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Pismo bezpłatne  

Zapalona świeca w niedzielny poranek  
pierwszym jej promieniem serce nam ogrzeje 
a kolejne znacząc niedziele Adwentu  
przyniosą dla świata ukryte nadzieje  

Adwentowy wieniec a w nim świece cztery 
stają się symbolem wymownej radości 
kiedy Dziecię Boże do serca zapuka 
przyjąć nam Go trzeba w pełnej gotowości  

Adwentowy wieniec  

Odmienią czekanie adwentowej ciszy 
niepojęta radość świat ogarnie cały 
gdy Noc Wigilijna zapłonie ich światłem 
i pobłogosławi nam Zbawiciel mały  



 

 

2 

Nr 12/158 Historia i znaczenie Adwentu 

 Adwent jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczny. Trwa czte-
ry niedziele. Jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do Narodzin 
Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia. 
Historia Adwentu  
 Słowo "adwent" pochodzi od łac. advenio - przychodzić (gr. epifaneia, pa-
rusia - przyjście, objawienie). Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z 
uroczystością Narodzenia Pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w Rzymie 
ok. 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. 
W tym to dniu w cywilnym kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin 
Słońca Niezwyciężonego (co za aluzja do narodzin Chrystusa!) Pewne jest, że 
przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym przez 
sekretarza pap. św. Damazego. 
 Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia - adwentu po-
chodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii. Pierwotnym sensem było przygo-
towanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, 
zwłaszcza chrztu, którego udzielano 6 stycznia (dzisiejsza uroczystość Objawie-
nia Pańskiego). Biskupi proponowali należyte przygotowanie do obchodów Naro-
dzenia Pańskiego poprzez ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech. 
 W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on pierwotnie 6 
tygodni), zaś od pontyfikatu św. pap. Grzegorza Wielkiego - już cztery tygodnie. 
Zyskał on ponadto, poza ascetycznym przygotowaniem do Bożego Narodzenia; 
charakter eschatologiczny; czyli przygotowania do ostatecznego przyjścia Chry-
stusa (paruzji). Potwierdza to też fragment 1 prefacji adwentowej: "on przez 
pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił twoje odwieczne postanowienie, a 
nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej 
chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy" 
Znaczenie Adwentu  
 Adwent, jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia naro-
dzin Pana, obchodzi się do dziś prawie w niezmienionej formie. Nie jest to już 
jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć stosowne postanowie-
nia, wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: "uważajcie na 
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask" Łk 21, 
34. Ostrzeżenie to dotyczy Dnia Sądu, ale czyż nie pasuje to idealnie do obżar-
stwa i trosk doczesnych czasu przed Bożym Narodzeniem? Pan Jezus często nau-
czał swoich uczniów: "Niech biodra wasze będą przepasane, a w rękach waszych 
niech płoną pochodnie". I to jest postawa czuwania! Gotowość do ruszenia w dro-
gę, z płonącymi pochodniami, by oświecały drogę. Stąd zewnętrzną oznaką na-
szego czuwania są lampiony, które zapalamy w czasie Mszy roratnich; poświęco-
nych czci NMP. Lampion jest jednym z symboli adwentowych, obok: /c.d.s.3/ 
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Historia i znaczenie Adwentu 

roratki - świecy symbolizującej obecność NMP. Ustawiana jest obok ołta-
rza i zapalana w czasie sprawowania Mszy św. roratnich 
wieńca adwentowego - tradycja jego ustawiania w kościołach i domach sięga 
ok. 1830 roku. Pomysł zrodził się w Niemczech. Pomysłodawcą był  teolog, Jan 
Henryk Wichern. Wieniec adwentowy, w formie okręgu, składa się z gałązek 
choinki, na których umieszcza się 4 świece, symbolizujace 4 niedziele Adwentu.  
kalendarza adwentowego - mającego postać drabiny, po której "schodzi" do 
nas figurka, symbolizująca nadchodzącego Jezusa. 

Nr 12/158 

Angela i jej dziecko…. 

