
 

 

z okazji beatyfikacji papieża Pawła VI i 30. rocznicy męczeń-
skiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 

Bracia i Siostry!  

Dziś , 19 paz dziernika 2014 roku, Koś cio ł powśzechny przez ywa 
radoś c  z beatyfikacji papiez a Pawła VI. Po ś więtych papiez ach XX 
wieku: Piuśie X, Janie XXIII i Janie Pawle II, Koś cio ł wynośi na ołta-
rze papiez a II Soboru Watykan śkiego. Jeśt to takz e znak, z e na 
trudny czaś Bo g daje Koś ciołowi ś więtych papiez y. A wiek XX, czaś 
wielkich ośiągnięc  i odkryc , był jednocześ nie trudnym okreśem w 
Koś ciele i ś wiecie. To wiek dwo ch okrutnych wojen ś wiatowych, 
dwo ch nieludzkich totalitaryzmo w, wreśzcie, wiek prześ ladowan  
– w ro z nych częś ciach ś wiata – za wiarę i przekonania. 
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Parafia rozwija śię i kwitnie. Dzieje śię wiele dobrego. Lud Boz y karmi śię śłowem Boz ym, śpo-
wiada śię i ucześtniczy w niedzielnej Eucharyśtii. To duz o. To bardzo duz o.  

Jednakz e zawśze moz e byc  lepiej. Jeśt pomyśł, aby wyzwania jakie nieśie wobec rodziny obec-
ny Synod Nadzwyczajny,  przyjąc  i zaśzczepic  w naśzych  i rodzinach poprzez kongreś parafial-
ny:  „Eucharystia w małżeństwie i rodzinie.”        

Jako probośzcz widzę potencjał wiary i moz liwoś c  podzielenia śię tym doś wiadczeniem wiary 
rodzin w naśzej parafii w Kśiąz enicach, kto rej patronem jeśt ś w. Jan Maria Vianney. 

Zaczęliś my trzeci rok naśzego z ycia jako wśpo lnoty parafialnej. Myś lę, z e mieśiące, kto re pro-
wadzą naś ku 5-tej rocznicy powołania naśzej parafii, to duz o czaśu aby odkrywac  drogę  ku 
pełni i podjąc  trud doraśtania do wśpo lnoty. Biuletyn moz e byc  narzędziem do wymiany myś li i 
doś wiadczen . Zachęcam do włączenia śię  w „DORASTANIE do WSPO LNOTY”.       

Probośzcz. 

Informator Parafialny - do uz ytku wewnętrznego 



 

 

STR. 2 

1. Błogośławiony Paweł VI, Jan Chrzciciel 
Montini, urodził śię 26 wrześ nia 1897 roku 
niedaleko Breścii, na po łnocy Włoch. Po ma-
turze wśtąpił do śeminarium, a w roku 1920 
przyjął ś więcenia kapłan śkie. Studiował w 
Rzymie i pracował w ro z nych urzędach Kurii 
Watykan śkiej az  do roku 1954. W tym okre-
śie przez po ł roku był śekretarzem Nuncju-
śza Apośtolśkiego w Warśzawie. Naśtępnie 
zośtał arcybiśkupem Mediolanu, a w roku 
1958 kardynałem. Po ś mierci ś więtego Jana 
XXIII, 21 czerwca 1963 roku zośtał wybrany 
na papiez a i przyjął imię Paweł VI. 

Najwaz niejśzym zadaniem, kto re 
przed nim śtanęło, była kontynua-
cja odnowy Koś cioła, zainicjowa-
nej przez jego poprzednika zwoła-
niem Soboru Watykan śkiego II. 
Trzy mieśiące po wyborze Paweł 
VI otworzył drugą śeśję Soboru i 
doprowadził Sobo r do kon ca. Za 
pontyfikatu Pawła VI powśtały 
najwaz niejśze dokumenty Sobo-
ru: o Koś ciele, o liturgii, o ś wieckich, o Ko-
ś ciele w ś wiecie wśpo łcześnym. Był papie-
z em, kto ry ogłośił Matkę Bośką – Matką Ko-
ś cioła. Był papiez em otwartym na dialog 
ekumeniczny i międzyreligijny. Odwiedził 
wśzyśtkie kontynenty, odbył pielgrzymkę do 
Ziemi S więtej. 

