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Coraz mniej małżeństw zawieranych jest w naszej para-
fii. Coraz większa liczba parafian decyduje się na wspól-
ne życie bez ślubu. Dotyczy to nie tylko młodych, ale też 
ludzi starszych, wdów i wdowców. Wiele małżeństw się 
rozpada. Coraz mniej dzieci się rodzi. Nie tylko w na-
szej parafii. To dotyczy całego Poznania, całej Polski i ca-
łej Europy. 

Ojciec Święty Franciszek, przemawiając 25 listopada 
w Parlamencie Europejskim, użył mocnego porównania: 
Z wielu stron odnosi się ogólne wrażenie zmęczenia 
i starzenia się Europy – babci, już bezpłodnej i nie tęt-
niącej życiem. Nie chciał tymi słowami obrazić ludzi 
starszych. Chciał nami wstrząsnąć. Jeśli się nie nawróci-
my także w tym, by przyjąć Boży zamysł odnośnie mał-
żeństwa i rodziny, nie mamy przyszłości. Nie dlatego, 
by Bóg się na nas zezłościł i zezłoszczony karał – choć 

popełniane są pośród nas często grzechy wołające o po-
mstę do nieba. Nie tak. Człowiek, odchodząc od przy-
kazań, niszczy sam siebie, sam siebie skazuje na zagładę 
i cierpienie, sam siebie karze. 

Niech przeżycie Bożego Narodzenia, święta Bożego 
życia, nie skończy się na śpiewaniu rzewnych kolęd i ła-
maniu się opłatkiem. 

Co robić? Nawrócić się, przyjmując mimo naszych 
słabości i grzechów to, czego uczy nas Bóg o małżeń-
stwie i rodzinie. Przepraszać za grzechy w tej dziedzi-
nie popełnione i prosić o siłę do naprawienia zła. Podjąć 
czyny, każdy według swojej możliwości i według swo-
jego powołania, które służą małżeństwu, przekazywa-
niu życia i rodzinie. Bronić w różnych wypowiedziach 
prawdy o małżeństwie i rodzinie.

Pozdrawiam wszystkich Parafian, zwłaszcza małżeń-
stwa i rodziny.

Ksiądz Proboszcz

Święta Rodzino z Nazaretu – Jezusie, Maryjo i Józefie 
powierzamy Wam w modlitwie wszystkie małżeństwa i rodziny naszej parafii!

Drodzy Parafianie!
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RODZINA

Poprosiliśmy naszych parafian 
Annę i Dariusza Józefków, rodzi-
ców Agnieszki, Wojtka, Michała 
i Szymona o odpowiedź na dwa 
pytania. 

Dlaczego jesteście szczęśliwą ro-
dziną?
Pamiętam, jak kiedyś powiedziałam 
mojej córce, że jak zapragnie założyć 
rodzinę, to tylko z takim mężczy-
zną, który będzie kochał Pana Jezusa 
i Matkę Bożą. Dodałam: Tylko wtedy 
będę o Was spokojna. Myślę, że nasi 
rodzice, widząc, jaką jesteśmy szczę-
śliwą rodziną, są o nas spokojni. Choć 
aby nadal tak było, potrzebujemy cią-
gle modlitewnego wsparcia rodziny 
i innych osób, którym na sercu leży 
nasze dobro. 

Nasze życie codziennie powierza-
my Trójcy Przenajświętszej, Matce 
Bożej, naszym Aniołom Stróżom, 
świętym patronom i innym świętym, 
których z imienia wymieniamy pod-
czas rodzinnej modlitwy wieczornej, 
dziękując za miniony dzień i prosząc 
o szczęśliwą noc. 

Niedawno spotkaliśmy naszego 
znajomego, ojca rodziny, który zasko-
czony zagadał do nas: To wy jeszcze 
trzymacie się za ręce? To dało nam 

do myślenia jak ważny jest każdy 
dzień w życiu człowieka i to, że nie 
każdy zdaje sobie z tego sprawę. Bo 
zapewne to właśnie któryś dzień w ży-
ciu naszych znajomych zadecydował, 
że przestali trzymać się za ręce. Stara-
my się dbać o miłe gesty i słowa kiero-
wane do siebie nawzajem. Przecież do-
brym przykładem dajemy świadectwo 
wszystkim dookoła, zwłaszcza naszym 
dzieciom, które widzą, że mimo upły-
wu lat rodzice nadal się kochają, szanu-
ją i są szczęśliwym małżeństwem.