 Był sierpień 2013 roku, kiedy Angela Bianco, 26-letnia Włoszka będąca w 
3. miesiącu ciąży zemdlała w domu po straszliwym bólu głowy. Została zabrana 
na izbę przyjęć do pobliskiego szpitala. Stwierdzono u niej krwotok śródmózgo-
wy, który spowodował utratę przytomności. Gdy się obudziła, przetransportowa-
no ją do szpitala w Rzymie, gdzie – po biopsji – potwierdziły się najgorsze oba-
wy: miała raka. Jej historię opowiedziała Nicola Nicoletti w magazynie Credere. 
„Wynik był okrutny: złośliwy guz mózgu – Angela opowiadała Nicoli.  – Myśla-
łam o swoim własnym życiu, ale też o małej, trzymiesięcznej dziewczynce, która 
żyła we mnie. W ciągu kilku sekund obrazy z mojej życiowej historii błysnęły mi 
przed oczami jak w filmie. Powiedziałam lekarzom, że nie chcę aborcji. Chcia-
łam, żeby moja córka, ten wspaniały dar, urodziła się za wszelką cenę”. Wyklu-
czając aborcję, Angela była w naprawdę trudnej sytuacji. „Potrzebowałam pora-
dy, skały, (…), więc zwróciłam się do dr. Ronsiniego, ginekologa, który opieko-
wał się mną przez cały czas”. /c.d.s.4/ 

Zdarza się, że jedyną formą walki z infekcją jest zastosowanie antybioty-
ku. Wszelkie niedyspozycje wirusowe jesteśmy w stanie zwalczyć domowymi 
sposobami, kilkoma dniami urlopu lub zwolnienia i wygrzaniem organizmu. Jeśli 
jednak zaatakują nas bakterie i konieczne jest zastosowanie antybiotyku warto 
wiedzieć, że poradzi on sobie nie tylko ze złymi bakteriami które powodują cho-
robę, ale zniszczy także te dobre, dzięki którym budujemy naszą odporność. Bar-
dzo ważna w okresie antybiotykoterapii, a także po niej jest dieta. Oprócz leków 
osłonowych, które można kupić w aptece warto wzbogacić swoją dietę o produk-
ty wspierające naturalną florę bakteryjną jelit. Należą do nich jogurty naturalne 
maślanki, kefiry, wszelkie kiszonki, które oprócz bakterii kwasu mlekowego za-
wierają też dużo witaminy C. Warto także włączyć do diety ryby, kaszę jaglaną i 
orzechy. Codzienny, krótki spacer (w zależności od warunków atmosferycznych) 
także przyspieszy powrót do zdrowia. Ponadto należy zadbać o odpoczynek, wy-
sypiać się i spokojnie wrócić do pracy, nie nadrabiać zaległości za wszelką cenę, 
kosztem snu, gdyż osłabiony i zmęczony organizm jest podatny na nawrót infek-
cji.  

