasztorze „Mater ecclesiae” 
w Watykanie, gdzie mieszkał od czasu swojej niespodziewa-
nej abdykacji w 2013 roku. Jako bezpośredni następca papieża 
św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem 
lat. Papież senior zmarł w wieku 95 lat. Benedykt XVI był 
265. papieżem Kościoła katolickiego i pierwszym Niemcem 
na tym urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57). W czasie 
swojego pontyfikatu odbył 24 podróże zagraniczne, odwie-
dził 24 państwa, przewodniczył 11 kanonizacjom i upoważ-
nił innych kardynałów do przeprowadzenia 116 beatyfikacji. 
Papież senior uczestniczył w dialogu z innymi chrześcijanami 
jako teolog dogmatyk, ale nie ograniczał się tylko do pisania 
prac naukowych i często brał udział w spotkaniach z przedsta-
wicielami niekatolickich Kościołów czy wspólnot.
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało testament 
duchowy zmarłego papieża Benedykta XVI. Apeluje on 
w swoim testamencie do wszystkich powierzonych jego po-
słudze: „Trwajcie mocno w wierze!”
Papież Benedykt XVI kończy swój duchowy testament sło-
wami: 
„Na koniec pokornie proszę: módlcie się za mnie, aby Pan 
przyjął mnie do wiecznych mieszkań, mimo wszystkich mo-
ich grzechów i braków. Do wszystkich powierzonym mi osób, 
dzień po dniu płynie moja serdeczna modlitwa”.

FRANCISZEK: TYLKO BÓG ZNA POŚWIĘCENIE 
BENEDYKTA XVI DLA DOBRA KOŚCIOŁA

„Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa Papieża 
Seniora, jego ofiar złożonych na rzecz dobra Kościoła” – 
mówił papież Franciszek w homilii, podczas pierwszych 
nieszporów w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, którym 
przewodniczył w sobotni wieczór w Bazylice Watykańskiej 
(31.12.2022).

„Ze wzruszeniem wspominamy jego osobę, tak szla-
chetną, tak łagodną. I odczuwamy w sercach wielką 
wdzięczność: wdzięczność Bogu za podarowanie 
tego człowieka Kościołowi oraz światu; wdzięczność 
samemu Benedyktowi XVI za wszelkie dobro, jakiego 
dokonał, zwłaszcza za jego świadectwo wiary i mo-
dlitwy, szczególnie w ciągu ostatnich lat wycofanego 
życia. Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa 
Papieża Seniora, jego ofiar złożonych na rzecz dobra 
Kościoła” – mówił papież.
 

POLONOFIL RATZINGER, CZYLI ZWIĄZKI 
BENEDYKTA XVI Z POLSKĄ

Po wyborze, Benedykt XVI z miejsca zdobył sympatię 
Polaków, jako najbliższy i najbardziej lojalny współpra-
cownik Jana Pawła II. Zachwycił nas, kiedy podtrzymał 
tradycję swojego poprzednika i na każdej audiencji 
przemawiał po polsku. Gdy zaś skrócił proces beatyfi-
kacyjny Jana Pawła II, całkowicie zdobył polskie serca. 
Symbolem akceptacji Benedykta XVI przez Polaków 
było przemówienie z okna przy Franciszkańskiej 3, 
w Krakowie, podczas wizyty w Polsce w 2006 r., wyda-
wało się zarezerwowanego dla jego poprzednika. 
Dużo wiedział o Polsce. W Polsce miał swoją „katedrę” 
i w Polsce wyprorokowano mu, że zostanie papieżem. 
Polakom pozostawił ważne przesłanie, które uczynił 
mottem swojej pielgrzymki do Ojczyzny Jana Pawła 
II i które powtórzył podczas ostatniej audiencji gene-
ralnej 27 lutego 2013 r. Brzmi ono: „Trwajcie mocni                       
w wierze”.
Papież Benedykt pamiętał o Polakach podczas każdej 
audiencji generalnej i niedzielnej modlitwy na Anioł 
Pański. Z satysfakcją odnotowywano jego postępy                   
w opanowywaniu niełatwego dla Niemca języka pol-
skiego. W pierwszym roku pontyfikatu nowy papież 
przemawiał do Polaków niemal sto razy. Pierwsze sło-
wa skierował 8 dni po wyborze na Stolicę Piotrową (27 
kwietnia 2005 r.). W sumie po polsku Ojciec Święty 
mówił 38 minut. Ponadto udzielił 14-minutowego wy-
wiadu Telewizji Polskiej.
W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy pontyfikatu 
Benedykt XVI pozdrawiał Polaków w czasie wszyst-
kich audiencji ogólnych i na zakończenie modlitwy 
Anioł Pański. Ponadto mówił w naszym języku do 
młodzieży w Kolonii, w czasie wizyty ad limina apo-
stolorum polskich biskupów oraz z okazji kanonizacji 
ks. Zygmunta Gorazdowskiego i abp. Józefa Bilczew-
skiego. Szczególne pozdrowienie po polsku papież 
skierował też z okazji przyjęcia paliusza przez kard. 
Stanisława Dziwisza.
Nie zapomniał także o nas podczas swojej ostatniej 
audiencji, w dniu 27 lutego 2013 r. Przypomniał wów-
czas swój testament, jaki zostawił rodakom Jana Pawła 
II. „Witam serdecznie wszystkich Polaków. Ostatnia 
audiencja generalna jest okazją, by podziękować Bogu 
za nasze wspólne spotkania. Dziękuję za waszą obec-
ność tu w Rzymie w minionych latach, za wspólną 
modlitwę, za wszelkie dowody bliskości, sympatii                                  
i pamięci. Dziękuję Bogu za pielgrzymkę do Polski na 
początku mojego pontyfikatu i serdeczne przyjęcie, 
jakiego doznałem. Mając wielkiego orędownika przed 
Bogiem, błogosławionego Jana Pawła II, „trwajcie 
mocni w wierze!” (por. 1 Kor 16, 13). Proszę was nadal 