Po zakon czeniu Soboru w 1965 roku, Paweł 
VI przez 13 lat prowadził Koś cio ł po drogach 
pośoborowej odnowy. Stworzył inśtytucję 
śynodo w poś więconych takim tematom, jak 
reforma prawa kanonicznego, biśkupi, kapła-
ni, ewangelizacja, katechizacja. Drogi odno-

wy pośoborowej nie zawśze były łatwe, ale 
były dla Koś cioła konieczne. 

Paweł VI był wielkim intelektualiśtą, głęboko 
duchowym i wyciśzonym człowiekiem. Był 
papiez em modlitwy i miłoś ci do Koś cioła i 
ś wiata. Przy tym wśzyśtkim był człowiekiem 
niezwykle wraz liwym. Dlatego cierpiał, gdy 
był nierozumiany w śwojej trośce o śprawy 
człowieka i Koś cioła. Tak było wtedy, gdy w 
1968 roku ogłośił encyklikę „Humanae Vi-
tae”. S wiat – w tym duz a częś c  ludzi Koś cioła 
– nie rozumiał tej trośki o godnoś c  człowieka, 

o godnoś c  małz en śtwa i rodziny. Dziś  wiemy, 
jak bardzo był to dokument profetyczny – 
śtał na śtraz y z ycia od poczęcia, na śtraz y 
godnoś ci małz en śtwa i rodziny, na śtraz y ak-
tu małz en śkiego. Wtedy nikt nie myś lał jeśz-
cze o proceśie zapłodnienia in vitro, nikt nie 
przewidywał dziśiejśzych moz liwoś ci gene-
tycznych ani manipulacji na człowieku przy 
jego przyjś ciu na ś wiat. Błogośławiony Paweł 
VI juz  wtedy wołał o pośzanowanie godnoś ci 
człowieka, małz en śtwa i rodziny. 

Beatyfikacja papiez a Soboru Watykan śkiego 
II przybliz a nam jego ośobę, jego nauczanie i 
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nauczanie Koś cioła w czaśie jego pontyfikatu. 
Przybliz a nam takz e całą naukę Soboru i śta-
wia pytanie o jej realizację w naśzych czaśach. 
Otrzymujemy w niebie 
orędownika, a na ziemi 
wzo r i przykład zaanga-
z owania w trośkę o 
człowieka, o Koś cio ł 
Chryśtuśa i cały ś wiat. 

2. Dziśiejśzy dzien  bea-
tyfikacji Pawła VI w Rzy-
mie jeśt takz e 30. rocz-
nicą męczen śkiej ś mier-
ci błogośławionego 
kśiędza Jerzego Popie-
łuśzki. Nie potrzeba w 
Polśce, a śzczego lnie w 
Warśzawie przypomi-
nac  śzczego ło w jego ka-
płan śkiego z ycia. Znamy 
je bardzo dobrze. Przynalez y do tej rześzy mę-
czenniko w XX wieku, o kto rych częśto przypo-
minał ś więty Jan Paweł II. Błogośławiony 
kśiądz Popiełuśzko oddał śwoje z ycie w obro-
nie wiary i godnoś ci człowieka. Ponio śł ś mierc  
męczen śką, bo bardzo cenił i śzanował śwoją 
wolnoś c , wolnoś c  innych oraz wolnoś c  ucie-
mięz onego narodu. Uczył, jak nalez y zwycię-
z ac  zło. Nie przemocą, nie walką, ale zwycię-
z ac  zło dobrem. Tak uczył i tak pośtępował. 
Szanował wolnoś c  innych, śzanował wolnoś c  
śumienia ludzi, z kto rymi śię śpotykał. Dlatego 
przychodziło do niego tak wielu pośzukują-
cych, pogubionych, a on głośił im prawdę. 
Wiedział, z e ludzie śą zobowiązani do pośzu-
kiwania prawdy o Bogu, o Koś ciele, o ś wiecie. 
Wiedział tez , z e obowiązkowi śzukania praw-

dy odpowiada ludzkie śumienie. Prawda na-
rzuca śię śumieniu człowieka śiłą śamej praw-
dy i ogarnia umyśł łagodnie, a zarazem zdecy-

dowanie. Pośtawa godnoś ci i 
wolnoś ci człowieka, takz e wol-
noś ci jego śumienia, nie do-
puśzcza z adnego przymuśu 
czy ograniczenia przez naciśk 
pan śtwa, czy kogokolwiek z 
zewnątrz. Taki model głośze-
nia prawdy przyjmował błogo-
śławiony kśiądz Jerzy, kto ry 
śzanował wolnoś c  człowieka i 
wolnoś c  jego śumienia. 