Antybiotyk…. 
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Pielgrzymi w Lourdes 
W tym czasie w Lourdes przebywała akurat grupa pielgrzymów z regionu Włoch, 
w którym mieszka Angela. Słysząc o dramatycznej sytuacji 26-latki, modlili się 
intensywnie za nią w miejscu objawień Najświętszej Maryi Panny, w grocie Mas-
sabielle. Wśród nich była sąsiadka Angeli, koleżanka Pantaleo Romanelliego. 
Innowacyjna terapia 
Jak się okazuje, spośród możliwych form leczenia Angeli zaproponowano podda-
nie się najnowocześniejszemu zabiegowi z użyciem CyberKnife. Sąsiadka Angeli 
znała Romanelliego, włoskiego neurochirurga, który posługiwał się tą techniką w 
Stanach Zjednoczonych. Opatrzność otworzyła dla Angeli okno nadziei. 
„Pomyślałam, że to może być rozwiązanie, które uratuje mnie i moje dziecko” – 
stwierdziła. 
Opóźnienia i Grecja 
 Niestety, biurokratyczne procedury nie przebiegały tak szybko, jak wyma-
gała tego sytuacja. Okres oczekiwania na przeprowadzenie interwencji medycznej 
za granicą, biorąc pod uwagę, że nie była ona dostępna we Włoszech, zdawał się 
przeciągać w nieskończoność, podczas gdy guz rósł nadal w niekontrolowany 
sposób. „W końcu z prof. Romanellim zdecydowaliśmy się na operację w Grecji. 
Przylecieliśmy do Aten tak szybko, jak było to możliwe, by użyć noża CyberKni-
fe i uniknąć uszkodzenia płodu” – wspominała Angela. 
 Operacja, która odbyła się w piątym miesiącu ciąży, uratowała życie za-
równo matce, jak i córce w łonie. Ale walka jeszcze się nie skończyła. Kiedy 
Francesca Pia przyszła na świat, Angela rozpoczęła chemioterapię. 
Zostałam uratowana dzięki wierze 
W tej trudnej sytuacji Angela zawsze zwracała się ku wierze. Wspierał ją w tym 
o. Luigi Maria Marone. „Modlitwa bardzo pomogła mi w tym trudnym okresie. 
Ocalałam dzięki mojej wierze. Duchowny namawiał mnie, bym przekazała mój 
ślubny welon niepokalanej Dziewicy. Dzień, w którym położono go na jej głowie, 
było ostatnim dniem chemioterapii po bardzo trudnych czasach”. 
Leczenie Angeli skończyło się pięć lat temu. Teraz ma regularne badania, by 
upewnić się, że wszystko jest dobrze. Jej córka ma 5 lat, śliczne loki na głowie i 
uwielbia tańczyć. Walka o jej życie jeszcze bardziej zacieśniła więź matka-córka. 
Dlaczego dziewczynka nazywa się Francesca Pia? 
Pewnej nocy czułam się naprawdę kiepsko i znalazłam się przed figurką świętego 
z Pietrleciny. Obiecałam mu, że nazwę moją córeczkę w ten sposób. Teraz bardzo 
chciałabym opowiedzieć tę historię papieżowi Franciszkowi – w końcu dziecko 
ma przecież to samo imię, co on. 
W walce z chorobą Angela nigdy nie straciła wiary. Pielęgnowała raczej nadzieję, 
ufność i pokorę. W jej słabości objawiła się moc Boża! 

Angela i jej dziecko…. Nr 12/158 
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Nr 12/158 Film „Nieplanowane” 