Szczególnie przejmująca była wizyta papieża Benedykta w Auschwitz. Jego milczenie i 
samotne przejście przez bramę z napisem „Arbeit mach frei” było wymowne nie mniej niż 
jego słowa, kiedy powiedział: „Jan Paweł II był tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzę 
tutaj jako syn narodu niemieckiego i dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim 
poprzednikiem: Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek 
wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowiązek wobec Boga”. Podczas wizyty 
papieża w Auschwitz na niebie pojawiła się tęcza - ten znak przymierza Boga z człowiekiem 
ze Starego Testamentu.

Papież Benedykt XVI kończy swój duchowy testament słowami: 
„Na koniec pokornie proszę: módlcie się za mnie, aby Pan przyjął mnie do wiecznych 
mieszkań, mimo wszystkich moich grzechów i braków. Do wszystkich powierzonym mi 
osób, dzień po dniu płynie moja serdeczna modlitwa”.

Franciszek: tylko Bóg zna poświęcenie Benedykta XVI dla dobra Kościoła
„Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa Papieża Seniora, jego ofiar złożonych na 
rzecz dobra Kościoła” – mówił papież Franciszek w homilii, podczas pierwszych nieszporów 
w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, którym przewodniczył w sobotni wieczór w 
Bazylice Watykańskiej (31.12.2022).
„Ze wzruszeniem wspominamy jego osobę, tak szlachetną, tak łagodną. I odczuwamy w 
sercach wielką wdzięczność: wdzięczność Bogu za podarowanie tego człowieka Kościołowi 
oraz światu; wdzięczność samemu Benedyktowi XVI za wszelkie dobro, jakiego dokonał, 
zwłaszcza za jego świadectwo wiary i modlitwy, szczególnie w ciągu ostatnich lat 
wycofanego życia. Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa Papieża Seniora, jego 
ofiar złożonych na rzecz dobra Kościoła” – mówił papież.

Polonofil Ratzinger, czyli związki Benedykta XVI z Polską
Po wyborze, Benedykt XVI z miejsca zdobył sympatię Polaków, jako najbliższy i najbardziej 
lojalny współpracownik Jana Pawła II. Zachwycił nas, kiedy podtrzymał tradycję swojego
poprzednika i na każdej audiencji przemawiał po polsku. Gdy zaś skrócił proces 
beatyfikacyjny Jana Pawła II, całkowicie zdobył polskie serca. Symbolem akceptacji 
Benedykta XVI przez Polaków było przemówienie z okna przy Franciszkańskiej 3, w
Krakowie, podczas wizyty w Polsce w 2006 r., wydawało się zarezerwowanego dla jego 
poprzednika. 
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Franciszek: Bóg zawsze chce naszego dobra
„Niczego nie pragnąć i niczego nie odrzucać, przyjmować wszystko, co Bóg nam zsyła. Ale 
uważajmy! Zawsze i tylko z miłości, bo Bóg nas kocha i chce zawsze wyłącznie naszego 
dobra”. Nie bierze nas siłą, nie narzuca nam swojej prawdy i sprawiedliwości. Chce nas 
pociągnąć z miłością, z czułością” – podkreślił Franciszek.

