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EWANGELIA

                                             EWANGELIA   (Łk 17, 11-19)  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
            Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, prze-

Komentarz
Dobrej
Nowiny
W naszym kraju trąd występuje 
wyjątkowo rzadko. Dzisiaj już 
wiemy, że jest mało zakaźny i dzięki 
antybiotykom, w zasadzie całkowicie 
wyleczalny. Ale w czasach Pana 
Jezusa było inaczej. Trąd był chorobą, 
której bardzo się bano. Nie znano 
antybiotyków, więc o jakimkolwiek 
skutecznym leczeniu nie mogło być 
mowy. Jedyną szansą, żeby ograniczyć 
jego rozprzestrzenianie była izolacja 
chorych, która oznaczała lata bólu, 
upokorzenia, skazanie na powolną 
śmierć. W dzisiejszej Ewangelii, 
dziesięciu trędowatych z oddali woła 
Pana Jezusa „Jezusie, mistrzu, ulituj 
się nad nami!”. Reakcja Pana Jezusa 

chodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wcho-
dzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: 
«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok 
rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy 
szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że 
jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym gło-
sem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zo-
stało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie 
znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, 
twoja wiara cię uzdrowiła».

Niewdzięczność 
uzdrowionych z trądu

wydaje się zagadkowa. Odsyła owych dziesięciu 
biedaków do kapłanów, choć doskonale wiemy, 
że mógł uzdrowić ich od razu, na miejscu. Ale 
w ten sposób Pan Jezus nawiązuje do przepisów 
prawa, jakie obowiązywały we współczesnym 
świecie. Jeżeli ktoś znalazłby zmianę na ciele, 
powinien udać się do kapłanów, którzy się 
na tym znali, którzy byli też lekarzami, żeby 
oni ocenili czy to czasem nie jest trąd, który 
wymaga izolacji. Pan Jezus mówi - postąpcie 
zgodnie z prawem. Nawet jeśli czekacie na 
cud, nie rezygnujcie ze zwyczajnej drogi 
postępowania, właściwej dla obowiązującego 
prawa i stanu wiedzy waszych czasów. My 
często mamy swoje plany i sposoby na to jak 
powinno się dokonywać nasze uzdrowienie, my 
lepiej wiemy w jaki sposób i gdzie może działać 
Pan Bóg. A tymczasem nie trzeba robić niczego, 
co wychodzi poza zwyczajne postępowanie. 
Pan Jezus, jeżeli zechce, uzdrowi nas przecież 
w drodze…
                                              Justyna Zienkowicz
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10.10.
„Kochać to dawać. Dawać 
prędko, bez żalu, z radością, 
z pragnieniem, by więcej od 
nas żądano.”
bł. Maria Angela Truszkow-
ska

11.10.
„Mamy obowiązek oddawać 
chwałę Bogu, kiedy tylko 
mamy ku temu sposobność, 
uważając to za największy 
owoc cnoty, godny pragnie-
nia i umiłowania.”
św. Aleksander Sauli

12.10.
„Cierpieć, kochać, wynagra-
dzać”.
bł. Aleksandria Maria da Co-
sta

13.10.
„(…) najpotrzebniejszą mi 
jest pokora. Ćwicząc się 
w niej, osiągnąłbym wszyst-
ko, czego serce mieć pragnie. 
Otrzymałbym dar modlitwy, 
uwolniłby mnie Bóg od wad, 
które zwykle dla utrzymania 
duszy w pokorze zsyła, udzie-
liłby mi miłości, wreszcie 
strzegłby mnie i opiekowałby 
się mną, i użyłby za narzędzie 
sposobne do rozszerzenia 

Myśli na każdy dzień
swej chwały.”
bł. Honorat Wacław Koź-
miński

14.10.
„Gdy nauczyciela widzi się 
tylko na katedrze, to jest on 
nauczycielem i nikim wię-
cej, ale gdy bierze udział 
w zabawach młodzieży, sta-
je się bratem. (…) Z miło-
ści do młodzieży polecam 
wam: nie pozostawiajcie 
młodzieży samej, zawsze 
i wszędzie z nią bądźcie.”
św. Jan Bosko