Warto o tym pamiętac , w cza-
śie gdy śłuśznie rozmawiamy i 
domagamy śię klauzuli śumie-
nia dla zawodo w medycznych. 
Pozwo lmy człowiekowi byc  
wolnym. Nie decydujmy za do-

rośłych ludzi. Nie ograniczajmy nikomu wol-
noś ci. Zadaniem Koś cioła jeśt głośzenie Ewan-
gelii, oś wiecanie ś wiatłem Objawienia ludz-
kich dro g. Wśzyśtko po to, by ludzie mogli wi-
dziec  drogę, by mogli w śpośo b wolny i odpo-
wiedzialny wybrac  w śwoim śumieniu. Ko-
ś cio ł nie chce i nie moz e nikomu zabrac  tej 
wolnoś ci, bo jeśt ona niezbywalnym śkładni-
kiem godnoś ci człowieka. Niezwykłą wraz li-
woś c  miał pod tym względem błogośławiony 
kśiądz Jerzy. Dlatego jeśt patronem wśzyśt-
kich wolnych ludzi. Jeśt patronem tych ś rodo-
wiśk, kto rym śłuz ył. Ośtatnio zośtał ogłośzo-
ny przez Stolicę Apośtolśką patronem Związ-
ku Zawodowego „Solidarnoś c ”. Cieśzymy śię z 
tego wśzyścy, ale tez  wśzyśtkim, kto rzy biorą 
go za patrona, przypominam, z e ten błogośła-



 

 

STR. 4 „U VIANNEYA” 

wiony męczennik jako patron zobowiązuje – 
przede wśzyśtkim do nieuśtającej trośki 
o wiarę, o godnoś c  człowieka, o wolnoś c  ludzi i 
narodo w. Zobowiązuje tez  do nieuśtannego 
prześtrzegania zaśady: „Nie daj śię zwycięz yc  
złu, ale zło dobrem zwycięz aj”. 

Bracia i Siośtry! 

Dziękujemy dziś  za beatyfikację papiez a Pawła 
VI. Dziękujemy za błogośławionego kśiędza 
Jerzego i za jego wśtawiennictwo przed Bo-
giem. Kult błogośławionego męczennika roz-
śzerza śię w Polśce oraz w wielu miejścach ca-
łego ś wiata. Ludzie modlą śię przez jego wśta-
wiennictwo, wypraśzają za jego poś rednic-
twem łaśki i cuda. 

20 wrześ nia tego roku w podparyśkiej diecezji 
we Francji rozpoczął śię proceś kanoniczny cu-
du  uzdrowienia męz czyzny za wśtawiennic-
twem błogośławionego kśiędza Jerzego z nieu-
leczalnej białaczki w kon cowej fazie choroby. 
Ufamy, z e wraz z modlitwą Koś cioła ten cud 
otworzy drogę do kanonizacji kśiędza Jerzego. 
Dlatego prośzę wśzyśtkich o modlitwę w tej 
intencji.  

W dniu, w kto rym czcimy dwu błogośławio-
nych, wśzyśtkim z śerca błogośławię 

Kazimierz Kardynał Nycz 

Arcybiśkup Metropolita Warśzawśki 

Z Ks. A. Koprowskim—Radio Watykańskie 
(RW):   

Księże Andrzeju, jesteśmy mniej więcej w połowie 
obrad pierwszej części Synodu Biskupów. Wiem, że 
z wielką uwagą śledzi Ksiądz te wszystkie informa-
cje, które docierają do nas z jego forum. Jakie są 
zatem Księdza pierwsze refleksje?  

kś. Andrzej Koprowśki SJ (AK):   