Papież błogosławi Polakom i goszczącym u nich rodzinom ukraińskim
„Serdeczne pozdrawiam Polaków. Zbliżając się do końca obecnego roku, zachęcam was do 
dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i miłosierdzie. Niech miłość Boga, która objawiła się w 
Betlejem, przyniesie pocieszenie naszym sercom, dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i
innych miejscach świata. Pragnę też podziękować narodowi polskiemu za całą pomocą, jaką 
niesie narodowi ukraińskiemu. Pamiętajmy, że w historii ludzkości ostatnie słowo należy do 
Boga, ponieważ „wszystko należy do miłości”. Każdemu i każdej z was, rodzinom polskim i 
ukraińskim, które aktualnie znajdują się w waszej ojczyźnie, z serca błogosławię”.

Nie żyje papież senior Benedykt XVI
Zmarł papież senior Benedykt XVI. Odszedł do Pana o godz. 9.34, w sobotę 31 grudnia, w
klasztorze „Mater ecclesiae” w Watykanie, gdzie mieszkał od czasu swojej niespodziewanej 
abdykacji w 2013 roku. Jako bezpośredni następca papieża św. Jana Pawła II kierował 
Kościołem katolickim przez osiem lat. Papież senior zmarł w wieku 95 lat. Benedykt XVI był 
265. papieżem Kościoła katolickiego i pierwszym Niemcem na tym urzędzie od czasów 
Wiktora II (1055-57). W czasie swojego pontyfikatu odbył 24 podróże zagraniczne, odwiedził 
24 państwa, przewodniczył 11 kanonizacjom i upoważnił innych kardynałów do 
przeprowadzenia 116 beatyfikacji. Papież senior uczestniczył w dialogu z innymi 
chrześcijanami jako teolog dogmatyk, ale nie ograniczał się tylko do pisania prac naukowych 
i często brał udział w spotkaniach z przedstawicielami niekatolickich Kościołów czy 
wspólnot.
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało testament duchowy zmarłego papieża 
Benedykta XVI. Apeluje on w swoim testamencie do wszystkich powierzonych jego 
posłudze: „Trwajcie mocno w wierze!”









Papież Benedykt XVI kończy swój duchowy testament słowami: 
„Na koniec pokornie proszę: módlcie się za mnie, aby Pan przyjął mnie do wiecznych 
mieszkań, mimo wszystkich moich grzechów i braków. Do wszystkich powierzonym mi 
osób, dzień po dniu płynie moja serdeczna modlitwa”.

Franciszek: tylko Bóg zna poświęcenie Benedykta XVI dla dobra Kościoła
„Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa Papieża Seniora, jego ofiar złożonych na 
rzecz dobra Kościoła” – mówił papież Franciszek w homilii, podczas pierwszych nieszporów 
w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, którym przewodniczył w sobotni wieczór w 
Bazylice Watykańskiej (31.12.2022).
„Ze wzruszeniem wspominamy jego osobę, tak szlachetną, tak łagodną. I odczuwamy w 
sercach wielką wdzięczność: wdzięczność Bogu za podarowanie tego człowieka Kościołowi 
oraz światu; wdzięczność samemu Benedyktowi XVI za wszelkie dobro, jakiego dokonał, 
zwłaszcza za jego świadectwo wiary i modlitwy, szczególnie w ciągu ostatnich lat 
wycofanego życia. Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa Papieża Seniora, jego 
ofiar złożonych na rzecz dobra Kościoła” – mówił papież.

Polonofil Ratzinger, czyli związki Benedykta XVI z Polską
Po wyborze, Benedykt XVI z miejsca zdobył sympatię Polaków, jako najbliższy i najbardziej 
lojalny współpracownik Jana Pawła II. Zachwycił nas, kiedy podtrzymał tradycję swojego
poprzednika i na każdej audiencji przemawiał po polsku. Gdy zaś skrócił proces 
beatyfikacyjny Jana Pawła II, całkowicie zdobył polskie serca. Symbolem akceptacji 
Benedykta XVI przez Polaków było przemówienie z okna przy Franciszkańskiej 3, w
Krakowie, podczas wizyty w Polsce w 2006 r., wydawało się zarezerwowanego dla jego 
poprzednika. 



