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EWANGELIA

               EWANGELIA  (Łk 3, 15-16. 21-22)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli 
domysły w swych sercach co do Jana, czy nie 
jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszyst-
kich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie moc-
niejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 
rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was 
chrzcił Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały 
lud przystępował do chrztu, Jezus także przy-
jął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo                                   
i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cie-
lesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie 
mam upodobanie».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Dzisiejsza Ewangelia jest historią nie-
zwykłej pokory. Pokory Boga i czło-
wieka. Pokory tak wielkiej, że zdołała 
otworzyć niebo. Do Jana przychodziły 
tłumy grzeszników pragnących nawró-
cenia. Tego dnia wśród nich pojawił się 
najpiękniejszy, najlepszy z ludzi. Ten, 
który grzechu nie miał. A jednak stanął 
w tłumie cierpliwie czekając na swo-
ją kolej, razem ze wszystkimi prosząc                                                           
o chrzest. Największe dzieło świata jakim 
było zbawienie rozpoczął od tego pokor-
nego czekania. A Jan? Był człowiekiem 
niezwykłym, mężnym świętym, żyjącym 
tak, że „wszyscy snuli domysły w swych 
sercach co do Jana, czy nie jest Mesja-
szem.”. A dzisiaj widzimy Go stojącego 

Chrzest
 Jezusa

w poczuciu całkowitej swojej słabości. Mówi, że 
nie jest godzien nawet „rozwiązać rzemyka u Jego 
sandała”. I my stojąc przed Bogiem tak często 
czujemy swoją niemoc. Tak bardzo chcemy odpła-
cić za Jego miłość i tak trudno przyjąć nam ją po 
prostu jako dar. Czasem czujemy się przytłoczeni 
naszym grzechem. Ale właśnie to poczucie bezsil-
ności i niemocy jest jednym z najlepszych miejsc 
doświadczenia Bożej łaski. 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. „A gdy się modlił, otworzyło się 
niebo…”. Nasza modlitwa również otwiera niebo, 
a Pan Bóg tylko czeka, żeby nam wyznać miłość. 
„Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam 
upodobanie.” Moment, w którym usłyszymy te sło-
wa, będzie dla nas prawdziwym początek drogi wia-
ry. Pozwólmy się kochać - to wystarczy.

Justyna Zienkowicz
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10.01.
„Kto nie miłuje Boga ca-
łym swoim sercem i całym 
swoim umysłem, jak może 
należycie i szczerze wypeł-
niać miłość wobec swoich 
braci? Przecież nie ma mi-
łości do Boga, ze względu 
na którego winien myśleć 
o bliźnich.”
św. Grzegorz z Nyssy

11.01.
„Nie odmówię mojemu 
Bogu przyjęcia krzyża, 
jaki mi ukazuje i za Jego 
przykładem chcę go nieść 
z miłością, niczego nie 
pomniejszając…Za do-
świadczeniem zawsze 
idzie łaska, a przy naszym 
Zbawicielu nasze serce na-
biera siły i odwagi.”
św. Leonia Franciszka 
Aviat

12.01.
„(…) żeby spocząć do-
skonalej w słodyczy miło-
ści bratniej, trzeba objąć 
ramionami miłości także i 
nieprzyjaciół.”
św. Elred z Rievaulx

13.01.
„Bóg nie potrafi być ni-
czym innym, jak tylko 
miłością, nie potrafi być 

Myśli na każdy dzień
niczym innym jak Oj-
cem. Kto miłuje, nie jest 
zazdrosny, a kto jest Oj-
cem, jest nim w pełni.”
św. Hilary z Poitiers

14.01.
„Uśmiechnij się do 
wszystkich, których Pan 
Jezus stawia przy obie               
w ciągu dnia.”
św. Joanna Beretta Molla

15.01.
„Nie chodzi o to, aby 
prowadzić życie wolne 
od trosk i cierpień, lecz 
o to, by w mocy Ducha 
Świętego i w łączności 
z Chrystusem znosić                           
i wykonywać to, co trud-
ne. W tym właśnie jest 
piękno.”
św. Arnold Janssen

16.01.
„Nie ma miłości bez wia-
ry ani wiary bez nadziei. 
Są to trzy filary, podtrzy-
mujące warownię naszej 
duszy.”
św. Katarzyna ze Sieny

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Niedziela. Święto Chrztu Pańskiego
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 40, 1-5. 9-11)
Chwała Pana się objawi i zobaczy ją wszelkie ciało
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do ser-
ca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość 
jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie 
grzechy». Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie 
na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny,                                                                  
a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome 
zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zoba-
czy, bo usta Pańskie to powiedziały». Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej 
nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Je-
ruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! 
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda 
z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, 
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące pro-
wadzi łagodnie».

PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30)
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.

Chmury są Twoim rydwanem, *
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Ty wszystko mądrze uczyniłeś, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

DRUGIE CZYTANIE (Tt 2, 11-14; 3, 4-7)
Chrystus zbawił nas przez obmycie odradzające i odna-
wiające w Duchu Świętym

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza 
nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i spra-
wiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i 
objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, 
który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawo-
ści i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych 
uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do 
ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miło-
sierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu 
Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela 
naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami 
życia wiecznego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Łk 3, 16)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 1 Sm 1, 1-8; Mk 1, 14-20
Wtorek: 1 Sm 1, 9-20; Mk 1, 21-28
Środa: 1 Sm 3, 1-10. 19-20
Czwartek: 1 Sm 4, 1b-11; Mk 1, 40-45
Piątek: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Mk 2, 1-12
Sobota: 1 Sm 9, 1-4. 17-19. 10,1; Mk 2, 13-17

Oto jest morze, ogromne i szerokie, †
a w nim żyjątek bez liku, *
zwierząt wielkich i małych.

Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.
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„Oby Nowy Rok wbrew wszystkim groźnym okolicznościom był dobrym rokiem, rokiem błogosławieństwa 
i pokoju! Przecież nie ma rzeczy niemożliwych u Boga” – brzmiały życzenia Dokty skierowane do Przyjaciół 
w liście w 1980 r. 

fot. Robert Woźniak / Przewodnik Katolicki

Oto jest morze, ogromne i szerokie, †
a w nim żyjątek bez liku, *
zwierząt wielkich i małych.

Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.
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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.

Z ŻYCIA  KOŚCIOŁA

W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Św. Józef uczy nas powierzania się 
Bożej Opatrzności

Do reagowania na przeciwności nie poprzez postawy agresyw-
ne, lecz powierzając się Bożej Opatrzności zachęcił Ojciec 
Święty podczas środowej audiencji ogólnej (29.12.2021). 
W sposób szczególny papież zaapelował o modlitwę za migran-
tów i osoby prześladowane. Zauważył, że właśnie św. Józef 
podczas ucieczki do Egiptu był prześladowanym i mężnym 
migrantem.

Franciszek zachęca Polaków do modlitwy 
o ustanie pandemii

„Módlmy się, aby przyszły rok był szczęśliwy dla nas i dla 
wszystkich ludzi, aby ustąpiła pandemia i byśmy mogli cieszyć 
się pokojem w naszych sercach, w naszych rodzinach, w spo-
łeczeństwach i na świecie. Boże błogosławieństwo niech wam 
zawsze towarzyszy!” – powiedział Ojciec Święty, pozdrawia-
jąc Polaków podczas audiencji ogólnej. Była ona ostatnią w roku 
2021.