 Na film „Nieplanowane”, opowiadający historię nawróconej szefowej kli-
niki Planned Parenthood, szłam nie bez obaw. Historia kobiety, która współodpo-
wiadała za setki aborcji i pewnego dnia przypadkowo uczestniczyła w zabiegu, co 
całkowicie odmieniło nie tylko jej poglądy, ale i życie, sama w sobie jest porusza-
jąca. Obawiałam się jednak, jak to zostanie pokazane w filmie, czy sam obraz nie 
będzie zbyt nachalny, kawa na ławę, bez przestrzeni na refleksje widza. 
Choć w filmie w reż. Chucka Konzelmana i Cary Solomon jest kilka scen, co do 
których można mieć wątpliwości czy uznać za przesadne, to całość robi wrażenie. 
Nie dziwię się, że do polskich kin „Nieplanowane” wchodzi jako „film, który 
zmienia życie”. 
Historia Abby Johnson, nawróconej szefowej kliniki aborcyjnej 
 Abby Johnson trafia do kliniki aborcyjnej przypadkiem. Jest młodą student-
ką, zaczepia ją wolontariuszka podczas imprezy. Pyta, czy chciałaby pomagać 
kobietom. To szczytny cel. Tak Abby zostaje wolontariuszką, pomaga kobietom, 
które przyjeżdżają na aborcje, by bez gnębienia przez koczujących pro-liferów 
trafiły do placówki. Wkrótce sama zostaje szefową jednej z klinik sieci Plan-
ned Parethood. 
 Czy nie ma wątpliwości? Nic jej nie zgrzyta? Trudno w to uwierzyć, bo 
rodzina – wierzący rodzice i mąż – nie kryją niezadowolenia z powodu pracy 
Abby. Co więcej, kobieta sama przeszła aborcje, wie, jak to wygląda, z jakim 
cierpieniem się wiąże. Okazuje się, że mimo wcześniejszych doświadczeń i do-
sadnych (ale nienachalnych) napominań ze strony najbliższych, Abby potrafi zna-
leźć rozsądnie brzmiące argumenty, dla których pracuje tam, gdzie pracuje. Ona 
naprawdę szczerze wierzy, że w ten sposób pomaga kobietom. 
 Z czasem zaczyna zgrzytać. Ludzie z ruchu pro-life stojący przed kliniką 
sięgają po inne środki. Zamiast atakowania kobiet, nieprzebierania w wyzwi-
skach i zdjęć zakrwawionych szczątków sięgają po… różańce. Modlą się, pró-
bują rozmawiać z kobietami, pytają, jak pomóc. To sprawia, że Abby zaczyna się 
zastanawiać. Szczególnie przejmująca jest scena, kiedy do kliniki przyjeżdża mło-
da dziewczyna, a pod płotem stoi jej zrozpaczona matka. Szlocha i błaga, by cór-
ka przemyślała decyzję.  Największe wątpliwości przychodzą, kiedy Johnson 
otrzymuje z góry polecenie… zwiększenia liczby zabiegów. Target na aborcje. 
Ma być ich tyle i tyle. Jak to? Nie chodzi o pomaganie kobietom, które w sytuacji 
życiowego dramatu nie widzą innego rozwiązania, tylko o to, by wykonywać 
konkretną liczbę zabiegów? Wykres ma rosnąć, a kasa się zgadzać. 
 Punktem kulminacyjnym w przemianie Abby jest asystowanie przy zabie-
gu. Choć pracowała w klinice od lat, nigdy nie uczestniczyła w aborcji. Tamtego 
dnia dzieje się to przypadkiem, jakby poza nią. Na monitorze wyraźnie widzi 
dziecko, które ucieka przed narzędziami lekarza. Wpada w histerię i z płaczem 
ucieka z pomieszczenia. Tamtego dnia, w jednej chwili, podjęła decyzję, że do 
aborcji nie przyłoży ręki. /c.d.s. 7/ 
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 Choinki, ozdoby i światła wszędzie przypominają, że również tego ro-
ku będą święta. Machina reklamowa zachęca do kupowania wciąż nowych pre-
zentów, by robić sobie niespodzianki. A ja zadaję sobie pytanie: czy takie święta 
podobają się Bogu? Jakiego Bożego Narodzenia chciałby On, jakich prezentów, 
jakich niespodzianek? 
 Popatrzmy na pierwsze Boże Narodzenie w dziejach.  To pierwsze Boże 
Narodzenie w historii było pełne niespodzianek. Zaczynają się od Maryi, która 
była przyszłą małżonką Józefa — przybywa anioł i zmienia Jej życie. Z Dziewicy 
stanie się matką. Potem jest Józef. By nie krzywdzić Maryi, chce Ją oddalić pota-
jemnie, kosztem utraty reputacji. We śnie Bóg zmienia jego plany i nakazuje, by 
wziął Maryję do siebie. Po narodzinach Jezusa, również we śnie zostaje mu po-
wiedziane, żeby wstał i udał się do Egiptu. Boże Narodzenie niesie więc ze sobą 
nieoczekiwane zmiany życiowe. I jeśli chcemy przeżywać Boże Narodzenie, mu-
simy otworzyć serce i być otwarci na niespodzianki, a więc na nieoczekiwaną 
zmianę życia. 
 Lecz właśnie w noc Bożego Narodzenia przychodzi największa niespo-
dzianka: Najwyższy jest małym dzieckiem. Słowo Boże jest niemowlęciem. Zba-
wiciela nie przyjęły ówczesne lub miejscowe władze czy ambasadorzy — nie, to 
prości pasterze, którzy zostali zaskoczeni przez aniołów podczas nocnej pracy, 
bez zwłoki wyruszyli w drogę. Czy ktoś mógł tego oczekiwać? 
 Obchodzenie Bożego Narodzenia jest zatem przyjmowaniem na ziemi nie-
spodzianek Nieba. Nie można żyć w sposób «przyziemny», kiedy Niebo przynio-
sło na świat swoje nowości. Boże Narodzenie rozpoczyna nową epokę, w której 
nie programuje się życia, lecz się je daje; w której nie żyje się już dla siebie, lecz 
dla Boga; i z Bogiem. Aby przeżyć Boże Narodzenie, musimy pozwolić, by nas 
poruszyła jego zadziwiająca nowość. Narodziny Jezusa nie rozsiewają kojącego 
ciepła kominka, lecz boski dreszcz, który wstrząsa historią. Boże Narodzenie jest 
odwetem pokory wobec arogancji, prostoty wobec obfitości, ciszy wobec zgiełku, 
modlitwy wobec «mojego czasu», Boga nad moim «ja». 
 Obchodzenie Bożego Narodzenia to postępowanie jak Jezus, który przy-
szedł do nas, potrzebujących, i zniżanie się do tych, którzy nas potrzebują. To 
postępowanie jak Maryja: ufanie, z uległością Bogu, nawet jeśli nie rozumiemy, 
co On uczyni. Obchodzenie Bożego Narodzenia jest postępowaniem jak Józef: 
trzeba wstać, by urzeczywistnić to, czego Bóg chce, nawet jeśli nie jest to zgodne 
z naszymi planami. Boże Narodzenie oznacza wybór cichego głosu Boga zamiast 
zgiełku konsumizmu. Jeśli potrafimy stać w ciszy przed szopką, Boże Narodzenie 
będzie również dla nas niespodzianką, a nie rzeczą już widzianą. Znajdź trochę 
czasu, idź przed szopkę i stój przed nią w ciszy. A usłyszysz, zobaczysz niespo-
dziankę. 
 