Szczególnie przejmująca była wizyta papieża Benedykta w Auschwitz. Jego milczenie i 
samotne przejście przez bramę z napisem „Arbeit mach frei” było wymowne nie mniej niż 
jego słowa, kiedy powiedział: „Jan Paweł II był tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzę 
tutaj jako syn narodu niemieckiego i dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim 
poprzednikiem: Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek 
wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowiązek wobec Boga”. Podczas wizyty 
papieża w Auschwitz na niebie pojawiła się tęcza - ten znak przymierza Boga z człowiekiem 
ze Starego Testamentu.
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o modlitwę w mojej intencji i w intencjach Kościoła. Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Kiedy po raz pierwszy pojawił się w loggii bazyliki św. Pio-
tra, po konklawe 19 kwietnia 2005 r., już w pierwszym zda-
niu wygłoszonym do świata odwołał się do poprzednika 
pochodzącego z Polski: „Po wielkim Papieżu Janie Pawle II 
kardynałowie wybrali mnie…” Dzień po konklawe, podczas 
pierwszej Mszy św. odprawionej w obecności kardynałów, 
Papież zapewniał: „Czuję, jakby jego mocna ręka trzymała 
moją. Zdaje mi się, że widzę jego uśmiechnięte oczy i słyszę 
jego słowa skierowane do mnie w tej szczególnej chwili: »Nie 
lękaj się!«” Benedykt XVI nieustannie odwoływał się do Jana 
Pawła II.
Przemawiając zaś do Polaków 11 listopada 2012 r. Benedykt 
XVI odniósł się do wartości patriotycznych: „Święto Nie-
podległości, które dzisiaj obchodzicie w Polsce, przypomina                        
o wierze waszych Ojców, o historii, o mocy ducha minionych 
pokoleń. Na tym fundamencie budujcie pomyślność waszej 
Ojczyzny.”
Największe ogólnopolskie pielgrzymki przybywające na 
Jasną Górę otrzymywały specjalne błogosławieństwo Bene-
dykta XVI. Niekiedy pozdrawiał bezpośrednio jasnogórskich 
pielgrzymów przez środki społecznego przekazu i czynił to 
często po polsku.
Dziś dziękujemy papieżowi Benedyktowi XVI za te słowa                      
i za szacunek okazywany Polakom i Kościołowi w Polsce. Był 
niewątpliwie strażnikiem polsko-niemieckiego pojednania, 
błogosławił naszym działaniom i cieszył się niezmiennie na-
szym szacunkiem i wdzięcznością.
Jako papież, Benedykt XVI przyjechał do Polski w dniach 
25–28 maja 2006 roku. W czasie swojej podróży apostolskiej 
odwiedził Warszawę oraz miejsca związane z osobą papieża 
Jana Pawła II: Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzy-
dowską, Kraków, Oświęcim.
Szczególnie przejmująca była wizyta papieża Benedykta                                            
w Auschwitz. Jego milczenie i samotne przejście przez bramę 
z napisem „Arbeit mach frei” było wymowne nie mniej niż 
jego słowa, kiedy powiedział: „Jan Paweł II był tu jako syn pol-
skiego narodu. Ja przychodzę tutaj jako syn narodu niemiec-
kiego i dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim poprzed-
nikiem: Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. 
Był to i jest obowiązek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu 
cierpieli, obowiązek wobec Boga”.  Podczas wizyty papieża                                                                                                                               
w Auschwitz na niebie pojawiła się tęcza - ten znak przymie-
rza Boga z człowiekiem ze Starego Testamentu.

PAPIEŻ: DO KOGO PÓJDĘ W TYM ROKU,
 ŻEBY CZYNIĆ DOBRO?

