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Pierwsze czytanie
Iz 45,1. 4-6
Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: "Ja mocno
ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i
królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim
podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu
sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca,
nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu,
chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego.
Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie
nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do
zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i
nie ma innego.
Psalm responsoryjny
Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3)

Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
Śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. *
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
Będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Drugie czytanie
1 Tes 1,1-5
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan
w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i
pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich,
wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach,
pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło
wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu
naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga
umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie
Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko
słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką
siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was,
przebywając wśród was.
Ewangelia
Mt 22,15-21
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by
podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego
swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda,
aby Mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że
jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie
nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie
oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc,
jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek
Cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał ich
przewrotność i rzekł: "Czemu Mnie wystawiacie
na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę
podatkową!"

Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest
ten obraz i napis?" Odpowiedzieli: "Cezara".
Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi
to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do
Boga".
**********************************************
Bogu to, co należy do Boga
W naszym języku powraca niekiedy wyrażenie: „walka
o rząd dusz". Biorąc pod uwagę, jak wielu jest tych,
którzy rzeczywiście nie myślą o dobru człowieka, ale o
tym, jak nim rządzić, a właściwie manipulować, ta walka
naprawdę się toczy
Patrząc na naszą historię, zwłaszcza tę całkiem bliską,
bez trudu uświadamiamy sobie, że wybór, który dziś
może się wydawać ściśle polityczny, wcześniej czy
później znajdzie swoje konsekwencje na płaszczyźnie
moralnej lub w odniesieniu władzy do szeroko
rozumianych spraw wiary i Kościoła. Zainteresowanie,
które na początku będzie się skupiało na tematach
gospodarki i ekonomii, stopniowo zacznie się przenosić
na różnorakie sfery życia społecznego, a w sytuacjach
krytycznych, kryzysowych, dotknie całej płaszczyzny
uznawanych przez nas wartości.
Skoro na denarze, o którym mowa w dzisiejszej
Ewangelii, wyryty jest obraz Cezara i należy go zwrócić

Cezarowi, warto zadać pytanie, gdzie w takim razie
wyryty jest obraz Boga? Żeby oddać „Bogu to, co należy
do Boga", musimy wiedzieć, co jest Boże, gdzie ten Jego
obraz został umieszczony... Księga Rodzaju przynosi
nam proste słowa: „Rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na
Nasz obraz, podobnego Nam" (Rdz 1,26). Może ta
odpowiedź wydaje się komuś nazbyt prosta. Ale w
istocie tak przecież jest, że to właśnie człowiek został
ukształtowany na obraz Boży. Na nim, jak na tym
ewangelicznym denarze, został wyryty Boży obraz. On
jest Bożą własnością, a jego umysł, wola, serce i
sumienie mają nieustannie ukazywać Boga i Bożą
rzeczywistość na ziemi.
W tym sensie powinniśmy bronić dziś człowieka.
Trzeba się troszczyć, by wraz z podatkami i innymi
zobowiązaniami, które przynależą obywatelom państwa,
nie został zagarnięty sam człowiek. Choć każda władza
chce poszerzać swoje wpływy, musi jednak respektować
to, co jest własnością Boga. Nie ma prawa i nie może
oczekiwać, że kiedyś przejmie rząd sumień.
**********************************************
Słowo Metropolity Warszawskiego z okazji
beatyfikacji papieża Pawła VI i 30. rocznicy
męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki

Bracia i Siostry!
Dziś, 19 października 2014 roku, Kościół powszechny
przeżywa radość z beatyfikacji papieża Pawła VI. Po
świętych papieżach XX wieku: Piusie X, Janie XXIII i
Janie Pawle II, Kościół wynosi na ołtarze papieża II
Soboru Watykańskiego. Jest to także znak, że na trudny
czas Bóg daje Kościołowi świętych papieży. A wiek XX,
czas wielkich osiągnięć i odkryć, był jednocześnie
trudnym okresem w Kościele i świecie. To wiek dwóch
okrutnych wojen światowych, dwóch nieludzkich
totalitaryzmów, wreszcie, wiek prześladowań –
w różnych częściach świata – za wiarę i przekonania.
1. Błogosławiony Paweł VI, Jan Chrzciciel Montini,
urodził się 26 września 1897 roku niedaleko Brescii, na
północy Włoch. Po maturze wstąpił do seminarium, a w
roku 1920 przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w
Rzymie i pracował w różnych urzędach Kurii
Watykańskiej aż do roku 1954. W tym okresie przez pół
roku był sekretarzem Nuncjusza Apostolskiego w
Warszawie. Następnie został arcybiskupem Mediolanu, a
w roku 1958 kardynałem. Po śmierci świętego Jana
XXIII, 21 czerwca 1963 roku został wybrany na papieża i
przyjął imię Paweł VI.
Najważniejszym zadaniem, które przed nim stanęło,
była kontynuacja odnowy Kościoła, zainicjowanej przez
jego poprzednika zwołaniem Soboru Watykańskiego II.
Trzy miesiące po wyborze Paweł VI otworzył drugą sesję

Soboru i doprowadził Sobór do końca. Za pontyfikatu
Pawła VI powstały najważniejsze dokumenty Soboru: o
Kościele, o liturgii, o świeckich, o Kościele w świecie
współczesnym. Był papieżem, który ogłosił Matkę Boską
– Matką Kościoła. Był papieżem otwartym na dialog
ekumeniczny i międzyreligijny. Odwiedził wszystkie
kontynenty, odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Po zakończeniu Soboru w 1965 roku, Paweł VI przez
13 lat prowadził Kościół po drogach posoborowej
odnowy. Stworzył instytucję synodów poświęconych
takim tematom, jak reforma prawa kanonicznego,
biskupi, kapłani, ewangelizacja, katechizacja. Drogi
odnowy posoborowej nie zawsze były łatwe, ale były dla
Kościoła konieczne.
Paweł VI był wielkim intelektualistą, głęboko
duchowym i wyciszonym człowiekiem. Był papieżem
modlitwy i miłości do Kościoła i świata. Przy tym
wszystkim był człowiekiem niezwykle wrażliwym.
Dlatego cierpiał, gdy był nierozumiany w swojej trosce o
sprawy człowieka i Kościoła. Tak było wtedy, gdy w
1968 roku ogłosił encyklikę „Humanae Vitae”. Świat – w
tym duża część ludzi Kościoła – nie rozumiał tej troski o
godność człowieka, o godność małżeństwa i rodziny.
Dziś wiemy, jak bardzo był to dokument profetyczny –
stał na straży życia od poczęcia, na straży godności
małżeństwa i rodziny, na straży aktu małżeńskiego.
Wtedy nikt nie myślał jeszcze o procesie zapłodnienia in
vitro, nikt nie przewidywał dzisiejszych możliwości
genetycznych ani manipulacji na człowieku przy jego
przyjściu na świat. Błogosławiony Paweł VI już wtedy
wołał o poszanowanie godności człowieka, małżeństwa i
rodziny.
Beatyfikacja papieża Soboru Watykańskiego II
przybliża nam jego osobę, jego nauczanie i nauczanie
Kościoła w czasie jego pontyfikatu. Przybliża nam także
całą naukę Soboru i stawia pytanie o jej realizację w
naszych czasach. Otrzymujemy w niebie orędownika, a
na ziemi wzór i przykład zaangażowania w troskę o
człowieka, o Kościół Chrystusa i cały świat.
2. Dzisiejszy dzień beatyfikacji Pawła VI w Rzymie jest
także 30. rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki. Nie potrzeba w Polsce, a
szczególnie w Warszawie przypominać szczegółów jego
kapłańskiego życia. Znamy je bardzo dobrze. Przynależy
do tej rzeszy męczenników XX wieku, o których często
przypominał święty Jan Paweł II. Błogosławiony ksiądz
Popiełuszko oddał swoje życie w obronie wiary i
godności człowieka. Poniósł śmierć męczeńską, bo
bardzo cenił i szanował swoją wolność, wolność innych
oraz wolność uciemiężonego narodu. Uczył, jak należy
zwyciężać zło. Nie przemocą, nie walką, ale zwyciężać
zło dobrem. Tak uczył i tak postępował. Szanował
wolność innych, szanował wolność sumienia ludzi, z
którymi się spotykał. Dlatego przychodziło do niego tak
wielu poszukujących, pogubionych, a on głosił im
prawdę. Wiedział, że ludzie są zobowiązani do
poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o świecie.
Wiedział też, że obowiązkowi szukania prawdy
odpowiada ludzkie sumienie. Prawda narzuca się
sumieniu człowieka siłą samej prawdy i ogarnia umysł
łagodnie, a zarazem zdecydowanie. Postawa godności i
wolności człowieka, także wolności jego sumienia, nie
dopuszcza żadnego przymusu czy ograniczenia przez
nacisk państwa, czy kogokolwiek z zewnątrz. Taki model
głoszenia prawdy przyjmował błogosławiony ksiądz