Czasami jest bardzo trudno, szatan 
wie jak zaatakować i przeszkodzić, 
zwłaszcza wtedy, gdy widzi nasze 
starania w dążeniu do dobra. Do-
brze, że umiemy zdać sobie sprawę, 
że wszystko co złe pochodzi od niego. 
Wtedy jest nam łatwiej przeprosić np. 
za przykre słowa, które padły podczas 
szybkiej i nieprzemyślanej wymiany 
zdań. Ciągle wychodzą jakieś niedo-
ciągnięcia z naszej strony, nad który-
mi musimy jeszcze popracować, aby 
uniknąć ich w przyszłości.

Jesteśmy szczęśliwą rodziną, gdyż 
zdajemy sobie sprawę z tego jak dużo 
można wymodlić nie tylko dla innych, 
ale także dla siebie, począwszy od ko-
chanego współmałżonka (u świętego 
Józefa), dobrych ludzi, których Bóg 
ciągle stawia na naszej drodze, oraz 
nasze dzieci, a szczególnie wymodlo-

ne po 12 latach najmłodsze (tu reak-
cja Pana Boga była natychmiastowa). 
Nie ustajemy w modlitwie, dziękując 
za otrzymane łaski, których doświad-
czamy na co dzień oraz za księży, 
którzy są i będą postawieni na naszej 
drodze. Nasze szczęście i zadowole-
nie z życia wypływa z bezgraniczne-
go zaufania do Boga. Uczymy dzieci, 
że jak ufać to tylko na 100%, bo Bóg 
ma względem nas swój najlepszy 
plan. Wystarczy Mu tylko zaufać!

Co powiecie tym, którzy nie chcą 
zawrzeć sakramentalnego związku 
małżeńskiego, choć mogą to uczy-
nić?
Pan Bóg kocha i czeka na Was, ma 
względem Was wspaniały plan, więc 
nie bójcie się rozpocząć wspólnej dro-
gi z Panem Bogiem! U Pana Boga nie 
trzeba czekać na promocję, aby dostać 
„więcej za mniej” jak w markecie. Pan 
Bóg codziennie błogosławi każdej ro-
dzinie, więc dlaczego z własnej woli 
rezygnować z błogosławieństwa pły-
nącego z sakramentu małżeństwa.

Nie bójcie się wypowiedzieć 
przy świadkach w obliczu Boga 
słowa przysięgi małżeńskiej: Póki 
nas śmierć nie rozłączy, tak nam 
dopomóż, Panie Boże Wszechmo-
gący i wszyscy święci. On Was nie 
zawiedzie, gdy tylko w ufnej modli-
twie zwracać się będziecie do Trój-
cy Przenajświętszej i Matki Bożej. 
A nade wszystko – popatrzcie na star-
sze małżeństwa, które obchodzą już 
30.,40.,50. …rocznicę ślubu i które 
zapewne powiedziałyby Wam, że bez 
łaski Bożej tak daleko razem by nie 
zaszli. W każdym związku są trud-
niejsze chwile, lecz tam, gdzie nie ma 
Boga, nie ma też sił, by je wspólnie 
pokonywać. I choć obchodzimy do-
piero 21. rocznicę ślubu, to możemy 
potwierdzić, że wiara i sakramenty 
święte pomagają w dążeniu do cią-
głego stawania się lepszym współmał-
żonkiem i rodzicem. 

Anna i Dariusz Józefkowie

Trzymać się za ręce!

Anna i Dariusz Józefkowie z dziećmi
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ROZWÓD JEST ZŁEM

Zamieszczamy tekst autorstwa Sługi 
Bożego ks. Aleksandra Woźnego. Po-
ruszające słowa pełne radykalizmu 
ewangelicznego. To list do parafiani-
na, który zawarł ponowny związek 
cywilny. 