Papież na Europejskie Spotkanie Młodych: 
bądźcie pielgrzymami zaufania

„Obyście nadal byli pielgrzymami zaufania, gdziekolwiek Pan 
was pośle!” – czytamy w przesłaniu skierowanym przez Ojca 
Świętego do uczestników 44 Europejskiego Spotkania Mło-
dych w Turynie i w Taizé, odbywającego się w formie online. 
Dokument podpisał w jego imieniu sekretarz stanu Stolicy 
Apostolskiej kard. Pietro Parolin. „Wasze spotkanie odby-
wa się w momencie, w którym jest wiele niepokojów. Wielu 
ludzi zadaje sobie pytanie: Czy nasza planeta ma przyszłość? 
Jakie obowiązki musimy podjąć, aby ją chronić i uczynić Zie-
mię zdatną do zamieszkania? W czasach rosnącej polaryzacji, 
w jaki sposób możemy, zgodnie z waszym hasłem na nadchodzą-
cy rok, „stawać się budowniczymi jedności”? Zamiast poddać 
się defetyzmowi i uciekać od tych pytań, zdecydowaliście się 
stawić im czoła, wspólnie szukać, modlić się, słuchać Słowa 
Bożego i pozwolić mu rzucić światło na najbardziej złożone ludz-
kie sytuacje. Nie bez powodu w Księdze Dziejów Apostolskich 
czytamy, że w dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie „znajdowali się 
wszyscy razem” (2,1). To właśnie wtedy, gdy jesteśmy razem, 
Duch Boży tchnie w sposób szczególny. Podczas odbywającego 
się obecnie synodu również Kościół katolicki stara się uczynić 
siebie bardziej dyspozycyjnym na działanie Ducha Świętego, 
zapraszając uczniów Chrystusa do odkrycia, jak bardzo potrze-
bujemy siebie nawzajem

Papież: nie sprowadzajmy Bożego Narodzenia
 do powierzchownego wzruszenia

Papież przypomniał, że święto Bożego Narodzenia wzbudza 
wewnętrzną postawę zadziwienia, zdumienia, kontemplacji. 
Chodzi jednak o „zdziwienie, które nie ogranicza się do po-
wierzchownego wzruszenia, związanego z zewnętrznością świę-
ta, a co gorsza z konsumpcyjnym szaleństwem”. Jeśli sprowa-
dzimy Boże Narodzenie do powierzchownego wzruszenia lub 
konsumpcyjnego szaleństwa, to jutro będzie takie samo jak 
wczoraj, nic się zmieni – przestrzegł papież Franciszek w ho-
milii wygłoszonej podczas Nieszporów w bazylice św. Piotra na 
zakończenie 2021 roku. Odprawił je kard. Giovanni Battista 
Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego.
Dodał, że zdumienie Maryi i zdumienie Kościoła „jest pełne 
wdzięczności”, gdyż „Bóg nie opuścił swojego ludu, przyszedł, 

jest blisko, jest Bogiem-z-nami”. I choć „problemy nie zniknęły, 
nie brakuje trudności i trosk”, to „nie jesteśmy sami”, bo Ojciec 
zesłał swego Syna, „aby nas wszystkich, zagubionych i rozproszo-
nych, doprowadzić z powrotem do domu Ojca.

01 stycznia - Światowy Dzień Pokoju – 
orędzie Papieża Franciszka

O krzewienie dialogu między pokoleniami jako podstawy reali-
zacji wspólnych planów, edukacji, jako czynnika wolności, odpo-
wiedzialności i rozwoju oraz podejmowanie działań na rzecz pełnej 
realizacji ludzkiej godności i zapewnienie pracy apeluje papież 
Franciszek w Orędziu na obchodzony 1 stycznia 2022 r. 55. 
Światowy Dzień Pokoju. Jego temat brzmi: „Dialog międzypoko-
leniowy, edukacja, praca: narzędzia budowania trwałego pokoju”.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
w Watykanie

O budowanie więzi braterskich, a także promowanie matek                         
i ochronę kobiet zaapelował papież podczas Mszy św. sprawowanej 
w bazylice watykańskiej 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki. 
Wcześniej zostały wypowiedziane intencje: za Kościół (po an-
gielsku), za rządzących (w języku swahili), za rodziców (po 
chińsku), za osoby konsekrowane (po hiszpańsku). Ostatnie 
wezwanie – za samotnych i cierpiących – wypowiedziano po 
polsku: „Ojciec wszelkiej pociechy, niech da osobom samotnym                                
i cierpiącym radość poznawania Jezusa, doświadczenia jego czułego 
towarzyszenia i otwarcia się na doskonałą komunię miłości”. We 
Mszy św. wzięli udział między innymi członkowie korpusu dyplo-
matycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej.

Franciszek: módlmy się o pokój dla naszych serc
 i dla świata całego

Do modlitwy o pokój i podejmowania konkretnych działań na 
jego rzecz zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą 
„Anioł Pański” 1 stycznia 2022 roku. Od 55 lat w pierwszy 
dzień nowego roku obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju. Oj-
ciec Święty podkreślił, że pokój „jest zarówno darem Bożym, jak                                                                                                                          
i owocem wspólnego zaangażowania”. Dlatego trzeba o niego błagać 
Jezusa. Ale wymaga też konkretnych czynów. „Jest on budowany 
poprzez poszanowanie dla ostatnich, krzewienie sprawiedliwości, 
odwagę przebaczenia, która gasi ogień nienawiści. Potrzebuje on 
także pozytywnego spojrzenia: abyśmy zawsze patrzyli – zarówno 
w Kościele, jak i w społeczeństwie – nie na zło, które nas dzieli, 
lecz na dobro, które nas może zjednoczyć! Nie trzeba się załamy-
wać i narzekać, lecz zakasać rękawy, aby budować pokój. Niech 
Matka Boża, Królowa Pokoju, na początku tego roku wyjedna 
zgodę dla naszych serc i dla świata całego” – powiedział papież 
przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apo-
stolskiego błogosławieństwa.
Ojciec Święty zaapelował też o położenie kresu konfliktom na 
świecie. Na koniec powiedział: „Serdeczne życzenia dla wszyst-
kich: wszystkiego najlepszego! Proszę, nie zapomnijcie o mnie                  
w modlitwie. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Życzę 
smacznego obiadu i do zobaczenia jutro”.

Franciszek: zaprośmy Jezusa do naszego życia
„Przed szopką porozmawiajmy z Jezusem o naszych konkretnych 
sytuacjach. Zaprośmy Go oficjalnie do naszego życia, szczególnie 
w ciemne miejsca, do naszych „wewnętrznych stajni”. Powiedz-
my Mu bez lęku o problemach społecznych i kościelnych naszych 
czasów” – zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą 
„Anioł Pański” 2 stycznia, w II niedzielę po Narodzeniu Pań-
skim. „Bóg pragnie przyjąć nasze ciało. Jeśli twoje serce wydaje 
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Św. Józef uczy nas powierzania się Bożej Opatrzności
Do reagowania na przeciwności nie poprzez postawy agresywne, lecz powierzając się Bożej 
Opatrzności zachęcił Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej (29.12.2021). W 
sposób szczególny papież zaapelował o modlitwę za migrantów i osoby prześladowane. 
Zauważył, że właśnie św. Józef podczas ucieczki do Egiptu był prześladowanym i mężnym 
migrantem.

AP/Associated Press/East News

Franciszek zachęca Polaków do modlitwy o ustanie pandemii
„Módlmy się, aby przyszły rok był szczęśliwy dla nas i dla wszystkich ludzi, aby ustąpiła 
pandemia i byśmy mogli cieszyć się pokojem w naszych sercach, w naszych rodzinach, w 
społeczeństwach i na świecie. Boże błogosławieństwo niech wam zawsze towarzyszy!” –
powiedział Ojciec Święty, pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej. Była ona 
ostatnią w roku 2021.