Jerzy, który szanował wolność człowieka i wolność jego
sumienia.
Warto o tym pamiętać, w czasie gdy słusznie
rozmawiamy i domagamy się klauzuli sumienia dla
zawodów medycznych. Pozwólmy człowiekowi być
wolnym. Nie decydujmy za dorosłych ludzi. Nie
ograniczajmy nikomu wolności. Zadaniem Kościoła jest
głoszenie Ewangelii, oświecanie światłem Objawienia
ludzkich dróg. Wszystko po to, by ludzie mogli widzieć
drogę, by mogli w sposób wolny i odpowiedzialny
wybrać w swoim sumieniu. Kościół nie chce i nie może
nikomu zabrać tej wolności, bo jest ona niezbywalnym
składnikiem godności człowieka. Niezwykłą wrażliwość
miał pod tym względem błogosławiony ksiądz Jerzy.
Dlatego jest patronem wszystkich wolnych ludzi. Jest
patronem tych środowisk, którym służył. Ostatnio został
ogłoszony przez Stolicę Apostolską patronem Związku
Zawodowego „Solidarność”. Cieszymy się z tego
wszyscy, ale też wszystkim, którzy biorą go za patrona,
przypominam, że ten błogosławiony męczennik jako
patron zobowiązuje – przede wszystkim do nieustającej
troski o wiarę, o godność człowieka, o wolność ludzi i
narodów.
Zobowiązuje
też
do nieustannego
przestrzegania zasady: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj”.
Bracia i Siostry!
Dziękujemy dziś za beatyfikację papieża Pawła VI.
Dziękujemy za błogosławionego księdza Jerzego i za
jego
wstawiennictwo
przed
Bogiem.
Kult
błogosławionego męczennika rozszerza się w Polsce oraz
w wielu miejscach całego świata. Ludzie modlą się przez
jego
wstawiennictwo,
wypraszają
za
jego
pośrednictwem łaski i cuda.
20 września tego roku w podparyskiej diecezji we
Francji rozpoczął się proces kanoniczny cudu –
uzdrowienia
mężczyzny
za
wstawiennictwem
błogosławionego księdza Jerzego z nieuleczalnej
białaczki w końcowej fazie choroby. Ufamy, że wraz z
modlitwą Kościoła ten cud otworzy drogę do kanonizacji
księdza Jerzego. Dlatego proszę wszystkich o modlitwę
w tej intencji.
W dniu, w którym czcimy dwu błogosławionych,
wszystkim z serca błogosławię
Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
**********************************************
Pomyślmy

Za pośrednictwem Ducha Świętego Bóg dał
chrześcijanom niebo jako „zadatek” wieczności. Jednak
ten dar bywa zaniedbywany, gdy prowadzimy życie byle
jakie i obłudne. Mówił o tym Papież podczas porannej
Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii odniósł się w
pierwszym rzędzie do liturgicznego czytania z Listu do
Efezjan, gdzie apostoł Paweł przypomina o pieczęci