„Dokąd chcę pójść w tym roku? Do kogo pójdę, żeby czynić 
dobro?” – pytał papież Franciszek w homilii, którą wygłosił 
podczas Mszy św., której w Nowy Rok przewodniczył w Ba-
zylice św. Piotra w Watykanie. Zachęcał do otwarcia oczu na 
Boga i na drugiego człowieka.
Ojciec Święty przypomniał, że Maryję nazywamy tytułem 
„Święta Boża Rodzicielka”. Powtarzamy je z modlitwie „Zdro-
waś Maryjo”: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 
grzesznymi”, a „na to wezwanie Matka Boża zawsze odpowia-
da, wysłuchuje naszych próśb, błogosławi nas ze swoim Sy-
nem trzymanym w ramionach, przynosi nam czułość Boga, 
który stał się ciałem”.
„Dziś zawierzamy Matce Przenajświętszej umiłowanego pa-
pieża seniora Benedykta XVI, aby mu towarzyszyła w jego 
przejściu z tego świata do Boga” – powiedział Franciszek.

TYSIĄCE LUDZI ŻEGNAŁO BENEDYKA XVI 
W BAZYLICE ŚW. PIOTRA

Od poniedziałku rano (02.01.2023) ciało Benedykta XVI 
było złożone w Bazylice św. Piotra. Tysiące ludzi żegnało 

papieża seniora, który zmarł w Rzymie w Sylwestra 
w wieku 95 lat. W dniach 2-4 stycznia wszyscy mieli 
możliwość pożegnania się ze Zmarłym.
Jego ciało ubrane w czerwoną szatę papieską, z mitrą 
biskupią na głowie zostało przywiezione z klasztoru 
Mater Ecclesiae, gdzie mieszkał od czasu ustąpienia                  
z papieskiego urzędu w 2013 r. Podczas prywatnej 
ceremonii trumnę złożono przed głównym ołtarzem, 
Konfesją św. Piotra. Po obu stronach Gwardia Szwaj-
carska trzymała wartę honorową.
 

EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH 
ZAKOŃCZONE PROŚBAMI O POKÓJ W UKRAINIE

45. Europejskie Spotkanie Młodzieży, zorganizowane 
przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé, zakończyło się 
w Nowy Rok licznymi nabożeństwami w Rostocku                     
i okolicy. Od 28 grudnia do 1 stycznia zgromadziło 
się tam około 5 tys. młodych ludzi z 49 krajów, którzy 
przełom roku uczcili „festiwalem narodów”.
Oprócz modlitw i medytacji młodzi ludzie podczas 
warsztatów dyskutowali o kwestiach teologicznych                   
i aktualnych tematach, takich jak zmiany klimatyczne, 
sytuacja uchodźców czy przyszłość Kościołów. Przede 
wszystkim jednak na pierwsze miejsce w modlitwach  
i dyskusjach młodych ludzi zajmowała wojna w Ukra-
inie.
Wśród uczestników spotkania Taizé było około 80 ko-
biet i mężczyzn z terenów ogarniętych wojną. 
Gospodarzem kolejnego, 46. Europejskiego Spotkania 
Młodych, będzie na przełomie 2023/2024 roku stoli-
ca Słowenii – Lublana. Tak więc to doroczne spotkanie 
odbędzie się po raz pierwszy w Słowenii.

30 LAT POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

26 grudnia 2022 roku to wyjątkowa data – 30 lat 
kończy jedna z największych i najbardziej rozpozna-
walnych organizacji w Polsce, czyli Polska Akcja Hu-
manitarna. Przez trzy dekady działalności PAH dotarła 
z ratującą zdrowie i życie pomocą do ponad 14,5 mln 
osób w 51 krajach na świecie.
Wojny, katastrofy naturalne, konflikty społeczne, wiel-
kie kryzysy uchodźcze. Minione 30 lat obfitowało                   
w nagłe i tragiczne wydarzenia. Od oblężonego Sa-
rajewa, przez pogrążone w walkach Czeczenię, Syrię 
i Sudan, aż do dotkniętych przez żywioły Indonezji, 
Somalii, Nepalu – wszędzie tam Polska Akcja Huma-
nitarna spieszyła z natychmiastową pomocą.
Można wesprzeć obecne i przyszłe działania PAH po-
przez:
– wpłatę przez stronę PAH: https://www.pah.org.
pl/30lat
– przelew na konto nr: 02 2490 0005 0000 4600 8316 
8772 z dopiskiem „pomoc PAH w Polsce i na świecie”
 

ABP GĄDECKI O PRZYSZŁOŚĆ PAMIĘCI 
O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM

„Od momentu zwycięstwa Powstania Wielkopolskie-
go ówczesne elity polskiego społeczeństwa zdawały 
sobie sprawę z konieczności podtrzymywania pamięci 
o wydarzeniach powstańczych” – mówił abp Stani-
sław Gądecki w Poznaniu w 104. rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego (27.12.2022). Metropo-
lita poznański podkreślił, że ostatecznie „przyszłość 
pamięci o Powstaniu Wielkopolskim zależy przede 
wszystkim od tego, czy ta pamięć będzie przechowy-



W POLSCE
Papież: do kogo pójdę w tym roku, żeby czynić dobro?
„Dokąd chcę pójść w tym roku? Do kogo pójdę, żeby czynić dobro?” – pytał papież 
Franciszek w homilii, którą wygłosił podczas Mszy św., której w Nowy Rok przewodniczył w 
Bazylice św. Piotra w Watykanie. Zachęcał do otwarcia oczu na Boga i na drugiego 
człowieka.
Ojciec Święty przypomniał, że Maryję nazywamy tytułem „Święta Boża Rodzicielka”. 
Powtarzamy je z modlitwie „Zdrowaś Maryjo”: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 
nami grzesznymi”, a „na to wezwanie Matka Boża zawsze odpowiada, wysłuchuje naszych 
próśb, błogosławi nas ze swoim Synem trzymanym w ramionach, przynosi nam czułość Boga, 
który stał się ciałem”.
„Dziś zawierzamy Matce Przenajświętszej umiłowanego papieża seniora Benedykta XVI, aby 
mu towarzyszyła w jego przejściu z tego świata do Boga” – powiedział Franciszek.

Tysiące ludzi żegnało Benedyka XVI w Bazylice św. Piotra
Od poniedziałku rano (02.01.2023) ciało Benedykta XVI było złożone w Bazylice św. Piotra. 
Tysiące ludzi żegnało papieża seniora, który zmarł w Rzymie w Sylwestra w wieku 95 lat. W
dniach 2-4 stycznia wszyscy mieli możliwość pożegnania się ze Zmarłym.
Jego ciało ubrane w czerwoną szatę papieską, z mitrą biskupią na głowie zostało 
przywiezione z klasztoru Mater Ecclesiae, gdzie mieszkał od czasu ustąpienia z papieskiego 
urzędu w 2013 r. Podczas prywatnej ceremonii trumnę złożono przed głównym ołtarzem, 
Konfesją św. Piotra. Po obu stronach Gwardia Szwajcarska trzymała wartę honorową.
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Europejskie Spotkanie Młodych zakończone prośbami o pokój w Ukrainie
45. Europejskie Spotkanie Młodzieży, zorganizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé,
zakończyło się w Nowy Rok licznymi nabożeństwami w Rostocku i okolicy. Od 28 grudnia 
do 1 stycznia zgromadziło się tam około 5 tys. młodych ludzi z 49 krajów, którzy przełom 
roku uczcili „festiwalem narodów”.
Oprócz modlitw i medytacji młodzi ludzie podczas warsztatów dyskutowali o kwestiach 
teologicznych i aktualnych tematach, takich jak zmiany klimatyczne, sytuacja uchodźców czy 
przyszłość Kościołów. Przede wszystkim jednak na pierwsze miejsce w modlitwach i 
dyskusjach młodych ludzi zajmowała wojna w Ukrainie.
Wśród uczestników spotkania Taizé było około 80 kobiet i mężczyzn z terenów ogarniętych 
wojną. 
Gospodarzem kolejnego, 46. Europejskiego Spotkania Młodych, będzie na przełomie 
2023/2024 roku stolica Słowenii – Lublana. Tak więc to doroczne spotkanie odbędzie się po 
raz pierwszy w Słowenii.

W POLSCE

30 lat Polskiej Akcji Humanitarnej
26 grudnia 2022 roku to wyjątkowa data – 30 lat kończy jedna z największych i najbardziej 
rozpoznawalnych organizacji w Polsce, czyli Polska Akcja Humanitarna. Przez trzy dekady 
działalności PAH dotarła z ratującą zdrowie i życie pomocą do ponad 14,5 mln osób w 51 
krajach na świecie.
Wojny, katastrofy naturalne, konflikty społeczne, wielkie kryzysy uchodźcze. Minione 30 lat 
obfitowało w nagłe i tragiczne wydarzenia. Od oblężonego Sarajewa, przez pogrążone w 
walkach Czeczenię, Syrię i Sudan, aż do dotkniętych przez żywioły Indonezji, Somalii, 
Nepalu – wszędzie tam Polska Akcja Humanitarna spieszyła z natychmiastową pomocą.
Można wesprzeć obecne i przyszłe działania PAH poprzez:
– wpłatę przez stronę PAH: https://www.pah.org.pl/30lat
– przelew na konto nr: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 z dopiskiem „pomoc PAH w 
Polsce i na świecie”