Fot. Grzegorz GALAZKA/East News

Papież na Europejskie Spotkanie Młodych: bądźcie pielgrzymami zaufania
„Obyście nadal byli pielgrzymami zaufania, gdziekolwiek Pan was pośle!” – czytamy w 
przesłaniu skierowanym przez Ojca Świętego do uczestników 44 Europejskiego Spotkania 
Młodych w Turynie i w Taizé, odbywającego się w formie online. Dokument podpisał w jego
imieniu sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.
„Wasze spotkanie odbywa się w momencie, w którym jest wiele niepokojów. Wielu ludzi 
zadaje sobie pytanie: Czy nasza planeta ma przyszłość? Jakie obowiązki musimy podjąć, aby 
ją chronić i uczynić Ziemię zdatną do zamieszkania? W czasach rosnącej polaryzacji, w jaki 
sposób możemy, zgodnie z waszym hasłem na nadchodzący rok, „stawać się budowniczymi 
jedności”?
Zamiast poddać się defetyzmowi i uciekać od tych pytań, zdecydowaliście się stawić im
czoła, wspólnie szukać, modlić się, słuchać Słowa Bożego i pozwolić mu rzucić światło na 
najbardziej złożone ludzkie sytuacje. Nie bez powodu w Księdze Dziejów Apostolskich 
czytamy, że w dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie „znajdowali się wszyscy razem” (2,1). To 
właśnie wtedy, gdy jesteśmy razem, Duch Boży tchnie w sposób szczególny. Podczas 
odbywającego się obecnie synodu również Kościół katolicki stara się uczynić siebie bardziej 
dyspozycyjnym na działanie Ducha Świętego, zapraszając uczniów Chrystusa do odkrycia, 
jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem.
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Papież: nie sprowadzajmy Bożego Narodzenia do powierzchownego wzruszenia
Papież przypomniał, że święto Bożego Narodzenia wzbudza wewnętrzną postawę 
zadziwienia, zdumienia, kontemplacji. Chodzi jednak o „zdziwienie, które nie ogranicza się 
do powierzchownego wzruszenia, związanego z zewnętrznością święta, a co gorsza z 
konsumpcyjnym szaleństwem”.
Jeśli sprowadzimy Boże Narodzenie do powierzchownego wzruszenia lub konsumpcyjnego
szaleństwa, to jutro będzie takie samo jak wczoraj, nic się zmieni – przestrzegł papież 
Franciszek w homilii wygłoszonej podczas Nieszporów w bazylice św. Piotra na zakończenie 
2021 roku. Odprawił je kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego.
Dodał, że zdumienie Maryi i zdumienie Kościoła „jest pełne wdzięczności”, gdyż „Bóg nie 
opuścił swojego ludu, przyszedł, jest blisko, jest Bogiem-z-nami”. I choć „problemy nie 
zniknęły, nie brakuje trudności i trosk”, to „nie jesteśmy sami”, bo Ojciec zesłał swego Syna, 
„aby nas wszystkich, zagubionych i rozproszonych, doprowadzić z powrotem do domu Ojca.

Fot. AP/Associated Press/East News

01 stycznia - Światowy Dzień Pokoju – orędzie Papieża Franciszka
O krzewienie dialogu między pokoleniami jako podstawy realizacji wspólnych planów, 
edukacji, jako czynnika wolności, odpowiedzialności i rozwoju oraz podejmowanie działań 
na rzecz pełnej realizacji ludzkiej godności i zapewnienie pracy apeluje papież Franciszek w 
Orędziu na obchodzony 1 stycznia 2022 r. 55. Światowy Dzień Pokoju. Jego temat brzmi: 
„Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędzia budowania trwałego pokoju”.

Fot. © Mazur / catholicnews.org.uk

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w Watykanie
O budowanie więzi braterskich, a także promowanie matek i ochronę kobiet zaapelował 
papież podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice watykańskiej 1 stycznia, w uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. 
Wcześniej zostały wypowiedziane intencje: za Kościół (po angielsku), za rządzących (w 
języku swahili), za rodziców (po chińsku), za osoby konsekrowane (po hiszpańsku).
Ostatnie wezwanie – za samotnych i cierpiących – wypowiedziano po polsku: „Ojciec 
wszelkiej pociechy, niech da osobom samotnym i cierpiącym radość poznawania Jezusa, 
doświadczenia jego czułego towarzyszenia i otwarcia się na doskonałą komunię miłości”.
We Mszy św. wzięli udział między innymi członkowie korpusu dyplomatycznego 
akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej.

Fot. YouTube/Vatican News

Franciszek: módlmy się o pokój dla naszych serc i dla świata całego
Do modlitwy o pokój i podejmowania konkretnych działań na jego rzecz zachęcił Ojciec 
Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 1 stycznia 2022 roku. Od 55 lat w 
pierwszy dzień nowego roku obchodzony jest Światowy Dzień Pokoju.
Ojciec Święty podkreślił, że pokój „jest zarówno darem Bożym, jak i owocem wspólnego 
zaangażowania”. Dlatego trzeba o niego błagać Jezusa. Ale wymaga też konkretnych czynów. 
„Jest on budowany poprzez poszanowanie dla ostatnich, krzewienie sprawiedliwości, odwagę 
przebaczenia, która gasi ogień nienawiści. Potrzebuje on także pozytywnego spojrzenia: 
abyśmy zawsze patrzyli – zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie – nie na zło, które nas 
dzieli, lecz na dobro, które nas może zjednoczyć! Nie trzeba się załamywać i narzekać, lecz 
zakasać rękawy, aby budować pokój. Niech Matka Boża, Królowa Pokoju, na początku tego 
roku wyjedna zgodę dla naszych serc i dla świata całego” – powiedział papież przed 
odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.
Ojciec Święty zaapelował też o położenie kresu konfliktom na świecie.
Na koniec powiedział: „Serdeczne życzenia dla wszystkich: wszystkiego najlepszego! Proszę, 
nie zapomnijcie o mnie w modlitwie. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Życzę 
smacznego obiadu i do zobaczenia jutro”.
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się zbyt skażone złem, zbyt nieuporządkowane, nie zamykaj 
się, nie bój się. Pomyśl o stajence w Betlejem. Jezus tam się 
narodził, w tym ubóstwie, aby ci powiedzieć, że nie boi się na-
wiedzić twojego serca, zamieszkać w twoim niechlujnym życiu” 
– stwierdził Franciszek.

Pomnik migrantów na Placu św. Piotra 
zyskał interaktywny element

„Aniołowie nieświadomi”, czyli pomnik migrantów stworzony 
przez kanadyjskiego artystę Timothy’ego P. Schmalza, został 
wyposażony w kod QR, dzięki któremu odwiedzający mogą 
dowiedzieć się więcej o rzeczywistości migrantów i uchodźców 
poprzez nauczanie papieża Franciszka. Rzeźba, umieszczona 
dwa lata temu na Placu Świętego Piotra, została stworzona 
według pomysłu kard. Michaela Czernego, podsekretarza 
Sekcji Migrantów i Uchodźców w Dykasterii ds. Integralne-
go Rozwoju Człowieka, i przedstawia, w naturalnej wielkości, 
grupę podróżujących w łodzi osób. W ich centrum wyróżniają 
się skrzydła anioła, sugerujące obecność tego, co święte. Pomnik 
inspirowany jest fragmentem biblijnym: „Nie zapominajmy też 
o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, Aniołom 
dali gościnę” (Hbr 13,2). Rzeźba, odsłonięta 29 września 
2019 r. z okazji 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodź-
cy, została wykonana z brązu i gliny, i ma na celu – jak mówił 
Franciszek dwa lata temu – „przypomnieć wszystkim o ewan-
gelicznym wezwaniu do przyjmowania”.