Drogi Bracie, od 
dobrej istoty do-
wiedziałem się 
o Pańskich po-
wikłaniach [...]. 
Uważam, że je-
stem zobowiąza-
ny Panu pomóc. 
Przede wszyst-
kim w zrozumie-

niu sytuacji, a następnie w znalezieniu 
tych sił, które mogą Panu pomóc z niej 
się wydostać.
1. Zawarł Pan ważne małżeństwo 
z pierwszą żoną i jest Pan z nią zwią-
zany, bez względu na to, czy jeszcze 
chcecie żyć ze sobą, czy już nie. Nie 
wyście się złączyli, ale złączył Was 
Bóg, a Bóg rozłącza małżeństwa tyl-
ko przez śmierć.
2. Wobec powyższego kobieta, z którą 
Pan się później złączył i ma z nią troje 
dzieci, nie jest Pańską żoną i nazywanie 
jej żoną, a siebie mężem, będzie zawsze 
pustym słowem.
3. Nielogicznie byłoby myśleć, że mógłby 
Pan wejść do nieba, nie przyjąwszy uprzed-
nio takich samych zapatrywań, jakie ma 
Pan Bóg, bowiem wtedy nawet w niebie 
czułby się Pan nieswojo, czyli nie byłby 
Pan szczęśliwy. Niebo nie byłoby dla 
Pana niebem.
4. Co wobec powyższego winien 
Pan zrobić w swojej sytuacji? Przede 
wszystkim trzeba przestać uznawać 
tę tak zwaną „drugą żonę” Pana 
za prawowitą małżonkę, to znaczy 
nie żyć z nią jak z żoną. Pan ją ko-
cha? Miłość, to przecież znaczy ko-
muś dobrze życzyć i dobrze czynić. 

A namawianie kogoś do grzechu, 
narażanie go na potępienie, gdyby 
w tym grzechu umarł, to jest miłość 
pozorna, właściwie samolubstwo. 
Należy więc, żeby Pan tę kobietę, 
z którą się związał, zaczął naprawdę 
kochać, to znaczy dobrze jej życzył, 
ratując ją od potępienia przez to, 
że skłoni ją Pan do rozejścia się.
5. A co ma stać się z dziećmi? A co 
dzieje się z dziećmi Pana i Pańskiej 
żony? Z prawa naturalnego oboje ro-
dzice mają obowiązek nie tylko dbać 
o dzieci, wyżywić je i ubrać, ale także 
wychować. Na czym polega wycho-
wanie? Na pouczaniu i przykładzie 
do dobrego, a ściślej na nauczaniu 
dzieci miłości prawdziwej. Kogo dzie-
ci mają kochać? Tego, kto jest najgod-
niejszy miłości – Boga. A ponieważ 
Pan Bóg życzy sobie, byśmy także 
kochali bliźnich, choć oni nieraz nie 
są tego warci, dziecko powinno uczyć 
się kochać Boga i bliźniego. Czy ojciec 
lub matka, którzy nie kochają Boga, 
nie kochają siebie nawzajem (bo są 
dla siebie pokusą do grzechu, odciąga-
ją cudzego męża od żony, względnie 
na odwrót), mogą swoje dzieci na-
uczyć miłości Boga i bliźniego? Tacy 
rodzice mogą być tylko „żywicielami” 
swych dzieci, ale nie wychowawcami. 
Mogą oni dzieci „tresować”, przyzwy-
czajać do zewnętrznego porządku, 
ale nie mogą wychowywać. Jeżeli 
naprawdę Pan, czy żyjąca z Panem 
kobieta, matka Pańskich trojga dzieci, 
kochacie je, musicie przestać gorszyć 
je tym, że razem mieszkacie. Musi-
cie więc rozejść się i tym dać dobry 
przykład, że choć ludzką rzeczą jest 
zgrzeszyć ze słabości czy zaślepienia, 
to można z grzechem zerwać. Nato-
miast trwać w grzechu i tłumaczyć 
się, że nie można przestać grzeszyć, 
jest rzeczą szatańską.
6. Jeżeli Pańska tak zwana „druga 
żona”, naprawdę Pana kocha, powin-
na pójść za inicjatywą Pana i cieszyć 
się tym, że Pan się od grzechu ode-
rwie, odchodząc od niej i wracając 