Abp Gądecki o przyszłość pamięci o Powstaniu Wielkopolskim
„Od momentu zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego ówczesne elity polskiego 
społeczeństwa zdawały sobie sprawę z konieczności podtrzymywania pamięci o 
wydarzeniach powstańczych” – mówił abp Stanisław Gądecki w Poznaniu w 104. rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego (27.12.2022). Metropolita poznański podkreślił, że 
ostatecznie „przyszłość pamięci o Powstaniu Wielkopolskim zależy przede wszystkim od 
tego, czy ta pamięć będzie przechowywana w sercu każdego z nas”.

Abp Gądecki: Życzę, aby pokój Chrystusa zagościł w naszych sercach i rodzinach
„Wchodzimy w Nowy Rok Pański 2023 z ufnością, że Pan Bóg nie przestaje nas trzymać w 
swoich dłoniach. On jest Alfą i Omegą, Panem czasów, i w Jego rękach spoczywają losy 
narodów i świata. Dlatego życzę, aby w tym Nowym Roku pokój Chrystusa zagościł w 
naszych sercach i w naszych rodzinach, a szczególnie na ukraińskiej ziemi, przynosząc jej 
mieszkańcom wytchnienie, bezpieczeństwo i ufność na lepsze jutro. Niech Pan Bóg 
wszystkim błogosławi każdego dnia”.

Kondolencje po śmierci Ojca Świętego Benedykta XVI

Wasza Świątobliwość,
Umiłowany Ojcze Święty,
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wana w sercu każdego z nas”.

ABP GĄDECKI: ŻYCZĘ, ABY POKÓJ CHRYSTUSA 
ZAGOŚCIŁ W NASZYCH SERCACH I RODZINACH

„Wchodzimy w Nowy Rok Pański 2023 z ufnością, że Pan 
Bóg nie przestaje nas trzymać w swoich dłoniach. On jest 
Alfą i Omegą, Panem czasów, i w Jego rękach spoczywają losy 
narodów i świata. Dlatego życzę, aby w tym Nowym Roku 
pokój Chrystusa zagościł w naszych sercach i w naszych ro-
dzinach, a szczególnie na ukraińskiej ziemi, przynosząc jej 
mieszkańcom wytchnienie, bezpieczeństwo i ufność na lep-
sze jutro. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi każdego dnia”.
 

KONDOLENCJE PO ŚMIERCI 
OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

Wasza Świątobliwość,
Umiłowany Ojcze Święty, 
z wielkim smutkiem, ale i z głęboką wiarą w życie wieczne 
przyjąłem informację o przejściu do Domu Ojca Benedykta 
XVI – papieża emeryta, jednego z najwybitniejszych następ-
ców św. Piotra ostatnich stuleci, człowieka głębokiej wiary, 
genialnego teologa, wieloletniego współpracownika św. Jana 
Pawła II, oddanego przyjaciela Polski i Polaków.

Przechodzi do innego życia postać wybitna. Nie sposób ob-
jąć wszystkich wymiarów jego wspaniałego życia i posługi 
– profesor nauk teologicznych, wykładowca uniwersytetów                       
w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie; w czasach Soboru 
Watykańskiego II doradca teologiczny arcybiskupa Kolonii, 
następnie arcybiskup metropolita Monachium i Freising, 
od 1977 roku kardynał;  przewodniczący Papieskiej Komisji 
Biblijnej, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teolo-
gicznej, członek Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Kon-
gregacji ds. Edukacji Katolickiej, Kongregacji ds. Kościołów 
Wschodnich, Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrze-
ścijan, Papieskiej Rady ds. Kultury oraz Papieskiej Komisji ds. 
Ameryki Łacińskiej; wreszcie wieloletni prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary, dziekan Kolegium Kardynalskiego, czuły pa-
sterz Kościoła Powszechnego i wierny Ewangelii Chrystu-
sowej nauczyciel ludu Bożego, pokorny pracownik winnicy 
Pańskiej, oddany współpracownik Prawdy, który z odwagą                  
i pokorą służył Kościołowi w ciszy, modlitwie i cierpieniu, 
również po ogłoszeniu swej decyzji o abdykacji.