Papież Franciszek, Niespodzianki Bożego Narodzenia 

Przygotowała  na podstawie www.opoka.pl - Magdalena Piotrowska 
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Film „Nieplanowane” 

Wpada w histerię i z płaczem ucieka z pomieszczenia. Tamtego dnia, w jednej 
chwili, podjęła decyzję, że do aborcji nie przyłoży ręki. 
„Nieplanowane”: ważne przesłanie dla działaczy pro-life 
 Taka diametralna zmiana, która wywraca do góry nogami życie, zarówno 
zawodowe, jak i prywatne, nie jest łatwa. I tu w filmie świetnie pokazany jest 
wątek organizacji pro-life, bez których pomocy zmiana w życiu Abby byłaby o 
wiele trudniejsza, o ile nie niemożliwa. Ludzie, którzy czuwali na modlitwie 
przed kliniką, przyjmują ją z otwartymi ramionami. Bez oceniania, pogardy dla 
jej wcześniejszych czynów. Choć Abby ma za uszami niemało, nie czuje się 
przy nich gorsza. Oferują jej pomoc, bardzo konkretną. Przede wszystkim do-
brego prawnika, bo były pracodawca nie zamierza jej darować i pozywa do są-
du. Potrzebna jej nowa praca – zostaje z dnia na dzień bez źródła dochodów. A 
przede wszystkim potrzeba jej wsparcia, ciepła, poczucia bezpieczeństwa. To 
wszystko znajduje u nowych przyjaciół. 
 Dzięki wsparciu, jakie dostała Abby, możliwe jest nie tylko wyjście 
obronną ręką z tarapatów finansowych, zawodowych, ale też zaangażowanie w 
działania pro-life. Kobieta, która odpowiadała za dziesiątki aborcji staje się 
żarliwą działaczką na rzecz ochrony życia – zakłada organizację, która poma-
ga byłym pracownikom klinik aborcyjnych. 
„Nieplanowane”: nie potrzeba ocen i pogardy, ale pomocy i miłości 
 Jak wspomniałam, w filmie jest kilka scen, które mogą wydawać się prze-
rysowane, nieco karykaturalne. Wybrednemu widzowi może doskwierać trochę 
amerykańsko-protestancki ton, w jakim jest utrzymany obraz. To wszystko nie 
wpływa jednak na ocenę filmu jako całości. „Nieplanowane” ma ważne przesła-
nie. Ale powiedzieć o nim, że to obraz, który ma zmienić życie osób popierają-
cych aborcję, będących za wolnym dostępem do niej, to zdecydowanie za mało. 
Dla mnie ważniejsze jest przesłanie filmu pod adresem działaczy pro-life. 
„Nieplanowane” jest jak kubeł zimnej wody dla obrońców życia. Jasno pokazu-
je, że wyzwiska, pogarda, zdjęcia zakrwawionych szczątków niewiele dają. 
Czego potrzeba? Pomocy w przeorganizowaniu życia. Abby mówiła mi w 
wywiadzie o ludziach, którym trzeba dać nową pracę, wsparcie. Kobiecie w cią-
ży potrzebne jest poczucia bezpieczeństwa, stabilności czy zorganizowanie po-
mocy w opiece nad dzieckiem. Johnson przekonywała: Postawiłam sobie jeden 
cel: kochać drugiego człowieka i podchodzić do niego z miłością. Nic więcej się 
nie liczy. (…) wierzę, że ludzie pozytywnie odpowiadają na miłość. Poza tym, 
musimy być też oczywiście świetnie zorganizowani. Kobietom, które odmówią 
aborcji, powinniśmy natychmiast proponować gotowe rozwiązania tak, by szyb-
ko otrzymały niezbędną pomoc. Ale wszystko zaczyna się od miłości. Miłość jest 
najważniejsza. To najlepsza puenta, jeśli chodzi o film „Nieplanowane”. 