Kard. Sarah wzywa do rechrystianizacji Europy
Gwinejski kardynał Robert Sarah wzywa do rechrystianizacji 
Europy. Emerytowany prefekt Kongregacji ds. Kultu Boże-
go i Dyscypliny Sakramentów był 26 grudnia gościem rozgło-
śni radiowej Europe 1.
Jego zdaniem podstawą do tego, by Europa stała się znów 
chrześcijańska są jej kultura, literatura, architektura. Trzeba 
jeszcze, by jej mieszkańcy znów nauczyli się modlić, czyli „aby 
udało się im wyciszyć, by słuchać Boga”, co nie jest łatwe, gdy 
jesteśmy otoczeni technologią, która nie pozostawia nas w spo-
koju.
Kardynał wezwał Francję, by zakwestionowała swą tradycję 
świeckości państwa, rozdzielającą politykę i religię. Wyjaśnił, 
że każdy człowiek jest „jedną osobą, nie jest z jednej strony wie-
rzącym, a z drugiej obywatelem”. Kard. Sarah nie dostrzega 
natomiast w islamie zagrożenia dla Europy. Muzułmanie – 
jego zdaniem – są wzorami wierności modlitwie, zaś ci, którzy 
stosują przemoc nie są prawdziwie wierzący. „Przez stulecia 
islam i chrześcijaństwo współistniały w Afryce, zaś radykali-
zacja muzułmanów zaczęła się dopiero w latach 70. XX wieku 
pod wpływem m.in. Arabii Saudyjskiej” – wyjaśnił hierarcha.

W Indiach wzmogły się ataki ekstremistów 
na chrześcijan

W związku ze świętami Bożego Narodzenia w Indiach wzmogły 
się ataki ekstremistów hinduistycznych na miejscowe wspólno-
ty chrześcijańskie. Dochodzi do nich za cichym przyzwoleniem 
policji w kontekście polityki obecnego prezydenta Narendry 
Modiego, który chce uczynić Indie „krajem hinduistycznym”, 
w którym nie ma miejsca na inne religie, w szczególności na 
islam i chrześcijaństwo. W 12 spośród 28 stanów tego kraju 
wprowadzono albo zaczęto wprowadzać w życie nowe ustawy 
zabraniające zmiany religii. Największe represje spotykają 
chrześcijan w środkowej i północnej części kraju, zamieszka-
nej przez ok. 700 milionów ludzi, gdzie obecny rząd prezy-
denta Modiego ma największe wpływy. Urzędy państwowe 
zabraniały tam sprawowania nabożeństw bożonarodzeniowych                                                                                     
w kościołach (np. w Baghpat w stanie Uttar Pradeś, jak wy-
nika z dokumentu, który wyciekł z policyjnych akt). W wielu 
tamtejszych wioskach dochodzi do stygmatyzowania chrześci-
jan, których np. nie dopuszcza się do korzystania ze wspólnych 
studzien. Z kolei, za udzielenie gościny w swoich domach 

rodzinom chrześcijańskim, które padły ofiarami prześladowań, 
wprowadzono karę w wysokości ok. 130 dolarów.

Hiszpańscy biskupi: 
należy wyeliminować ból, a nie pacjenta

Archidiecezja Sewilli wydała dokument, w którym biskupi przy-
pomnieli, że zawsze należy chronić życie, a eutanazja i wspoma-
gane samobójstwo nie są rozwiązaniem dla cierpiących i chorych. 
Celem wydania opracowania jest rozpowszechnianie wiedzy na 
temat eutanazji. „Należy wyeliminować ból, a nie pacjenta”,                        
a „prawdziwe współczucie jest czymś innym niż eutanazja” – na-
pisano w piśmie. W dokumencie zaznaczono, że w tym historycz-
nym momencie, gdy „medycyna, jak nigdy dotąd, oferuje różne 
alternatywy leczenia i pomocy chorym w ostatniej fazie życia”, 
„obrona eutanazji jest z nim szczególnie sprzeczna”.
Dokument opiera się na tekście „Siewcy nadziei”, opublikowa-
nym przez episkopat Hiszpanii dwa lata temu. Celem jest tak-
że wytłumaczenie, czego naprawdę potrzebują cierpiący, stojący                    
u kresu życia, a mianowicie „towarzyszenia, ochrony i pomocy, 
aby odpowiedzieć na podstawowe pytania egzystencji, aby stawić 
czoło swojej sytuacji z nadzieją oraz aby otrzymać kompetentną                 
i ludzką opiekę”. Chodzi także o „towarzyszenie rodzinie i bliskim 
oraz zapewnienie pociechy duchowej”. Dlatego właśnie „wspoma-
gane samobójstwo i eutanazja nie stanowią rozwiązań dla cierpią-
cego człowieka”. Obie te praktyki, jak zaznaczono, „obejmują 
bowiem możliwość odrzucenia osoby chorej” i ukazują „fałszywe 
współczucie wobec prośby o pomoc w zadaniu śmierci”.

Biskupi w Niedzielę Św. Rodziny: 
rodzina to fundament, wspólnota i przykład

Małżeństwo jest fundamentem rodziny. Rodzice powinni dawać 
swoim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia. Pierwszym                    
i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest wspólnota, czyli 
komunia osób, a także wspólnota pokoleniowa. Kościół to rodzina 
rodzin złączonych sakramentem małżeństwa – wskazywali biskupi 
w Niedzielę Świętej Rodziny. W tym dniu w trakcie Mszy świę-
tych zgromadzeni w kościołach małżonkowie tradycyjnie odnowili 
przyrzeczenia małżeńskie.
W liście do małżonków z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia” 
papież Franciszek zaapelował, aby rodzina stała się miejscem ak-
ceptacji i zrozumienia. – Zachowajcie w waszych sercach radę, 
której udzieliłem małżeństwom w trzech słowach: „proszę, dzięku-
ję i przepraszam”. A kiedy pojawia się jakiś konflikt, „niech nigdy 
dzień rodziny nie kończy się bez pogodzenia się” – zwrócił się do 
rodzin na całym świecie Ojciec Święty.
Rok Rodziny Papież zainaugurował 19 marca 2021 roku, w pią-
tą rocznicę ogłoszenia adhortacji apostolskiej Amoris laetitia o 
pięknie i radości miłości rodzinnej. Zakończy się on 26 czerwca 
2022 roku przy okazji Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin                       
w Rzymie z Ojcem Świętym. Święto Świętej Rodziny obchodzo-
no w różnych krajach i diecezjach od XVIII w. Do kalendarza 
liturgicznego Kościoła powszechnego wprowadził je papież Bene-
dykt XV w 1921 r. Święto jest obchodzone w pierwszą niedzielę 
po uroczystości Bożego Narodzenia. W tym dniu Kościół modli 
się o świętość małżeńst      w i rodzin.