Ducha Świętego, którą zostali opatrzeni wierzący. Jest
to, jak zaznaczył Franciszek, nie tylko znak wybrania
przez Boga, ale także pewna tożsamość, która nie
sprowadza się jedynie do serii zwyczajowych zachowań.
„Nasza tożsamość jest właśnie tą pieczęcią, tą mocą
Ducha Świętego, którego wszyscy otrzymaliśmy na
Chrzcie – mówił Papież. – A Duch Święty opieczętował
nasze serce i co więcej, idzie wraz z nami. Ten Duch,
którego obiecał Jezus, nie tylko daje nam tożsamość, ale
także jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Wraz z Nim
rozpoczyna się Niebo. My właściwie już przeżywamy to
Niebo, tę wieczność, bo zostaliśmy opieczętowani
Duchem Świętym, który jest właśnie początkiem Nieba.
Był On zadatkiem, który mamy w ręku. Mamy Niebo w
ręku dzięki tej pieczęci”.
Jak jednak zaznaczył Ojciec Święty, ów zadatek
wieczności nie gwarantuje nam bezpieczeństwa przed
pewnymi pokusami. Pierwszą z nich jest nie tyle
wymazanie chrześcijańskiej tożsamości, co uczynienie jej
byle jaką.
„To taki chrześcijanin letni – wyjaśnił Franciszek. –
Taki owszem, chodzi w niedziele na Mszę, ale w jego
życiu nie widać tej tożsamości. Żyje niczym poganin,
choć jest chrześcijaninem. Letniość czyni naszą
tożsamość byle jaką. A drugi grzech to ten, o którym
mówił Jezus uczniom, co słyszeliśmy: «Strzeżcie się
kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów». To takie
pozorowanie: udaję chrześcijanina, ale nim nie jestem.
Nie jestem przejrzysty, mówię jedno, że jestem
chrześcijaninem, ale robię coś innego, co nie jest
chrześcijańskie”.
Tymczasem, jak zaznaczył Papież wciąż odwołując się
do św. Pawła, chrześcijańskie życie zgodne z
tożsamością nadaną przez Ducha Świętego nadaje mu
inną wartość:
„Miłość, radość, pokój, wielkoduszność, życzliwość,
dobroć, wierność, skromność, panowanie nad sobą.
Taka jest nasza droga do Nieba; to droga, która
rozpoczyna Niebo już tutaj. Bowiem mamy tę
chrześcijańską tożsamość, zostaliśmy opieczętowani
przez Ducha Świętego. Prośmy Pana o łaskę zważania
na tę pieczęć, na tę naszą chrześcijańską tożsamość,
która jest nie tylko obietnicą, ale już zadatkiem, który
mamy w ręku” – zakończył Ojciec Święty.
**********************************************

Kościół w świecie
Pakistanka Asia Bibi: wyrok śmierci za
bluźnierstwo zatwierdzony

Wyrok śmierci na Asię Bibi za rzekome bluźnierstwo
przeciw Mahometowi zatwierdził pakistański trybunał
drugiego stopnia. Dziś rano sąd w Lahaurze odrzucił
przedstawione przez adwokatów odwołanie od
orzeczenia wydanego przez niższy trybunał.
Pakistańską katoliczkę skazano przed czterema laty na
śmierć na postawie oskarżeń złożonych przez dwie
pokłócone z nią muzułmanki. Cały czas jest ona
więziona w ciężkich warunkach mimo protestów na