15.10.
„Dobry obyczaj, jeśli nie 
jest pilnie przestrzegany, ła-
two i prędko zanika, a prze-
ciwnie zło, gdy raz się za-
kradnie, bardzo trudno daję 
się wyrugować, bo naduży-
cie wnet zamienia się w na-
łóg i jakby w drugą naturę.”
św. Teresa Wielka

16.10.
„Ostrzeżenie sumienia jest 
jak szczekanie psa na straży, 
który przeszkadza popełnić 
niesprawiedliwość.”
św. Katarzyna ze Sieny

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dwudziesta Ósma Niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE (2 Krl 5, 14-17)
Uzdrowienie Naamana
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się sie-
dem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego 
na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczo-
ny. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł 
i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej 
ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar 
od twego sługi!» On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed 
którego obliczem stoję – nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, 
aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już 

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Ga 4, 22-24. 26-27.31-5,1; Łk 11, 29-32
Wtorek: Ga 5, 1-6; Łk 11, 37-41
Środa: 1 Krl 8, 22-23.27-30; Mt 16, 13-19
Czwartek: Ef 1, 1-10; Łk 11, 47-54
Piątek: Ef 1, 11-14; Łk 12, 1-7
Sobota: Ef 1, 15-23; Łk 12, 8-12

nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para 
mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie 
składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak 
tylko Panu».

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98 (97), 1bcde. 
2-3b. 3c-4)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 2, 8-13)
Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Ty-
moteusza

Najmilszy:
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według 
Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę 
aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spęta-
niu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby 
i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną 
chwałą. Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współ-
umarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpli-
wości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go za-
pierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, 
On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 1 Tes 5, 18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie 
Chrystusie.
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„Skoro rozmawiamy o wyjazdach w teren – słyszałyśmy, że Pani Doktor znana była z jazdy na motorze…
Tak, kupiłam sobie motocykl. W tamtejszym języku: piki-piki. Czasem mnie straż ugandyjska zatrzymywała, 

ale zawsze z dużym uśmiechem. Mówili: «Ja się chcę tylko dowiedzieć, kim ty jesteś!». Dla nich dziwne było, 
że kobieta jedzie na motorze, w dodatku biała kobieta! I tak przemieszczałam się ze szpitala do szpitala. 

Jeździłam do drugiego naszego szpitala, do Nyengi. I do stolicy – Kampali. Też na piki-piki”.
(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)

(Na zdjęciu od prawej Dr Wanda Błeńska, Róża Błeńska oraz jej syn Witold)
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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.

 NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Nabożeństwa Różańcowe
 Rozpoczęliśmy przygotowanie dzieci z klasy III i ich rodziców do uroczystości I Komunii Świętej. W 

niedzielę 2 października, podczas Mszy św. o godz. 11:00 ks. Proboszcz poświęcił dzieciom różańce, 
zachęcając jednocześnie do modlitwy różańcowej i uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. 

Tajemnice Radosne:
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice Światła:

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Cud na Weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne:

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga krzyżowa
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Tajemnice Chwalebne:

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi.

Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 
17:30, z racji 13 dnia miesiąca w czwartek różaniec 
w ramach nabożeństwa fatimskiego o godz. 20:00
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Franciszek zachęca Polaków
 do odmawiania modlitwy różańcowej

Oto słowa Ojca Świętego, wypowiedziane podczas 
środowej audiencji ogólnej (28.09.2022), nawiązu-
jące do października jako miesiąca modlitwy różań-
cowej:
„Serdecznie pozdrawiam Polaków, a w szczególno-
ści Centralny Zarząd Służby Więziennej, funkcjo-
nariuszy i kapelanów, którzy przybyli do Rzymu, by 
podziękować za ustanowienie św. Pawła patronem 
Służby Więziennej. Za kilka dni rozpocznie się paź-
dziernik, miesiąc tradycyjnie poświęcony Matce Bo-
żej Różańcowej. Odmawiając tę modlitwę, we wspól-
notach i w rodzinach, zawierzajcie Maryi wasze troski 
i potrzeby świata, zwłaszcza sprawę pokoju. Niech 
Bóg wam błogosławi!”