Figura Matki Bożej Fatimskiej 
wyruszy w pielgrzymkę po świecie

W obecnym roku pielgrzymująca figura Matki Bożej Fatimskiej, 
po okresie pandemicznej przerwy, ponownie wyruszy w podróż do-
okoła świata, aby zanieść ludziom orędzie pokoju i zbawienia oraz 
wezwanie do nawrócenia. Na trasie znajdzie się 14 krajów m.in.: 
Portugalia, Stany Zjednoczone, Francja, Nikaragua, Argenty-
na, Włochy, Chile, kraje Kaukazu, Hiszpania oraz Kolumbia.
Pierwsza pielgrzymująca figura Matki Bożej Fatimskiej została 
wykonana zgodnie ze wskazaniami siostry Łucji (jednej z trojga 
dzieci, którym w 1917 roku ukazała się Matka Boża). Została 
przekazana przez biskupa Leirii i uroczyście ukoronowana przez 
arcybiskupa Évory 13 maja 1947 roku. Od tego czasu figura wie-
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Kard. Sarah wzywa do rechrystianizacji Europy
Gwinejski kardynał Robert Sarah wzywa do rechrystianizacji Europy. Emerytowany prefekt 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów był 26 grudnia gościem rozgłośni 
radiowej Europe 1.
Jego zdaniem podstawą do tego, by Europa stała się znów chrześcijańska są jej kultura, 
literatura, architektura. Trzeba jeszcze, by jej mieszkańcy znów nauczyli się modlić, czyli 
„aby udało się im wyciszyć, by słuchać Boga”, co nie jest łatwe, gdy jesteśmy otoczeni 
technologią, która nie pozostawia nas w spokoju.
Kardynał wezwał Francję, by zakwestionowała swą tradycję świeckości państwa, 
rozdzielającą politykę i religię. Wyjaśnił, że każdy człowiek jest „jedną osobą, nie jest z 
jednej strony wierzącym, a z drugiej obywatelem”.
Kard. Sarah nie dostrzega natomiast w islamie zagrożenia dla Europy. Muzułmanie – jego 
zdaniem – są wzorami wierności modlitwie, zaś ci, którzy stosują przemoc nie są prawdziwie 
wierzący. „Przez stulecia islam i chrześcijaństwo współistniały w Afryce, zaś radykalizacja 
muzułmanów zaczęła się dopiero w latach 70. XX wieku pod wpływem m.in. Arabii 
Saudyjskiej” – wyjaśnił hierarcha.
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Biskupi w Niedzielę Św. Rodziny: rodzina to fundament, wspólnota i przykład
Małżeństwo jest fundamentem rodziny. Rodzice powinni dawać swoim dzieciom przykład 
chrześcijańskiego życia. Pierwszym i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest 
wspólnota, czyli komunia osób, a także wspólnota pokoleniowa. Kościół to rodzina rodzin 
złączonych sakramentem małżeństwa – wskazywali biskupi w Niedzielę Świętej Rodziny. W 
tym dniu w trakcie Mszy świętych zgromadzeni w kościołach małżonkowie tradycyjnie 
odnowili przyrzeczenia małżeńskie.
W liście do małżonków z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia” papież Franciszek 
zaapelował, aby rodzina stała się miejscem akceptacji i zrozumienia. – Zachowajcie w 
waszych sercach radę, której udzieliłem małżeństwom w trzech słowach: „proszę, dziękuję i 
przepraszam”. A kiedy pojawia się jakiś konflikt, „niech nigdy dzień rodziny nie kończy się 
bez pogodzenia się” – zwrócił się do rodzin na całym świecie Ojciec Święty.
Rok Rodziny Papież zainaugurował 19 marca 2021 roku, w piątą rocznicę ogłoszenia 
adhortacji apostolskiej Amoris laetitia o pięknie i radości miłości rodzinnej. Zakończy się on 
26 czerwca 2022 roku przy okazji Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie z 
Ojcem Świętym.
Święto Świętej Rodziny obchodzono w różnych krajach i diecezjach od XVIII w. Do 
kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego wprowadził je papież Benedykt XV w 1921 
r. Święto jest obchodzone w pierwszą niedzielę po uroczystości Bożego Narodzenia. W tym 
dniu Kościół modli się o świętość małżeństw i rodzin.
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W Indiach wzmogły się ataki ekstremistów na chrześcijan
W związku ze świętami Bożego Narodzenia w Indiach wzmogły się ataki ekstremistów 
hinduistycznych na miejscowe wspólnoty chrześcijańskie. Dochodzi do nich za cichym 
przyzwoleniem policji w kontekście polityki obecnego prezydenta Narendry Modiego, który 
chce uczynić Indie „krajem hinduistycznym”, w którym nie ma miejsca na inne religie, w 
szczególności na islam i chrześcijaństwo. W 12 spośród 28 stanów tego kraju wprowadzono 
albo zaczęto wprowadzać w życie nowe ustawy zabraniające zmiany religii.
Największe represje spotykają chrześcijan w środkowej i północnej części kraju, 
zamieszkanej przez ok. 700 milionów ludzi, gdzie obecny rząd prezydenta Modiego ma 
największe wpływy. Urzędy państwowe zabraniały tam sprawowania nabożeństw 
bożonarodzeniowych w kościołach (np. w Baghpat w stanie Uttar Pradeś, jak wynika z 
dokumentu, który wyciekł z policyjnych akt). W wielu tamtejszych wioskach dochodzi do 
stygmatyzowania chrześcijan, których np. nie dopuszcza się do korzystania ze wspólnych 
studzien. Z kolei, za udzielenie gościny w swoich domach rodzinom chrześcijańskim, które 
padły ofiarami prześladowań, wprowadzono karę w wysokości ok. 130 dolarów.
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Figura Matki Bożej Fatimskiej wyruszy w pielgrzymkę po świecie
W obecnym roku pielgrzymująca figura Matki Bożej Fatimskiej, po okresie pandemicznej 
przerwy, ponownie wyruszy w podróż dookoła świata, aby zanieść ludziom orędzie pokoju i 
zbawienia oraz wezwanie do nawrócenia. Na trasie znajdzie się 14 krajów m.in.: Portugalia, 
Stany Zjednoczone, Francja, Nikaragua, Argentyna, Włochy, Chile, kraje Kaukazu, Hiszpania 
oraz Kolumbia.
Pierwsza pielgrzymująca figura Matki Bożej Fatimskiej została wykonana zgodnie ze 
wskazaniami siostry Łucji (jednej z trojga dzieci, którym w 1917 roku ukazała się Matka 
Boża). Została przekazana przez biskupa Leirii i uroczyście ukoronowana przez arcybiskupa 
Évory 13 maja 1947 roku. Od tego czasu figura wielokrotnie przemierzała świat, niosąc ze 
sobą przesłanie miłości i pokoju.
Po ponad pół wieku pielgrzymek, podczas których figura odwiedziła 64 kraje na różnych 
kontynentach, niektóre z nich kilkakrotnie, rektorat sanktuarium fatimskiego postanowił, że 
nie będzie ona już w drodze, z wyjątkiem nadzwyczajnych okazji, takich jak Światowe Dni 
Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku.
W odpowiedzi na liczne prośby z całego świata powstało już 13 kopii oryginalnego 
wizerunku Dziewicy Pielgrzymującej.

Fot. © Mazur / catholicchurch.org.uk

28 grudnia – Święto świętych Młodzianków
28 grudnia Kościół obchodził Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich 
pomordowanych na rozkaz Heroda. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. 
Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je „pierwocinami Kościoła”. Kult 
Młodzianków rozpoczął się już w II wieku.
Zapis o męczeństwie dzieci betlejemskich znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy król 
Herod dowiedział się od Mędrców ze Wschodu, że narodził się przepowiadany przez 
proroków król żydowski, przeraził się, że straci władzę, dlatego postanowił zabić 
nowonarodzonego Mesjasza.
Mędrcy mieli odnaleźć Dzieciątko i donieść Herodowi, gdzie ono przebywa. Ostrzeżeni 
jednak przez anioła, nie zawiadomili Heroda i, omijając Jerozolimę, powrócili do swojej 
ojczyzny. Rozwścieczyło to króla, dlatego rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem poniżej 
2. roku życia, licząc, że w ten sposób zamorduje również Jezusa. Święta Rodzina jednak 
uciekła wcześniej do Egiptu. 
Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć dzieci z Betlejem nie zostały ochrzczone, jednak 
męczeństwo przyłączyło je do Chrystusa, dlatego mówi się, że otrzymały chrzest krwi. W 
historii chrześcijaństwa wielokrotnie zdarzało się, że ktoś, kto nie był jeszcze ochrzczony –
np. katechumeni przygotowujący się dopiero do przyjęcia sakramentów – ponosili śmierć 
męczeńską. O nich również mówi się, że otrzymali chrzest krwi.