Rok temu Papiez  Franciśzek zdecydował, z e naj-
bliz śzy Synod Biśkupo w będzie poś więcony ro-
dzinie; dokładniej: Wyzwaniom duśzpaśterśkim wobec rodziny w perśpektywie nowej ewange-
lizacji. Zdecydował tez , z e Synod będzie miał dwie fazy: w roku 2014 – nadzwyczajny, groma-
dzący informacje o śytuacji na wśzyśtkich kontynentach, a w 2015 – zwyczajny, o więkśzych 
kompetencjach, mający przygotowac  śugeśtie dla Papiez a odnoś nie do całego Koś cioła w dłuz -
śzej perśpektywie czaśowej. Przyzwyczailiś my śię juz  do tego, z e śprawy chrześ cijan śtwa, Ko-
ś cioła nie budzą wielkiego zaintereśowania p o z a nim, śą kwitowane zdawkową wzmianką „na 

SYNOD NADZWYCZAJNY – REFLEKSJE   
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niu do rodziny, śięgała bardziej w głąb? W kul-
turze afrykan śkiej „wśpo lnota” śkłada śię z 
trzech komponento w. Nalez ą do nich z yjące 
dziś  konkretne ośoby, kto re śtanowią 
„widzialnoś c  wśpo lnoty”, jak tez  ci, kto rzy ich 
poprzedzili. Juz  zmarli, ale nie „wyparowali”, 
„z yją inaczej” i potrzebują śzacunku i miłoś ci 
„z yjących dziś ”. Wreśzcie śą ci, kto rzy jeśzcze 
śię nie narodzili, ale iśtnieją w zamyś le Boga i 
poprzez „z yjących dziś ” juz  w jakiś  śpośo b zo-
śtali włączeni w więz  z Chryśtuśem. Kultura 
afrykan śka okreś la rolę wśpo lnoty (klanu) w 
zaiśtnieniu i trwaniu małz en śtwa, „etapy mał-
z en śtwa”, nie we wśzyśtkim zgodne z kateche-
zą chrześ cijan śką, itp. Częśto duśzpaśterśtwo 
Koś cioła, nie uwzględniając tego, śprawia, z e 
faktycznie iśtnieją trzy „czaśy” i nakładające 
śię na śiebie, ale nie „przyśtające do śiebie” 
„formy”: tradycyjna, cywilna i religijna, a śytua-
cja kobiety nie odpowiada jej godnoś ci „jaką 
widzimy my, chrześ cijan”. Doś wiadczenia Azji 
podkreś lają wyzwanie, jakim jeśt dla chrześ ci-
jan śtwa problem, z kto rym zderzają śię tamte 
śpołeczen śtwa. Z natury wraz liwe śą one na 
wymiar religijny, przez wieki traktowały rodzi-
nę jako fundament z ycia, odnajdowały radoś c  
we wśpo lnocie – a dziś  zdominowane zośtały 
przez „wyś cig śzczuro w”, bezwzględną konku-
rencję, materialiśtyczną gonitwę, kto rej towa-
rzyśzy śamotnoś c , poczucie bezśenśu z ycia i 
wzraśtająca liczba śamobo jśtw. 

RW: Innym nurtem synodalnej refleksji był pro-
blem „małżeństw mieszanych”.  

AK: Właś nie tak. Na przykład ś wiadectwo kon-
kretnego małz en śtwa „ katolicko-

trzeciej śtronie gazet”. W dodatku wyzwania 
duśzpaśterśkie, kontekśt nowej ewangeliza-
cji… Tymczaśem paz dziernikowy Synod rze-
czywiś cie okazał śię nadzwyczajny. Tez  w śen-
śie zaintereśowania „opinii publicznej”, me-
dio w, ale i odgłośo w ludzi z pośzczego lnych 
krajo w. Media europejśkie „jak rzep pśiego 
ogona” trzymają śię tego, czy mo wi śię coś  
„rewolucyjnego” przeciw tradycyjnej rodzinie, 
o związkach homośekśualnych, czy dogmaty i 
prawdy katechizmowe zośtały juz  przez 
ucześtniko w Synodu wywro cone do go ry no-
gami. Wydają śię zamknięte we właśnych 
śchematach. Arcybiśkup Waśzyngtonu kard. 
Wuerl zauwaz a, z e dynamika Synodu nie przy-
śtaje do dynamiki medio w. Synod to wpatry-
wanie śię w złoz one realia, podczaś gdy media 
potrzebują wydarzen , natychmiaśtowych roz-
wiązan .  

RW: Nasza rozgłośnia z oczywistych względów 
cały czas monitoruje to, co dzieje się na Syno-
dzie w Watykanie. Jak postrzegają to wszystko, 
co tam się dzieje, nasi dziennikarze?  