Ojciec Święty przypomina
 o dramacie Ukrainy

Na zakończenie audiencji ogólnej (28.09.2022) Oj-
ciec Święty przypomniał o dramacie udręczonego 
narodu ukraińskiego i zaapelował o modlitwę w jego 
intencji.
„Pamiętam także o udręczonej Ukrainie, która tak bar-
dzo cierpi, ten biedny lud, tak okrutnie doświadczany. 
Dziś rano miałem okazję porozmawiać z kardynałem 
Krajewskim, który powrócił z Ukrainy i opowiadał 
mi o strasznych okrucieństwach. Myślmy o Ukrainie 
i módlmy się za ten udręczony naród” – zaapelował 
papież.
 

Bahrajn – cel 39
 podróży zagranicznej Franciszka

Bahrajn, który Ojciec Święty odwiedzi w dniach 3-6 
listopada br., jest maleńkim krajem, położonym 
w Azji, w Zatoce Perskiej, na archipelagu między 
Katarem a północno-wschodnim wybrzeżem Arabii 
Saudyjskiej. 
Podczas zapowiedzianej wizyty apostolskiej w Bah-
rajnie papież Franciszek odprawi Mszę św. dla tamtej-
szych katolików na stadionie narodowym w stołecz-
nej Manamie.
Papież odwiedzi Bahrajn na zaproszenie króla Hama-
da i wikariatu apostolskiego Arabii Północnej. Ha-
słem podróży będą słowa: „Na ziemi pokój ludziom 
dobrej woli”.
Oprócz Manamy, Franciszek będzie w Awali, gdzie 
znajduje się Katedra Matki Bożej Arabskiej, poświę-
cona w 2021 r. przez kard. Antonia Tagle, ówczesnego 
prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
 

Papież apeluje do Putina
 o zatrzymanie „spirali przemocy i śmierci”

Odbiegając od tradycyjnej formuły komentowania 
czytanego w daną niedzielą fragmentu Ewangelii, 
Franciszek odniósł się wprost do wojny na Ukrainie 
(02.10.2022). Przypomniał wielkie cierpienia naro-
du ukraińskiego. „Pewne działania nigdy nie mogą 
być usprawiedliwione!” – stwierdził papież.
„Ponawiam mój apel, aby natychmiast osiągnięto za-
wieszenie broni. Niech ucichnie broń i niech nastąpi 
poszukiwanie warunków do rozpoczęcia negocjacji, 
które mogłyby doprowadzić do rozwiązań nie narzu-

conych siłą, lecz uzgodnionych, sprawiedliwych i stabil-
nych.”
„Mój apel skierowany jest przede wszystkim do prezy-
denta Federacji Rosyjskiej, błagając go o zatrzymanie tej 
spirali przemocy i śmierci, także dla dobra jego narodu. 
Z drugiej strony, głęboko zasmucony ogromem cierpień 
narodu ukraińskiego w wyniku doznanej agresji, z rów-
nym przekonaniem apeluję do prezydenta Ukrainy 
o otwartość na poważne propozycje pokojowe.”