Fot. Andre Hunter / Unsplash

Hiszpańscy biskupi: należy wyeliminować ból, a nie pacjenta
Archidiecezja Sewilli wydała dokument, w którym biskupi przypomnieli, że zawsze należy 
chronić życie, a eutanazja i wspomagane samobójstwo nie są rozwiązaniem dla cierpiących i 
chorych. Celem wydania opracowania jest rozpowszechnianie wiedzy na temat eutanazji. 
„Należy wyeliminować ból, a nie pacjenta”, a „prawdziwe współczucie jest czymś innym niż 
eutanazja” – napisano w piśmie.
W dokumencie zaznaczono, że w tym historycznym momencie, gdy „medycyna, jak nigdy 
dotąd, oferuje różne alternatywy leczenia i pomocy chorym w ostatniej fazie życia”, „obrona 
eutanazji jest z nim szczególnie sprzeczna”.
Dokument opiera się na tekście „Siewcy nadziei”, opublikowanym przez episkopat Hiszpanii 
dwa lata temu. Celem jest także wytłumaczenie, czego naprawdę potrzebują cierpiący, stojący 
u kresu życia, a mianowicie „towarzyszenia, ochrony i pomocy, aby odpowiedzieć na 
podstawowe pytania egzystencji, aby stawić czoło swojej sytuacji z nadzieją oraz aby 
otrzymać kompetentną i ludzką opiekę”. Chodzi także o „towarzyszenie rodzinie i bliskim 
oraz zapewnienie pociechy duchowej”. Dlatego właśnie „wspomagane samobójstwo i 
eutanazja nie stanowią rozwiązań dla cierpiącego człowieka”. Obie te praktyki, jak 
zaznaczono, „obejmują bowiem możliwość odrzucenia osoby chorej” i ukazują „fałszywe 
współczucie wobec prośby o pomoc w zadaniu śmierci”.
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lokrotnie przemierzała świat, niosąc ze sobą przesłanie miłości 
i pokoju. Po ponad pół wieku pielgrzymek, podczas których 
figura odwiedziła 64 kraje na różnych kontynentach, niektóre 
z nich kilkakrotnie, rektorat sanktuarium fatimskiego posta-
nowił, że nie będzie ona już w drodze, z wyjątkiem nadzwyczaj-
nych okazji, takich jak Światowe Dni Młodzieży w Panamie 
w styczniu 2019 roku.W odpowiedzi na liczne prośby z całego 
świata powstało już 13 kopii oryginalnego wizerunku Dziewicy 
Pielgrzymującej.

28 grudnia – Święto świętych Młodzianków
28 grudnia Kościół obchodził Święto Młodzianków, czyli 
dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda. Choć 
jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja 
podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je „pier-
wocinami Kościoła”. Kult Młodzianków rozpoczął się już                      
w II wieku. Zapis o męczeństwie dzieci betlejemskich znajduje 
się w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy król Herod dowiedział 
się od Mędrców ze Wschodu, że narodził się przepowiadany 
przez proroków król żydowski, przeraził się, że straci władzę, 
dlatego postanowił zabić nowonarodzonego Mesjasza.
Mędrcy mieli odnaleźć Dzieciątko i donieść Herodowi, gdzie 
ono przebywa. Ostrzeżeni jednak przez anioła, nie zawiadomili 
Heroda i, omijając Jerozolimę, powrócili do swojej ojczyzny. 
Rozwścieczyło to króla, dlatego rozkazał zabić wszystkie dzieci 
w Betlejem poniżej 2. roku życia, licząc, że w ten sposób za-
morduje również Jezusa. Święta Rodzina jednak uciekła wcze-
śniej do Egiptu.  Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć 
dzieci z Betlejem nie zostały ochrzczone, jednak męczeństwo 
przyłączyło je do Chrystusa, dlatego mówi się, że otrzymały 
chrzest krwi. W historii chrześcijaństwa wielokrotnie zdarzało 
się, że ktoś, kto nie był jeszcze ochrzczony – np. katechumeni 
przygotowujący się dopiero do przyjęcia sakramentów – pono-
sili śmierć męczeńską. O nich również mówi się, że otrzymali 
chrzest krwi.

103. Rocznica Powstania Wielkopolskiego
W poniedziałek, 27 grudnia, obchodzony był po raz pierwszy 
Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 
Z tej okazji, tego dnia o godz. 16.40 zabiły dzwony wszystkich 
kościołów w archidiecezji poznańskiej. Powstanie Wielkopolskie 
wybuchło 27 grudnia 1918 r. jako odpowiedź na negatywne 
reakcje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu 
polskiego działacza niepodległościowego i pianisty Ignacego 
Jana Paderewskiego. 26 grudnia 1918 r. Paderewski wygłosił 
w Poznaniu przemówienie do swoich rodaków licznie zgroma-
dzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz, 27 grudnia, swoją 
paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – 
zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie insty-
tucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się 
walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską 
Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krót-
kim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską, z wyjątkiem 
jej północnych (Bydgoszcz, Piła) i południowo-wschodnich 
(Leszno, Rawicz) obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 
1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front 
powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 
kończącego I wojnę światową.

Bogaty program centralnych obchodów 
25. Dnia Judaizmu

Modlitwa chrześcijan i Żydów, wspólne nabożeństwo bi-
blijne oraz podsumowanie 25-letniej historii Dnia Judaizmu 
to główne punkty Dnia Judaizmu w Kościele katolickim                                         
w Polsce. Centralne obchody odbędą się 17 stycznia 2022 r. 
w Poznaniu, gdzie – przed i po tym wydarzeniu – zaplanowano 
bogaty program imprez towarzyszących. Hasłem najbliższego, 

jubileuszowego Dnia Judaizmu są słowa „Moje myśli nie są myśla-
mi waszymi” zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz 55,8). Program 
centralnych obchodów, które jak co roku odbędą się 17 stycznia, 
przewiduje m.in. modlitwę chrześcijan i Żydów przy symbolicz-
nym grobie rabina Akivy Egera. Modlitwę poprowadzą naczelny 
rabin Polski Michael Schudrich oraz przewodniczący Poznańskiej 
Grupy Ekumenicznej, ks. Marcin Kotas z Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się na 
Cmentarzu żydowskim, przy ul. Głogowskiej 26a o godz. 11.00.

Popularni dziennikarze w obronie życia nienarodzonych dzieci
„Aborcja jest dramatem, ponieważ niczego nie rozwiązuje. Jest 
złem, ponieważ oznacza zawsze śmierć dziecka. A przecież ludzkie 
życie, i to każde ludzkie życie, jest bezcenne, jest niepowtarzalne              
i jest równe. A rolą silniejszego jest obrona tych najsłabszych, któ-
rzy w przypadku aborcji sami nie są w stanie się obronić” – mówi 
Tomasz Wolny wspierając kampanię „Każde życie jest cudem” 
prowadzoną przez Fundację Grupa Proelio. Prezenter „Pytania na 
śniadanie” jest jednym z kilkorga popularnych dziennikarzy, któ-
ry odważyli się stanąć w obronie nienarodzonych dzieci. Ambasa-
dorami kampanii są też Rafał Patyra, Marta Piasecka, Anna Po-
pek, Rałał Porzeziński, Krzysztof Ziemiec i Tomasz Zubilewicz.
Wypowiedzi dziennikarzy oraz dziesięć reportaży wideo można 
już dziś zobaczyć na kanale Grupa Proelio na Youtube (Youtube.
com/GrupaProelio). A ponad 100 świadectw pisemnych można 
przeczytać na stronie cudzycia.pl oraz w mediach społecznościo-
wych – na Facebooku i Instagramie.