całym świecie. Po dzisiejszej decyzji sądu obrońca
skazanej stwierdził, że dowodzi to, iż pakistański wymiar
sprawiedliwości jest coraz bardziej w rękach
ekstremistów. Adwokat Naeem Shakir zapowiedział, że
w porozumieniu z mężem Asii Bibi złożone będzie
odwołanie do Sądu Najwyższego Pakistanu, który jest
trybunałem trzeciej, ostatniej już instancji.
**********************************************
Afryka nie chce obyczajowości Zachodu
Przeciwko narzucaniu mieszkańcom Afryki obyczajowości
Zachodu protestują na Synodzie biskupi tego kontynentu.
Ojcowie synodalni z Czarnego Lądu podkreślają, że dochodzi
tam do swoistego ekonomicznego szantażu. Kraje bogate
oferują pomoc w zamian za przyjęcie przez Afrykanów ich
standardów życia. Wśród nich ojcowie synodalni wymienili
domaganie się legalizacji aborcji i związków homoseksualnych,
przedstawianych jako „prawa człowieka”.
„Rodzina to związek kobiety i mężczyzny oraz ich
potomstwo. W społeczeństwie afrykańskim nie można tu także
zapominać o dziadkach. Od zachowania tego pilastru
społeczeństwa zależy nasza przyszłość” – podkreślili w czasie
synodalnej debaty przedstawiciele Afryki. Wskazali, że wraz z
pomocą humanitarną próbuje się przenieść na Czarny Ląd
wartości zupełnie obce mieszkańcom tego kontynentu.
Towarzyszą temu doskonale znane hasła propagandowe,
mówiące m.in. w kontekście macierzyństwa o „walce z
dyskryminacją kobiet czy prawie do zdrowia seksualnego i
reprodukcyjnego”. Biskupi Afryki jednoznacznie podkreślili, że
mieszkańcy Czarnego Lądu nie chcą takiej obyczajowości i
takich standardów życia.

**********************************************
Apel z okazji Światowego Dnia Wyżywienia
Caritas Hiszpanii, Papieskie Dzieła Misyjne i inne
tamtejsze organizacje (Manos Unidas, Sprawiedliwość i
Pokój, Confer) wystosowały wspólny apel z okazji
obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Wyżywienia.
Wezwały do podjęcia niezbędnych środków, aby w
okresie, którego dotyczy oenzetowska „Agenda rozwoju
po roku 2015”, położyć kres głodowi na świecie.
W kampanii, która przebiega pod hasłem „Jedna
rodzina ludzka, żywność dla wszystkich”, hiszpańskie
organizacje przypominają, że każda istota ludzka ma
prawo do żywności wystarczającej, zdrowej i
odpowiedniej jako czegoś, co w istotny sposób wiąże się
z godnym życiem. Apelują do społeczeństwa o
odpowiedzialną konsumpcję żywności, przez co uniknie
się jej marnotrawienia. 805 mln ludzi na świecie cierpi
głód, a jedna osoba na dziesięć jest chronicznie
niedożywiona.
Tymczasem aż 30% światowej produkcji żywności
marnotrawi się. We wspólnym komunikacie organizacje
apelują także o podjęcie niezbędnych działań, aby
położyć kres głodowi i powstrzymać zmiany klimatyczne.
**********************************************

Nasza diecezja

W kościele św. Anny ruszają Katechezy Warszawskie
Pozytywny przekaz wiary i prezentacja nauki Kościoła mają być
celem Katechez Warszawskich, które ruszają tej jesieni w kościele św.
Anny. Katechezy będą miały charakter sezonowy: jesień-wiosna. Sześć
tegorocznych jesiennych katechez będzie poświęconych tematowi
sumienia.
Katechezy Warszawskie to cykl konferencji formacyjnych
skierowanych ku pogłębieniu znajomości nauki Kościoła. Będą
wygłaszane w akademickim kościele św. Anny, ul. Krakowskie
Przedmieście 68, u, o godz. 19.30. Pierwszy sezon rozpocznie się
w czwartek, 23 października, potrwa do 27 listopada
Przygotowania bezpośrednio koordynuje arcybiskup warszawski,
kard. Kazimierz Nycz: "Jesteśmy przyzwyczajeni do dyskusji, do debat,