AK: Radio Watykan śkie jeśt wewnątrz auli śy-
nodalnej, naśi dziennikarze przygotowują śyn-
tezy obrad dla Biura Praśowego Stolicy Apo-
śtolśkiej, przeprowadzają wywiady z pośzcze-
go lnymi ucześtnikami. Są ujęci klimatem ob-
rad, tym, jak dobrze funkcjonuje początkowa 
proś ba Papiez a, by mo wic  otwarcie co śię my-
ś li, bez autocenzury, a zarazem by uwaz nie i 
z yczliwie śłuchac  tego, co mo wią inni. Są pod 
wraz eniem wieloś ci informacji i śkomplikowa-
nia śytuacji na ro z nych kontynentach. Co zro-
bic , by ewangelizacja w Afryce, tez  w odnieśie-
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dzinom, a takz e ośobom, kto rych małz en śtwo 
śię rozpadło. Jaka jeśt rola lokalnej wśpo lnoty 
wiary, parafii, jako punktu odnieśienia wraz li-
wego na problemy rodzinne, kto re wynikają z 
z ycia zawodowego rodzico w? Nieregularny 
harmonogram, nowe modele z ycia zawodowe-
go, przynośzenie pracy do domu, pokonywa-
nie wielkich odległoś ci między domem a miej-
ścem zatrudnienia – wśzyśtko to rozbija więzi. 
Nierozerwalnoś c  małz en śtwa wpiśana jeśt w 
śamego człowieka. Jak pomo c ją zabezpieczyc ?  

RW: Synod podjął także sprawę osób rozwie-
dzionych i żyjących w związkach niesakramen-
talnych.  

AK: Ojcowie śynodalni podchodzą do tej kwe-
śtii z ro z nych punkto w widzenia. Niekto rzy 
śzukają doraz nych rozwiązan , bliśkich medial-
nym naciśkom pod haśłem: „komunia dla roz-
wiedzionych”. Inni śceptycznie pytają: „Czy 
wielu będzie chciało z tego śkorzyśtac ?”. W śu-
mie gromadzi śię reflekśja nad tym, j a k lepiej 
duśzpaśterśtwo Koś cioła moz e towarzyśzyc  
ś wieckim będącym śię w ro z nych śytuacjach 
z yciowych. Jak przyzwyczaic  ś rodowiśko ko-
ś cielne do tego, z e nikt nie jeśt odrzucony i 
trzeba uśzanowac  jego godnoś c  ośobową i je-
go wybory, a zarazem nie „iś c  na śkro ty”, kto re 
by zamazywały wyraziśtoś c  chrześ cijan śtwa i 
jego – opartej o Biblię i doś wiadczenie tradycji 
Koś cioła – wizji człowieka, rodziny, wolnoś ci 
jednośtki, zawśze związanej z wymiarem 
wśpo lnotowym i odnieśieniem do Boga. Jak 
nieś c  Ewangelię w śytuacji kryzyśu antropolo-
gicznego wśpo łcześnoś ci? Z pewnoś cią nie by-
łoby „wkładem Koś cioła w rozwo j” uleganie 
temu kryzyśowi i dawanie „śygnało w” dwu-
znacznych. Mo wiąc o koniecznoś ci śzacunku 

muzułman śkiego” z Wybrzez a Koś ci Słonio-
wej: udanego, trwającego od 50 lat, z pięcior-
giem dzieci wychowanych w wierze katolic-
kiej. I doś wiadczenie biśkupo w: takie śytuacje 
nalez ą do rzadkoś ci. Co więcej, problemem 
duśzpaśterśkim jeśt śytuacja kobiet, kto re wy-
chodząc za muzułmanina wyrzekają śię chrze-
ś cijan śtwa, a potem przez ywają dramat niedo-
śtośowania do „nowej kultury i obyczajo w”.  

RW: A na co zwracają uwagę uczestnicy Synodu 
z tzw. świata zachodniego?  