Biskupi Ukrainy zachęcają
 do postu i modlitwy różańcowej o pokój

W specjalnym przesłaniu biskupi Rzymskokatolickiej 
Konferencji Episkopatu Ukrainy zachęcili wiernych, aby 
w październiku modlili się na różańcu i pościli 
w piątki. Jak zaznaczył ordynariusz diecezji kijowsko-ży-
tomierskiej bp Witalij Krywicki: „Wraz z Konferencją 
Episkopatu Ukrainy zachęciliśmy wszystkich naszych 
wiernych, aby przede wszystkim prośba o pokój stała 
się pierwszą intencją dla naszych modlitw. Szczególnie 
podczas modlitwy różańcowej. Zachęcamy też do postu 
jakościowego. Będziemy zatem w każdy piątek pościli o 
chlebie i wodzie, aby dobry Bóg usłyszał nasze modlitwy. 
Wierzymy, że właśnie taka modlitwa, razem z postem 
i razem w tej modlitwie, doprowadzi nas do zwycięstwa” 
– stwierdził hierarcha.
Jednocześnie biskupi podziękowali wszystkim za do-
tychczasową modlitwę w intencji pokoju i za pomoc, 
jaką w tym trudnym czasie ludzie niosą sobie nawzajem.
 

Polski ksiądz arcybiskupem
 i nowym nuncjuszem na Madagaskarze

Ojciec Święty mianował ks. prałata Tomasza Grysę, rad-
cę nuncjatury, nuncjuszem apostolskim na Madagaska-
rze i delegatem apostolskim na Komorach, z funkcjami 
delegata apostolskiego na Reunion, podnosząc go jed-
nocześnie do godności arcybiskupa i przydzielając sto-
licę tytularną Rubikon – podało Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej.
Ks. prałat Tomasz Grysa do służby dyplomatycznej Sto-
licy Apostolskiej wstąpił 1 lipca 2001 r. i pracował ko-
lejno w następujących przedstawicielstwach papieskich:
 w Rosji (2001-2003), w Indiach i Nepalu (2003-2008), 
w Belgii (2008 -2011) i Meksyku (2011-2013). 
W 2013 został radcą nuncjatury apostolskiej w Brazylii, 
w której pełnił służbę dyplomatyczną do 30 czerwca 
2016. Od 1 lipca 2016 r. został powołany do pracy 
w nuncjaturze apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku. 
Od 1 lipca 2019 był pierwszym radcą nuncjatury 
apostolskiej w Jerozolimie.
 

Polka powołana
 do organu doradczego papieża

Ewa Kusz, wicedyrektorka Centrum Ochrony 
Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, 
30 września br. została powołana przez papieża 
Franciszka jako członkini Papieskiej Komisji ds. 
Ochrony Małoletnich na pięcioletnią kadencję.
Ewa Kusz dwukrotnie, na zaproszenie Benedykta 
XVI, była audytorką synodu biskupów: w 2008 r. 
na temat „Słowo Boże w życiu i misji w Kościoła”, 
a w 2012 r. na temat „Nowa ewangelizacja dla prze-
kazu wiary chrześcijańskiej”.
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W  POLSCE

Niedziela św. Franciszka 9 października
Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska 
zaprasza do włączenia się 9 października w ob-
chody Niedzieli św. Franciszka. Światowy Ruch 
Katolików na rzecz Środowiska chce poprzez 
tę inicjatywę zwrócić uwagę Polaków na palące 
problemy ekologiczne i społeczne współczesne-
go świata, a ponadto, w myśl nauczania papieży 
Jana Pawła II i Franciszka, zachęcić do wejścia na 

drogę „ekologicznego nawrócenia”. 
Tegoroczna Niedziela św. Franciszka, objęta pa-
tronatem Konferencji Episkopatu Polski, obcho-
dzona będzie pod hasłem „Mniej znaczy więcej. 
Radość z dzielenia”. Będzie zachęcać do kultywo-
wania „wielkodusznego umiarkowania i prosto-
ty”, które oznaczają „uczenie się dawania, a nie po 
prostu rezygnowania” („Laudato si’”, 9) tak, aby 
odkrywać radość z dzielenia się i obdarowywa-
nia w myśl słów Jezusa, że „więcej szczęścia jest w 

dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 35).
Wszelkie materiały znajdują się na stronie pro-

gramu Zielone Parafie www.zieloneparafie.pl.
 