Przewodniczący Episkopatu: 
Niech Chrystus pozwoli przeżyć w pokoju i radości ten nowy czas
„Niech Chrystus błogosławi każdego z Was i niech pozwoli prze-
żyć w pokoju i radości nowy czas, który się przed nami otwiera” 
– życzył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Sta-
nisław Gądecki z okazji Nowego Roku 2022.
Przewodniczący Episkopatu złożył życzenia noworoczne wszystkim 
Rodakom w kraju i za granicą. „Niech Pan Bóg, który otwiera 
przed nami ten nowy czas, sprawi, że będzie on czasem Bożym dla 
każdego z nas i że pojawi się w nim światło, którego tak wyczeki-
waliśmy w ubiegłym roku, mianowicie światło samego Chrystusa, 
naszego Zbawiciela. Bez tego światła cały czas jest ciemny, z tym 
światłem wszystko się rozjaśnia i staje się łagodniejsze w zderzeniu     
z naszymi problemami i z naszymi troskami” – powiedział.
„Niech Chrystus błogosławi każdego z Was i niech pozwoli prze-
żyć w pokoju i radości nowy czas, który się przed nami otwiera” 
– życzył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

26. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
2021/2022

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza 
uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w 26. edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakresem meryto-
rycznym bieżącej edycji są Księga Jeremiasza oraz 1 i 2 List św. 
Piotra wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz 
słownikiem.  Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Świę-
te Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków 
oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011.
Etap szkolny konkursu w formie online odbędzie się w dniach 
9-10 marca, etap diecezjalny 21 kwietnia a finał ogólnopolski                   
w Niepokalanowie w dniach 30-31 maja 2022 r. Patronat honoro-
wy nad konkursem objęli, Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz 
abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski. Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzym-
ka do Ziemi Świętej, nagrody rzeczowe oraz indeksy na wyższe 
uczelnie w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy 
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Szczegółowe informacje oraz 
regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej: okwb.pl oraz na facebook.pl/ogól-
nopolski konkurs wiedzy biblijnej.

W POLSCE

Rzeź niewiniątek autorstwa Rubensa | Fot. Wikipedia
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103. Rocznica Powstania Wielkopolskiego
W poniedziałek, 27 grudnia, obchodzony był po raz pierwszy Narodowy Dzień Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji, tego dnia o godz. 16.40 zabiły dzwony wszystkich 
kościołów w archidiecezji poznańskiej.
Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. jako odpowiedź na negatywne reakcje 
Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego działacza niepodległościowego 
i pianisty Ignacego Jana Paderewskiego.
26 grudnia 1918 r. Paderewski wygłosił w Poznaniu przemówienie do swoich rodaków licznie 
zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz, 27 grudnia, swoją paradę wojskową na 
Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na 
polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta 
następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.
Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską, z wyjątkiem jej 
północnych (Bydgoszcz, Piła) i południowo-wschodnich (Leszno, Rawicz) obrzeży. 
Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na 
front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę 
światową.

Fot. Maria Oswalt / Unsplash

Przewodniczący Episkopatu: Niech Chrystus pozwoli przeżyć w pokoju i radości ten 
nowy czas
„Niech Chrystus błogosławi każdego z Was i niech pozwoli przeżyć w pokoju i radości nowy 
czas, który się przed nami otwiera” – życzył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp Stanisław Gądecki z okazji Nowego Roku 2022.
Przewodniczący Episkopatu złożył życzenia noworoczne wszystkim Rodakom w kraju i za 
granicą. „Niech Pan Bóg, który otwiera przed nami ten nowy czas, sprawi, że będzie on 
czasem Bożym dla każdego z nas i że pojawi się w nim światło, którego tak wyczekiwaliśmy 
w ubiegłym roku, mianowicie światło samego Chrystusa, naszego Zbawiciela. Bez tego 
światła cały czas jest ciemny, z tym światłem wszystko się rozjaśnia i staje się łagodniejsze w 
zderzeniu z naszymi problemami i z naszymi troskami” – powiedział.
„Niech Chrystus błogosławi każdego z Was i niech pozwoli przeżyć w pokoju i radości nowy 
czas, który się przed nami otwiera” – życzył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Fot. BP KEP

26. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 2021/2022
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych 
do udziału w 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakresem 
merytorycznym bieżącej edycji są Księga Jeremiasza oraz 1 i 2 List św. Piotra wraz z 
wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu –
najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011.
Etap szkolny konkursu w formie online odbędzie się w dniach 9-10 marca, etap diecezjalny 
21 kwietnia a finał ogólnopolski w Niepokalanowie w dniach 30-31 maja 2022 r.
Patronat honorowy nad konkursem objęli, Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz abp 
Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi Świętej, nagrody 
rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Uniwersytet Śląski w 
Katowicach.
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: okwb.pl oraz na facebook.pl/ogólnopolski 
konkurs wiedzy biblijnej.Obraz Leona Prauzińskiego przedstawiający zwycięski szturm na Prezydium Policji i śmierć 
Franciszka Ratajczaka | Fot. Wikipedia

Bogaty program centralnych obchodów 25. Dnia Judaizmu
Modlitwa chrześcijan i Żydów, wspólne nabożeństwo biblijne oraz podsumowanie 25-letniej 
historii Dnia Judaizmu to główne punkty Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 
Centralne obchody odbędą się 17 stycznia 2022 r. w Poznaniu, gdzie – przed i po tym 
wydarzeniu – zaplanowano bogaty program imprez towarzyszących. Hasłem najbliższego, 
jubileuszowego Dnia Judaizmu są słowa „Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpnięte 
z Księgi Izajasza (Iz 55,8).
Program centralnych obchodów, które jak co roku odbędą się 17 stycznia, przewiduje m.in. 
modlitwę chrześcijan i Żydów przy symbolicznym grobie rabina Akivy Egera. Modlitwę 
poprowadzą naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz przewodniczący Poznańskiej 
Grupy Ekumenicznej, ks. Marcin Kotas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu. 
Wydarzenie odbędzie się na Cmentarzu żydowskim, przy ul. Głogowskiej 26a o godz. 11.00.