Marta Brzezińska-Waleszczyk, www.aleteia.org 
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Syn Stanisława, organisty i Julianny Karp, urodził się 3 września 1901 r. w 
Zuzeli. Początkowo uczył się w Zuzeli, szkołę podstawową ukończył jednak w 
Andrzejewie. Następnie uczęszczał do warszawskiego gimnazjum Wojciecha 
Górskiego (1912–1915) oraz gimnazjum w Łomży. Egzamin maturalny złożył w 
Liceum im. Piusa X we Włocławku. Tam wstąpił do seminarium duchownego, 
gdzie w 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925–1929 studiował na 
Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, uzyskując stopień doktora. Następnie 
przez rok odbywał podróże studyjne po Włoszech, Francji, Belgii, Holandii, 
Niemczech. Po powrocie w 1924 r. mianowany został wikariuszem w katedrze 
włocławskiej, a w 1931 r. wikariuszem w Przedeczu i wykładowcą w seminarium 
duchownym we Włocławku. W latach 1932–1939 pełnił też obowiązki redaktora 
czasopisma „Ateneum Kapłańskie” i był członkiem Rady Społecznej przy Pryma-
sie Polski. Po wybuchu II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego, 
był kapelanem Okręgu Wojskowego Żoliborz-Kampinos. Po wojnie został kano-
nikiem gremialnym włocławskim. W latach 1946–1948 sprawował godność bi-
skupa lubelskiego. 18 listopada 1948 r. został przeniesiony przez papieża na arcy-
biskupstwo gnieźnieńskie i warszawskie. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 
2 lutego 1949 r., a do warszawskiej 6 lutego. Początkowy okres jego prymasostwa 
przypadł na czas konfrontacji państwo – Kościół. W latach 1953–1956 Wyszyń-
ski był internowany. W tym czasie (1953 r.) został kreowany na kardynała-
prezbitera tytułu S. Maria in Trastevere. Ingres do kościoła tytularnego odbył jed-
nak dopiero w 1957 r. W czasie internowania narodził się pomysł idei Wielkiej 
Nowenny, mającej przygotować wiernych do obchodów Milenium Chrztu Polski 
i zrealizowany w latach 1957–1966. W tym czasie zorganizowano pielgrzymkę 
kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po Polsce, a kard. Wyszyń-
ski zaangażował się intensywnie w pracę duszpasterską w odwiedzanych para-
fiach – wygłosił setki kazań. W 1966 r. uczestniczył aktywnie w obchodach jubi-
leuszu Chrztu Polski. Dzięki jego inicjatywie papież Paweł VI ogłosił Maryję 
Matką Kościoła. W 1974 r. Prymas przeprowadził III Synod Archidiecezji War-
szawskiej, a w latach 1977–1981 II Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wyświę-
cił 45 biskupów, ukoronował 48 wizerunków maryjnych. Przez cały okres swego 
pontyfikatu był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Był też uczest-
nikiem czterech konklawe (wybory: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana 
Pawła II). Brał udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II, obecny 
był też na wszystkich jego sesjach. Uczestniczył w pracach Nadzwyczajnych Sy-
nodów Biskupów w Rzymie w 1969, 1971 i 1974 r. Był także jednym z inicjato-
rów „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich” w 1965 r. Tytułem 
doktora honoris causa obdarzyło go kilkanaście uczelni. Był autorem wielu publi-
kacji, głównie z dziedziny katolickiej nauki społecznej. Prymas Tysiąclecia zmarł 
28 maja 1981 r. w Warszawie. Jego pogrzeb odbył się 31 maja, ciało złożono w 
warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Pośmiertnie został odznaczony 
Orderem Orła Białego.  