a brakuje po prostu propozycji pokazujących jednoznacznie, jaka jest
nauka Kościoła" - tłumaczy Metropolita Warszawski.
Katechezy Warszawskie mają układ sezonowy: w każdym "sezonie"
po sześć spotkań, tydzień po tygodniu. Wszystkie sześć będzie
poświęcone jednemu tematowi. Jesiennym tematem będzie sumienie.
Katechezy będą rozpoczynały się o 19.30. Najpierw odbędzie się
konferencja, po niej pogłębienie tematu w ramach rozmowy kilku
zaproszonych osób. Całość będzie transmitowało Radio Plus
Warszawa. Podczas drugiej części będzie możliwość zadawania pytań
bezpośrednio oraz - dla słuchaczy w radio bądź w internecie - poprzez
portale społecznościowe.
Katechezy skierowane są przede wszystkim do dorosłych. "Dzieci i
młodzież mają dostęp do katechezy, studenci uczestniczą w
duszpasterstwach akademickich. W praktyce zatem katechezy
pozbawieni są ci, którzy bardzo jej potrzebują - to znaczy dorośli.
Codzienne życie dostarcza im wielu pytań, wątpliwości i pragnienia
pogłębienia własnej wiedzy religijnej i wiary" - dodaje kard. Kazimierz
Nycz.
Dodatkowych informacji udziela ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik
Arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej, tel.: 22 53 17 273, 694
783 031; e-mail: ks.przemyslaw.sliwinski@gmail.com
*********************************************************

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W dzisiejszą Niedzielę Kościół powszechny obchodzi
Światowy Dzień Misyjny. Hasłem tego dnia, jak i
następującego po nim Tygodnia Misyjnego, są słowa:
„Z Ewangelią do narodów”.
2. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za beatyfikację
papieża
Pawła
VI
na
zakończenie
obrad
III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów.
3. W dniu dzisiejszym obchodzimy 30 rocznicę
męczeńskiej
śmierci
bł.
Księdza
Jerzego
Popiełuszki. Z tej okazji, dzisiaj w kościele św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu o godz. 17.00 odbędą się
uroczystości liturgiczne, którym przewodniczyć będzie
Ks. Bp Józef Guzdek. Po uroczystościach organizatorzy
zapraszają wszystkich na koncert w wykonaniu
artystów warszawskich.
4. W najbliższą środę po raz pierwszy będziemy
przeżywać wspomnienie liturgiczne Jana Pawła II
jako świętego – w rocznicę inauguracji jego wielkiego
pontyfikatu. Z tej okazji zapraszamy wszystkich na
nabożeństwo różańcowe i adorację Relikwii Św. Jana
Pawła oraz na Mszę Św. o godz. 18.00. Będziemy
jeszcze raz wspólnie dziękować za pontyfikat i
kanonizację naszego Wielkiego Rodaka.
5. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy
w Dniu Papieskim wsparli Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która buduje żywy pomnik Św. Jana Pawła
II. Zebraliśmy 3037 zł. Akcji Katolickiej dziękujemy za
przeprowadzenie kwesty.
6. W zakrystii i w kancelarii parafialnej przyjmujemy na
Wypominki
za
naszych
zmarłych.
Kartki
wypominkowe znajdują się przy wyjściu z kościoła i w
kaplicy Miłosierdzia Bożego.
7. Akcja katolicka informuje, że kolejna zbiórka
makulatury na rzecz misji w Afryce odbędzie się we
wtorek (21.10) w Domu Parafialnym (wejście od
strony parkingu) w godz. 9-14 i 16-18.
8. Caritas Polska, za zgodą Księdza Kardynała, prosi o
przeprowadzenie
w
parafiach
zbiórki
darów
rzeczowych dla cierpiących z powodu wojny na
Ukrainie. Zbieramy tylko rzeczy nowe (bo tylko takie
mogą przekroczyć granicę): odzież, obuwie, artykuły
spożywcze, higieniczne i chemiczne. Dary możemy
dostarczyć do parafii we wtorek (razem ze zbiórką
makulatury) lub do końca tygodnia, do kancelarii
parafialnej. Dziękujemy z góry wszystkim ofiarodawcom.