Źródła: www.eKai.pl, www.episkopat.pl

Popularni dziennikarze w obronie życia nienarodzonych dzieci
„Aborcja jest dramatem, ponieważ niczego nie rozwiązuje. Jest złem, ponieważ oznacza 
zawsze śmierć dziecka. A przecież ludzkie życie, i to każde ludzkie życie, jest bezcenne, jest 
niepowtarzalne i jest równe. A rolą silniejszego jest obrona tych najsłabszych, którzy w 
przypadku aborcji sami nie są w stanie się obronić” – mówi Tomasz Wolny wspierając 
kampanię „Każde życie jest cudem” prowadzoną przez Fundację Grupa Proelio. Prezenter 
„Pytania na śniadanie” jest jednym z kilkorga popularnych dziennikarzy, który odważyli się 
stanąć w obronie nienarodzonych dzieci. Ambasadorami kampanii są też Rafał Patyra, Marta 
Piasecka, Anna Popek, Rałał Porzeziński, Krzysztof Ziemiec i Tomasz Zubilewicz.
Wypowiedzi dziennikarzy oraz dziesięć reportaży wideo można już dziś zobaczyć na kanale 
Grupa Proelio na Youtube (Youtube.com/GrupaProelio). A ponad 100 świadectw pisemnych 
można przeczytać na stronie cudzycia.pl oraz w mediach społecznościowych – na Facebooku 
i Instagramie.
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
 Matka Boża Nieustającej Pomocy

Z Maryją w Nowe Czasy

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest jedną z kopii 
świętej ikony, której oryginał znajduje się w Rzymie, w koście-
le Redemptorystów. Jest on najbardziej znanym na świecie wi-
zerunkiem maryjnym. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
zwana również Matką Bożą Bolesną, powstała na Wschodzie. Jej 
autorstwo przypisywane jest słynnemu malarzowi prawosław-
nemu wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu -                        
S. Lazzaro. Została przywieziona z Bizancjum przed pięciuset 
laty i pierwotnie umieszczona w Rzymie w kościele Ojców Au-
gustianów pod wezwaniem św. Mateusza. Wkrótce potem wi-
zerunek ten stał się sławny dzięki 
nadzwyczajnym cudom i łaskom, 
których doznawali wierni. Papież 
Pius IX przekazał go pod opiekę 
Zakonu Redemptorystów. Ci zaś 
umieścili obraz w swoim kościele 
pod wezwaniem św. Alfonsa. Do 
Polski reprodukcję dzieła spro-
wadził Kardynał Albin Dunajew-
ski, ówczesny Metropolita Kra-
kowski i w 1880 roku przekazał 
dzieło siostrom Karmelitankom 
Bosym. Obecnie główna repli-
ka znajduje się w Niedźwiadach 
niedaleko Kalisza, w kaplicy przy 
klasztorze Sióstr Karmelitanek 
Bosych. Zgromadzenie to należy 
do rodziny zakonnej, której pełna 
nazwa brzmi: Mniszki Bose Za-
konu Najświętszej Maryi Panny                                                                         
z Góry Karmel. Siostry wraz                    
z Karmelitami Bosymi tworzą za-
kon sięgający korzeniami do bi-
blijnej Góry Karmel w Ziemi Świę-
tej. „Karmel” w języku hebrajskim oznacza „ogród Boży”. Miejsce 
to jest jednym z najpiękniejszych na ziemi, dlatego też było i jest 
często opisywane w różnych dziełach literackich. Obraz w Niedź-
wiadach, tak samo jak pierwowzór, został namalowany na desce              
o wymiarach 57 x 42 cm, temperą na podkładzie kredowym. 
Przedstawia cztery święte postaci: Dziewicę Maryję, Dzieciątko 
Jezus oraz świętych archaniołów Michała i Gabriela. Madonna na 
obrazie ukazana jest z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Jej głowa 
lekko pochyla się w stronę Jezusa i z czułością spogląda na Syna. 
Maryję okrywa ciemnoczerwona suknia ze złotymi lamówkami. 
Jej sylwetkę zdobi maforion (płaszcz) w odcieniu głębokiego 
granatu. Umieszczone po obu stronach półpostaci archaniołów 
dzierżą atrybuty męki Pańskiej. Archanioł Michał usytuowany jest 
nad prawym ramieniem Matki Bożej, a św. Gabriel znajduje się po 
przeciwnej stronie. Głowy obu zdobią aureole. Postaci występują-
ce na cudownym obrazie zostały opisane na nim skrótami. W gór-
nej partii istnieją greckie litery MP i OY, oznaczające Meter Theou 

- Matkę Boga. Na wysokości twarzy Dzieciątka Jezus umieszczo-
no litery: IC CC, Jesous Christos - Jezus Chrystus. Nad Głowami 
archaniołów zaś artysta wstawił greckie litery opisujące przedsta-
wianych archaniołów. Cudowny obraz został ukoronowany przez 
arcybiskupa Bolesława Twardowskiego 25 czerwca 1939 roku 
we Lwowie. Powtórnej uroczystej koronacji dokonał Papież Jan 
Paweł II, podczas swojej czwartej pielgrzymki do Polski, 7 czerw-
ca 1991 roku. W 2013 roku klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych                  
w Niedźwiadach ustanowiono Diecezjalnym Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. W roku 1876 ustanowiono święto 

Błogosławionej Dziewicy Maryi pod 
wezwaniem Nieustającej Pomocy,                                                           
z własnym oficjum, modlitwami                       
i czytaniami mszalnymi. Początkowo 
celebrację tego święta ustalono na 
niedzielę poprzedzającą uroczystość 
św. Jana Chrzciciela, później nato-
miast wyznaczono 27 czerwca jako 
dzień poświęcony Matce Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Wizerunek Mat-
ki Bożej cieszy się niezwykłą czcią 
wiernych. Świadczą o tym liczne 
kopie znajdujące się w świątyniach 
na całym świecie. Można je spotkać                     
w kościołach wschodnich, katolic-
kich, czy też prawosławnych. Przed 
wizerunkiem Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy we wszystkich kościo-
łach odprawiane są do Niej w każdą 
środę nowenny. Od kilku lat nasza 
parafia może poszczycić się również 
posiadaniem pięknie oprawionej 
kopii tego obrazu. I w naszej parafii 
co środę przed wizerunkiem Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w odprawianej nowennie składamy 
gorące podziękowania i prośby. O obfitości łask Bożych wypro-
szonych za Jej wstawiennictwem świadczy ilość kierowanych 
do Niej podziękowań. W aktualnych, trudnych czasach Matka 
Boża Nieustającej Pomocy jest naszą orędowniczką. Pamiętajmy                              
o tym i módlmy się nieustannie do Niej.

Modlitwa
Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, 
podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, 
módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem, 
oręduj za poświęconymi Bogu. 
Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, 
którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. Amen   
    
        
 Ewa Wika w służbie Maryi  
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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

Zakończenie peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego
W niedzielę 9 stycznia 2022 roku pożegnamy Matkę Bożą w znaku Ikony 
Jasnogórskiej i zakończymy trwający od 18 maja 2019 roku czas peregry-
nacji w Archidiecezji Poznańskiej.
O godz. 12.00 w katedrze poznańskiej centralna uroczystość pożegnania 
Ikony Jasnogórskiej transmitowana przez TVP Poznań, koncelebrowana 
przez zaproszonych biskupów oraz dziekanów z wszystkich dekanatów 
archidiecezji; homilię wygłosi abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.
W niedzielę 9 stycznia 2022 roku ofiary zbie-
rane podczas Mszy Świętych w całej archidie-
cezji będą przeznaczone na budowę kościoła 
pw. Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego 
w Skórzewie – wotum archidiecezji za dar 
nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Ja-
snogórskiej.

Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego, która 
kończy okres Bożego Narodzenia.

W tym tygodniu biuro czynne według 
ustalonych dni i godzin.

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

Spowiedź rano i wieczorem pół godziny 
przed Mszą św.

Zakończyliśmy kolędowe spotkania pa-
rafian mieszkających w domach jedno-
rodzinnych. Odbyły się w kościele pod-
czas Mszy św. sprawowanej w ich intencji,                       
z katechezą o rodzinie i śpiewaniem kolęd. 
Na zakończenie otrzymali w prezencie 
materiały duszpasterskie na bieżący rok. 
Bardzo dziękujemy tym, którzy z tych spo-
tkań skorzystali. Na stoliku pod chórem są 
wyłożone w kopertach materiały kolędo-
we dla pozostałych parafian. Prosimy o za-
branie. Życzymy błogosławionego roku.