AK: Ameryka Po łnocna i Europa śygnalizują 
nieprzyjazne ś rodowiśko, w kto rym z yją rodzi-
ny katolickie. S wiat zśekularyzowany, w kto -
rym nie ma miejśca dla Boga, ale i zagubiono 
wymiar wśpo lnoty. W takim ś wiecie wyraśtają 
indywidualiś ci, ludzie śkoncentrowani na śo-
bie. Nie ma tego, co jeśt niezbędne dla małz en -
śtwa i rodziny. Jeden z kardynało w śkwitował 
kro tko: moi rodzice byli dobrym małz en -
śtwem, nie czytali z adnych dokumento w Ko-
ś cioła, ale byliś my dobrą rodziną. Zwro cono 
tez  uwagę na relację między odchodzeniem od 
wiary a kryzyśem rodzin. Oba kryzyśy śą ze 
śobą ś ciś le związane. Trzeba przypominac  
małz onkom hymn ś w. Pawła o miłoś ci (1 Kor 
13) nie tylko podczaś ś lubu, ale ro wniez  w cza-
śie kryzyśu, kiedy miłoś c  zamienia śię w niena-
wiś c  i dzieli rodzinę. Przebaczenie nie jeśt re-
zygnacją i obojętnoś cią, lecz prawdziwym i z 
trudem ośiągniętym pojednaniem, rodzącym 
nowe zaufanie, nowy rozdział w hiśtorii miło-
ś ci męz a, z ony i ich dzieci – zauwaz ył inny z 
ucześtniko w Synodu. Niezbędna jeśt ewangeli-
zacja w czaśie przygotowania do śakramentu 
małz en śtwa, ale i duśzpaśterśkie towarzyśze-
nie „trześzczącym”, przez ywającym kryzyś ro-
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dla ośo b wchodzących w związki homośekśual-
ne jaśno podkreś lono naukę Koś cioła, kto ry za 
małz en śtwo uznaje wyłącznie związek kobiety i 
męz czyzny. Wykluczono tez  moz liwoś c  błogośła-
wienia par homośekśualnych, poniewaz  byłoby 
to fałśzywym śygnałem. Oznaczałoby, z e Koś cio ł 
uznaje je za dobry związek.. Jednocześ nie biśku-
pi śą zgodni co do tego, z e trzeba uprzyśtępnic  
pośługę trybunało w koś cielnych, aby wśzyśtkie 
pary, kto re mają pra-
wo do orzeczenia nie-
waz noś ci małz en -
śtwa, mogły rzeczy-
wiś cie z tego śkorzy-
śtac . Koś cio ł nie jeśt 
urzędem celnym, 
punktem ś ciągania 
opłat, ale ojcowśkim 
domem. Muśi towa-
rzyśzyc  wśzyśtkim 
ludziom, takz e tym, kto rym z ycie śię pokręciło, 
kto rzy śą w śytuacjach trudnych duśzpaśterśko. 
Bez zamazywania punktu odnieśienia, jakim jeśt 
przekaz wiary i toz śamoś c  wyraśtająca z naucza-
nia Apośtoło w.  

RW: Patrząc na to wszystko, co do tej pory wyda-
rzyło się na Synodzie, możemy chyba powiedzieć, 
że jesteśmy świadkami bardzo ciekawego procesu 
rozeznawania.  

AK: Dla mnie ośobiś cie obrady śą bardzo intere-
śujące. Trudne, bo gromadzą informacje o śytua-
cji niezwykle złoz onej, o jawnych i ukrytych, 
„podśko rnych”, mechanizmach zglobalizowane-
go ś wiata, o naciśku czynniko w międzynarodo-
wych w śprawie kontroli urodzin, o rozmyciu 
wyraziśtoś ci ośobowej człowieka, rozchwianiu 

tego, co śłuz y wymiarowi wśpo lnotowemu, ode-
rwaniu „mo wienia o demokracji” od tego, co śłu-
z y jej realizacji w praktyce śpołeczen śtwa oby-
watelśkiego, śpołeczen śtwa ośo b, obywateli… 
Obrady trudne, bo pokazują wyzwania dla naś 
jako Koś cioła wobec wymagan  gruntownej 
ewangelizacji. Przewodniczący Konferencji Epi-
śkopatu Polśki, abp Gądecki, mo wi: zdiagnozo-
waliś my problem, śzukamy lekarśtwa. Z jednej 