„Blask Prawdy – Veritatis Splendor”  
16 października XXII Dzień Papieski

Dokładnie 16 października, w dzień wyboru 
kard. Karola Wojtyły na papieża, obchodzony 
będzie w Polsce i środowiskach polonijnych na 
całym świecie XXII Dzień Papieski. Tegoroczne 
obchody, tradycyjnie połączone z przyznaniem 
Nagród TOTUS TUUS i zbiórką na wsparcie 
zdolnej niezamożnej młodzieży, przebiegną pod 
hasłem „Blask Prawdy – Veritatis Splendor”. Na-
wiązuje ono do tytułu encykliki papieża Polaka, 
a głównym przesłaniem tego dokumentu było 
przypomnienie nauczania moralnego Kościoła 
w sytuacji kultury relatywizującej wartość ludz-
kiego sumienia. Organizatorem Dnia Papieskie-

go jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Podczas Dnia Papieskiego, jak co roku, prowa-
dzona jest zbiórka kościelna i publiczna oraz 
akcja SMS-owa na program stypendialny dla 
zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miej-
scowości, którymi opiekuje się Fundacja „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”. 
Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” można również wesprzeć przekazu-
jąc 1% swojego podatku dochodowego, podając 
nr KRS Fundacji: 0000150776. W roku ubie-
głym wpłaty z tytułu 1% umożliwiły ufundo-
wanie około 50 rocznych stypendiów uczniow-

skich.
Od wielu lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia” przyznaje stypendia edukacyjne także mło-

dym Ukraińcom, uczącym się w Polsce. 
W tym roku Fundacja objęła dodatkową opieką 
stypendialną kolejnych kilkadziesiąt osób z gro-
na młodych uchodźców z Ukrainy. Jest to długo-
falowy program pomocy materialnej, duchowej 
i psychologicznej trwający aż do zakończenia 

studiów.
 

11 Bieg im. o. Józefa Jońca
Już po raz jedenasty odbył się w Poznaniu Bieg im. 

o. Józefa Jońca (30.09.2022).
Zawody sportowe odbyły się pod honorowym pa-
tronatem abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity 
poznańskiego. Każdy uczestnik, który ukończył 
bieg, został nagrodzony medalem. Centrum zawo-
dów znajdowało się na terenie przestrzennego bo-

iska szkoły pijarskiej w Poznaniu.
W biegu każdego roku bierze udział wielu uczniów, 
rodziców, nauczycieli i osób duchownych z całej 
Polski. W tym roku do Poznania przybyło kilka ty-

sięcy uczestników.
O. Józef Joniec (1959-2010) należał do zakonu 
pijarów, był współzałożycielem i długoletnim pre-
zesem Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Ka-
lasancjusza, promującego katolickie wychowanie 
młodzieży w duchu sportu, sztuki i wiary. Kolejny 

12 Bieg odbędzie się wiosną 2023 r.
 

Peregrynacja relikwii bł. Karola Acutisa
W dniach od 12 do 15 października br. odbędzie się 
peregrynacja relikwii bł. Karola Acutisa w archidie-

cezji poznańskiej.
Karol swoim życiem udowodnił, że w naszych cza-
sach świętość jest możliwa. Korzystanie z Interne-
tu może kierować nasze myśli do Boga, codzienna 
Eucharystia nas uświęcać! W końcu sam Karol jest 
przykładem tego, że można się urodzić oryginałem 

i nie umrzeć jako kserokopia!
W 2006 roku Karol zmarł na białaczkę. Kilka lat 
później młody chłopak z Brazylii modlił się o 
uzdrowienie za jego wstawiennictwem, miał też 
możliwość uczczenia Jego relikwii. Został całkowi-
cie uzdrowiony. Ta historia pozwoliła Kościołowi 
wynieść Karola na ołtarze 10 października 2020 r.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. 
Osoby młode, borykające się z różnymi problema-
mi, ubogich i wszystkich którzy upatrują w Karolu 

swojego przyjaciela w Niebie!
Peregrynacja została podzielona na trzy etapy, aby 
wierni z różnych części archidiecezji mieli możli-
wość modlitwy przy relikwiach tego młodego bło-

gosławionego.
Harmonogram peregrynacji:

12 X 2022 r. - Czarnków, par pw. Marii Magdaleny,
13 X 2022 r. - Leszno, par pw. św. Jana,

14 X 2022 r. - Poznań, par Bożego Ciała,
15 X 2022 r. - Buk, par Stanisława Biskupa i Mę-

czennika
Dokładny plan oraz rozpiska miejsc w których bę-
dzie można znaleźć relikwie będzie podawany na 
bieżąco na stronie www.jordan-poznan.pl oraz na 

Facebooku!
 

Źródła: www.episkopat.pl, www.ekai.pl, 
www.archpoznan.pl, www.glosojcapio.pl 
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We wtorek 4 października na terenie naszej parafii miało miejsce uroczyste otwarcie nowego Pawi-
lonu Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Szpitalnej. Jednocześnie oddano do użytku odno-
wione oddziały Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii Dziecięcej. Uroczystego poświęcenia 
dokonał ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Życzymy Małym Pacjentom zdrowia duszy i ciała zapew-
niając o naszej modlitwie

                           Z życia Parafii
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Od najbliższego 
poniedziałku 10 października, w godzinach otwarcia biura 
parafialnego przyjmujemy rezerwacje intencji mszalnych na 
pierwsze półrocze 2023 roku.

We wtorek 
o godz. 18:00 Msza św. i spotkanie w kościele kandydatów do 
sakramentu bierzmowania z klasy VII i VIII. Zapraszamy na to 
spotkanie także rodziców. 

W środę 
12 października br., w Rocznicę Poświęcenia Katedry Poznań-
skiej  w Bazylice Archikatedralnej o godz. 1130, z okazji Świa-
towego Dnia Seniora Msza św., której przewodniczyć będzie 
Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek, na którą zapraszamy szczegól-
nie wszystkich seniorów, emerytów i starszych wiekiem. Przed 
Mszą św. o godz. 1100 krótki koncert religijny.

W czwartek  
13. dzień miesiąca. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwo fatim-
skie o godz. 20.00. Tego dnia różaniec w ramach nabożeństwa 
fatimskiego.

W najbliższy piątek
 biuro parafialne będzie nieczynne. 

W piątek 
Dzień Edukacji Narodowej, w modlitwie różańcowej polecać 
będziemy wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców.

W najbliższą sobotę 
przypada Dzień Dziecka Utraconego. Na naszym cmentarzu 
przy kaplicy znajduje się pomnik poświęcony tym dzieciom. 
Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji dzieci nienaro-
dzonych i zmarłych.

W przyszłą niedzielę 
DZIEŃ PAPIESKI. Zbiórka ofiar do skarbon na Fundusz Dzieła 
Nowego Tysiąclecia.

Nabożeństwa różańcowe  
codziennie dla dorosłych, młodzieży i dzieci o godz. 17.30. 
Rozważania poprowadzą: w poniedziałek - dzieci, we wtorek – 
szafarze, na to nabożeństwo zapraszamy szczególnie mężczyzn,  
w środę – Żywy Różaniec, na to nabożeństwo zapraszamy 
szczególnie kobiety, w czwartek – Caritas Parafialna, w piątek - 
Czciciele Miłosierdzia Bożego, w sobotę i niedzielę – Kapłani i S. 
Pallotynki, po różańcu Msza św.

Zmarły nasze parafianki: śp. Danuta Handschuch z ul. Na-
rewskiej i śp. Krystyna Zwierzycka z ul. Nałkowskiej. Polećmy 
zmarłe Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie …

Hasło roku duszpasterskiego