Autor setek publikacji naukowych z dziedziny teologii dog-
matycznej i teologii fundamentalnej, zwłaszcza z chrystologii, 
antropologii, soteriologii, eklezjologii, eschatologii i ekumeni-
zmu, autor 3 encyklik, 4 adhortacji apostolskich oraz innych 
dokumentów papieskich, niezliczonych homilii, wystąpień              
i wykładów. W czasie swego pontyfikatu ogłosił 44 świętych  
i 289 błogosławionych, w tym swego poprzednika Jana Paw-
ła II, Szymona z Lipnicy, Marię Merkert, Michała Sopoćko.                
W ślad za św. Janem Pawłem II stał się pielgrzymem świata, 
odbywając 24 apostolskie podróże zagraniczne, w tym do 
Polski w 2006 roku oraz 33 podróże po Włoszech.

Już dzisiaj życie, spuścizna teologiczna oraz pontyfikat tego 
wielkiego papieża – wypełnione bezgraniczną miłością do 
Chrystusa i Kościoła – są inspiracją dla nowych pokoleń 
uczniów Chrystusa, stanowiąc głęboki, jednoznaczny i żywy 
komentarz do depozytu apostolskiej wiary, którego przez lata 
był stróżem i powiernikiem.

„Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znaj-
dujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności.                            
Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się 
nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, 

znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” 
(Prefacja o zmarłych, 86). Dlatego wraz z całym Kościo-
łem, który jest w Polsce dziękuję Panu Bogu za piękne 
życie i pontyfikat papieża Benedykta XVI, ufając że 
przynoszą one już teraz i przynosić będą w przyszłości 
błogosławione plony.

Za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej proszę Do-
brego Boga o miłosierdzie dla Zmarłego, zapewniając 
jednocześnie o modlitwie Kościoła w Polsce w jego 
intencji.

Niech spoczywa w pokoju!
+ Stanisław Gądecki

 

PRYMAS POLSKI: JESTEŚMY WDZIĘCZNI BENEDYK-
TOWI XVI ZA GŁĘBIE NAUCZANIA I POKORĘ

„Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za głębię jego 
nauczania, głębię teologicznej refleksji, za to, w jaki 

sposób Kościół Chrystusowy 
prowadził przez lata swojego pon-
tyfikatu. Ale nade wszystko za jego 
pokorę i prawdę posługiwania, za 
rzeczywistą bliskość wobec ludzi, 
za to, że potrafił też w takiej oso-
bistej skromności i uniżeniu siebie 
często wskazywać na Tego, który 
jest dla nas prawdziwie Zbawicie-
lem świata.
Jesteśmy Bogu za jego osobę 
wdzięczni i chcemy przed Bogiem 
pamiętać o nim w modlitwie” - po-
wiedział Prymas Polski.
 

ARCHIDIECEZJALNA MSZA ŻAŁOBNA 
W INTENCJI ŚP. BENEDYKTA XVI 

Archidiecezjalna Msza żałobna w intencji śp. Benedyk-
ta XVI odbędzie się w poniedziałek, 9 stycznia 2023 
r., o godz. 18.00 w katedrze poznańskiej. Serdecznie 
zapraszamy na tę uroczystość pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wszystkich Ka-
płanów, Osoby życia konsekrowanego i Wiernych 
świeckich.
 

Źródła: www.episkopat.pl, www.ekai.pl, www.archpoznan.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

Zgodnie z zapowiedzią pójdziemy w tym roku z kolędą do 
parafian mieszkających w domach jednorodzinnych, którzy                                                                               
w adwencie złożyli zaproszenie do przyjęcia kapłana. 
W związku z chorobą kapłanów i wielu parafian kolędę 
przesuwamy o dwa tygodnie - rozpoczniemy 16 stycznia 
według podanego już planu dni i ulic. 

Msze św. w dni powszednie o godz. 7.30 i 18.00.

Spowiedź pół godziny przed poranną i wieczorną Mszą św.

Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne według 
ustalonych dni i godzin.

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin: śp. Marek 
Stróżyk z ul. Nowy Świat. Pogrzeb na Junikowie w najbliższą 
środę. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu             
a nasz Panie…