śtrony jeśt jaśny ob-
raz kryzyśu rodziny 
na całym ś wiecie, z 
drugiej – wołanie o 
pomoc. Te dwie rze-
czy śą pewne. Na zna-
lezienie lekarśtwa 
muśimy jednak jeśz-
cze poczekac . Uwaga 
bardzo trafna. Między 
paz dziernikiem 2014 

r. i paz dziernikiem 2015, kiedy odbędzie śię po-
ś więcony temu śamemu tematowi Synod zwy-
czajny, jeśt czaś na „przetrawienie” zgromadzo-
nego materiału i śynodalnych przemyś len . Rok, 
kto ry przynieśie śzereg „impulśo w” tez  ze śtrony 
Ojca S więtego. Juz  dzien  po Synodzie, 20 paz -
dziernika 2014 r., tzw. konśyśtorz, czyli zgroma-
dzenie kardynało w. Miało byc  poś więcone śpra-
wom kanonizacyjnym. Franciśzek dołączył do 
tego śprawę Bliśkiego Wśchodu, zwłaśzcza śytu-
acji chrześ cijan w tym maśakrowanym regionie. 
Impulśem, zwłaśzcza dla Europy, będzie to, co 
Papiez  powie 25 liśtopada podczaś wizyty w 
Parlamencie Europejśkim i w Radzie Europy 
oraz podczaś zapowiedzianej na 2015 r. wizyty 
do Francji. Innego rodzaju impulśem, zwłaśzcza 



 

 

1. Dziśiaj w Rzymie uroczyśtoś c  beatyfikacji papiez a Pawła VI - to kolejny papiez  
XX w. wynieśiony do chwały ołtarzy.  

2. Dziśiaj ro wniez  przypada 30-ta rocznica męczen śkiej ś mierci błogośławione-
go Jerzego Popiełuśzki, kapłana. Modlimy śię o jego rychła kanonizację. 

3. Naboz en śtwa Ro z an cowe - w niedziele bezpoś rednio po Sumie.  W tygodniu - 
gdy Mśza ś w. jeśt rano - ro z aniec po Mśzy ś w., a w pozośtałe dni o godz. 17.30. 
Zapraśzam.  

4. Bardzo śerdecznie zapraśzam na RO Z ANIEC dla DZIECI, śzczego lnie w te dni, 
gdy prowadzi naboz en śtwo Słuz ba Liturgiczna Ołtarza:  

 w ś rodę o godz. 17.30 prowadzą BIELANKI   
 w piątek o godz. 17.30 prowadzą MINISTRANCI 

5. KANCELARIA PARAFIALNA jeśt czynna w ś rody od 17.00 - 17.30   i czwartki 
od 9.00 - 9.30. W zakryśtii i kancelarii moz na zamawiac  intencje Mśzy ś w. 

6. W ubiegłą niedzielę zbieraliś my datki na funduśz śtypendialny FUNDACJI 
"DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA". Zabraliś my do puśzek 380,00 zł. Ofiaro-
dawcą śkładam śerdeczne Bo g zapłac . 

7. Zapraśzam na wyśtęp Grodziśkiego Cho ru Bogorya z kro tkim koncertem o 
godz. 11.00 

8. DAR dla UKRAINY - zbio rka CARITAS w czwartek w godz. od 10.00 do 13.00          
i  od 17.00 do 19.00  
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RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA 
ŚW. JANA MARII VIANNEYA 

W KSIĄŻENICACH 

w płaśzczyz nie ekumenicznej, będzie śpo-
tkanie w Konśtantynopolu z Patriarchą 
Ekumenicznym Bartłomiejem w liturgiczną 
uroczyśtoś c  ś w. Andrzeja Apośtoła i cała 
trzydniowa wizyta w Turcji. Mo wi śię o 
udziale Papiez a w S wiatowym Spotkaniu 
Rodzin w Filadelfii, a wcześ niej będzie po-
dro z  do Azji, mianowicie do Sri Lanki i na 
Filipiny, przygotowania do kto rej śą juz  zaa-
wanśowane. Temat wizyty filipin śkiej 
„Wśpo łczucie i miłośierdzie” dotyczy śzero-
kiej gamy problemo w śpołecznych, ale w ich centrum jeśt i rodzina.  

RW: Będziemy zatem śledzić z uwagą to wszystko, co nadal będzie się działo na Synodzie Nadzwy-
czajnym na temat rodziny, a także każdy kolejny krok tego pontyfikatu. Bardzo dziękuję Księdzu za 
rozmowę!  

Rozmawiał ks. Leszek Gęsiak SJ 
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