Nr 12/158 Stefan  Wyszyński 



 

 

9 

Sługa Boży Kardynał Wyszyński na drodze ku święto-
ści. Beatyfikacja Prymasa 7 czerwca 2020 r. 

Nr 12/158 

 Kardynał Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r. na 
placu Piłsudskiego w Warszawie. Beatyfikacji dokona papieski wysłannik, pre-
fekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kardynał Giovanni Angelo Becciu. Taką 
informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej kardynał Kazimierz Nycz. 
 3 października br. papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę 
do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Wcześniej też informowano, że niewytłu-
maczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie dotyczy 19-latki ze 
Szczecina, która w 1988 r. zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej 
szans na przeżycie. Wtedy grupa sióstr zakonnych i innych osób rozpoczęła 
modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Uzdrowienie nastąpiło nagle i zostało uznane za trwałe. 
 Papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do rychłej beaty-
fikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaaprobowany dekret dotyczy cudu 
uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu Prymasa Tysiąclecia. 
 Postępowanie w sprawie cudu uzdrowienia było drugim etapem procesu 
beatyfikacyjnego kardynała Wyszyńskiego. Wkrótce ogłoszona zostanie data i 
miejsce mszy beatyfikacyjnej. Proces beatyfikacyjny zmarłego w 1981 roku 
prymasa Polski trwał 30 lat. 
 W styczniu br. komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła 
dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teolo-
gów. Niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie 19-
latki ze Szczecina, która w 1988 r. zachorowała na nowotwór tarczycy, nie da-
wano jej szans na przeżycie było dopełnieniem procesu. Grupa sióstr zakonnych 
rozpoczęła modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem prymasa Stefana Wy-
szyńskiego. Uzdrowienie nastąpiło nagle i zostało uznane za trwałe. Przez 30 lat 
nie stwierdzono u niej reemisji nowotworu i jest ona całkowicie zdrowa. 
12 grudnia 2017 r. kardynałowie i biskupi z Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych wyrazili pozytywną opinię o heroiczności cnót kardynała Wyszyńskiego. 
Papieski Dekret o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia datowany jest na 18 
grudnia 2017 r. Od tego dnia kard. Wyszyńskiemu przysługuje tytuł Czcigodny 
Sługa Boży. Zakończyły się wówczas prace Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych nad “Positio super virtutibus”, opracowanym pod kierunkiem postulato-
ra procesu beatyfikacyjnego ks. prof. Zbigniewa Sucheckiego. 
 Proces beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskiego był prowadzony 
w latach 1983-2001 przez archidiecezję warszawską. Po przesłuchaniu 
65 świadków i zbadaniu pism drukowanych i niedrukowanych, świadectwa 
te poddano ocenie teologicznej. Dokumentację liczącą 37 tomów wraz 
z publikacjami autorstwa Prymasa Tysiąclecia przekazano do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. /c.d. w następnym numerze/ 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 12/158 

Msze święte: 
Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800 , 
l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 
godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św.  
Nabożeństwa: 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - każdy piątek w godzinach 1700 - 1800  
Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-
sie letnim: kwiecień - listopad/ 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-
nej mszy św. ok. 1830,  
Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 
Gorzkie Żale - niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 1115 
Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 
Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 
Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  
(dla dzieci i młodzieży w poniedziałek) 
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec  
Spotkania:  
Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni czwartek miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1030   
Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  
Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  
Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  
Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   
Tel. plebania - 24 264 45 58 lub 507 119 511 

Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto daje 
Św. Jan Paweł II 

ZŁOTE MYŚLI 

Spotkanie jest wydawana przez parafię p.w. św. Faustyny - Apostołki Miłosierdzia Boże-
go w Rogozinie i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej 
wspólnoty.  



 

 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 12/158 

Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 
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Ks. dr J. Wiśniewski 

Medaliki z wizerunkiem Matki Bożej dla dzieci, które przystąpią 9 maja 2020 
r. do I Komunii św. zostaną poświęcone 8 grudnia podczas Mszy św. o godz. 
930. Zapraszam uczniów klas III i rodziców na mszę św. i potem spotkanie..  

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Roz-
poczyna się 1 grudnia, a  kończy w Wigilię Bożego Narodzenia. Jest to okres 
radosnego przygotowania na spotkanie z Jezusem Nowonarodzonym. W każdy 
poniedziałek przez okres Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci Maryi - 
tzw. Roratnie, w czasie których pali się świeca roratkę. Zapraszam  

Parafialny opłatek będzie można nabyć w kościele w okresie Adwentu po 
każdej niedzielnej mszy św. (dobrowolne ofiary przeznaczymy na wykończe-
nie wnętrza Domu Parafialnego szczególnie Sali katechetycznej).  

W listopadzie zebraliśmy w na budowę plebani 2 110 PLN. Bóg zapłać.  

Rekolekcje adwentowe w tym roku będą poruszały zagadnienia związane z 
sakramentem pokuty. W dniach 21 i 22 grudnia br. odbędą się w kościele spo-
tkania rekolekcyjne. Zapraszam do udziału w rekolekcjach i skorzystania z sa-
kramentu pokuty 30 minut przed każdą Mszą św.  

 Caritas zachęca do zakupu świec wigilijnych w cenie 5 zł, jako  pomoc dla 
ubogich. W każdą niedzielę przy wyjściu z kościoła możemy nabyć świece.  

W tym roku kalendarzowym pragnąłbym rozpocząć wizytę duszpasterską już 
w okresie Adwentu, tj. od 3 grudnia 2019 r. Rozpocznę od Stróżewka, osiedla 
Dom Polski, następnie Stare Boryszewo, Brochocinek i Rogozino. Szczegóło-
wy harmonogram wizyty będę przedstawił w każdą niedzielę podczas mszy 
św., jak co roku. Powodów jest wiele. Z jednym z nich jest czas trwania kolę-
dy, który coraz bardziej wydłuża się. W poprzedni roku wynosił on 35 dni ko-
lędowych. W każdym roku w okresie wizyty duszpasterskiej przypadają ferie 
zimowe, kiedy Państwo chcecie wyjechać na zasłużony odpoczynek. Kolęda 
jest urzędową wizytą duszpasterza u swoich parafian, oczywiście na ich zapro-
szenie. Jak co roku pragnę się spotkać z każdą rodziną i w spokojnej atmosfe-
rze porozmawiać o wielu problemach naszej parafii, wysłuchać Państwa uwag 
oraz zachęć do wspólnego budowania wspólnoty religijnej i udziału w Eucha-
rystii. Dlatego aby nie przedłużać czasu tych spotkań na okres Wielkiego Postu 
chcę wcześniej rozpocząć kolędą.  



 

 

12 

Nr 12/158 

Dzień     Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Nd. 1 I NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św.  odwiedziny św. 
Mikołaja 
1130 msza św.  

Pn.-So. 2-7   1800 msze św.- RORATNIA /Po./ 

Pi. 6  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny u chorych /
czwartek/ 
1700 spowiedź, nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 
1800 msza św.  

Nd. 8 II NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św. Poświęcenie medali-
ków Matki Bożej  
1130 msza św.  

Pn.-So. 9-14   1800 msze św. - RORATNIA /Po./ 

Nd. 15 III NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św.   
1130 msza św. 

Pn.-Pi. 16-20   1800 msze św.- RORATNIA /Po./ 

So. 21  ROZPOCZĘCIE  
REKOLEKCJI 

1000 i 1800 msze św. dla dorosłych i 
młodzieży.  

1600 msza św. dla dzieci 

Nd. 22 IV NIEDZIELA  
ADWENTU 

ZAKOŃCZENIE  
REKOLEKCJI 

930 msza św.   
1130 msza św. 

Pn. 23  Nabożeństwo do Miło-
sierdzia Bożego  

1800 msze św. 

Wt.  24  PASTERKA 2330 WIECZÓR KOLĘD 
2400 msza św. - PASTERKA 

Śr.-
Cz. 

25-26  UROCZYSTOŚĆ BOŻE-
GO NARODZENIA 

930 msza św.   
1130 msza św.  

Pi. 27  OKTAWA BOŻEGO  
NARODZENIA  

700 msza św.  

Nd. 29 ŚWIĘTEJ  
RODZINY 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Wt.. 31 ZAKOŃCZENIE 
ROKU  

KALENDARZO-
WEGO 

 1800 msza św.-nabożeństwo dzięk-
czynne 

Po. 30   700 msza św.  

So. 28   1800 msza św.  