do swojej prawowitej żony. Powinna 
chcieć Pańską żonę przeprosić za to, 
że przez jakiś czas w zaślepieniu od-
ciągała Pana od niej. Jeżeli tego uczy-
nić nie potrafi, to znaczy, że Pana 
prawdziwie nie kocha, bo ciągnie 
Pana na potępienie, a siebie samą 
kocha źle, czyli jest samolubna i dzi-
siejszym swym postępowaniem może 
sprawić, że jej dzieci, gdy dorosną, 
biorąc z niej przykład, też będą rozry-
wały małżeństwa.
7. Jeśliby Pańska prawowita żona 
nie chciała przyjąć Pana i musiałby 
Pan żyć  „bez kobiety”, czy to było-
by nieszczęście? Życie wstrzemięźli-
we nie szkodzi na zdrowiu ... Bez je-
dzenia nie można żyć, ale bez kobie-
ty można. Jest trudniej? Tak, może. 
Ale kto sam wikła się w trudności, 
musi ponosić konsekwencje swego 
postępowania.
8. Może powiedział Panu ktoś, 
że „księża nie żyją w czystości, 
a od innych jej się domagają”. Otóż, 
czy Panu w piekle będzie przyjem-
niej z tego powodu, że za towarzy-
sza będzie Pan miał takiego nieszczę-
śliwego kapłana, który Pana Jezusa 
zdradził dla uciech zmysłowych?
9. Powie Pan może: „Żeby żyć 
wstrzemięźliwie trzeba być świę-
tym”. Może prawda, w pewnym 
stopniu. Ale kto przez 2/3 życia cięż-
ko grzeszył, musi to jakoś naprawić, 
tą 1/3 życia, jaka może mu jeszcze 
została darowana.
10. Jeśli mnie Pan posłucha, zobaczy 
Pan, że na tym świecie będzie Pan jesz-
cze mógł do Boga powiedzieć: „Ojcze”, 
z radością patrzeć prosto na Hostię św. 
w czasie wystawienia Najświętsze-
go Sakramentu. Niech Pan tego listu 
nie drze, ale przeczyta go jeszcze raz 
z rozwagą, za miesiąc. I niech Pan nie 
mówi, że jest za trudno. Tym, którzy 
pragną wrócić do Boga, przeszkadza 
wprawdzie szatan, ale pomaga im Ma-
ryja Panna, która starła głowę węża.

ks. Aleksander Woźny

Jeśli przyjdzie 
pokusa rozwodu



4

NASZA WIARA

Synod Biskupów, którego pierw-
sza część odbyła się w Rzymie 
w październiku, wywołał sze-
roką dyskusję. Przypomnijmy 
niektóre istotne punkty nauki 
Chrystusa na temat małżeństwa.

Czym w zamyśle Chrystusa jest 
małżeństwo? 
Chrystus ustanowił  s a k r a m e n t 
małżeństwa. To znaczy miłość męż-
czyzny i kobiety pobłogosławiona 
we wspólnocie Kościoła staje się też 
drogą nie tylko do zbawienia, ale 
do wspólnej świętości.

Można porównać liturgię ślub-
ną do otwarcia źródła. Przez całe 
wspólne życie małżonkowie mogą 
z tego źródła czerpać siłę do wy-
pełnienia przysięgi małżeńskiej: 
miłości, wierności, uczciwości aż 
do śmierci.
 Sakrament małżeństwa zaczy-
na liturgia sakramentu w koście-
le i pierwsze współżycie cielesne 
po ślubie. Każde następne zjedno-
czenie małżeńskie, jeśli jest prze-
żywane w miłości i w zgodzie 
z prawami natury (z wykluczeniem 
antykoncepcji) jest odnowieniem 
przyjętego sakramentu. 

Dlaczego nie można współżyć 
przed ślubem, albo poza małżeń-
stwem? Przecież się kochamy!
Pan Bóg postanowił związać życie 
płciowe tylko i wyłącznie z mał-
żeństwem. Chrystus mówi: Opuści 
człowiek ojca i matkę i złączy się 
ze swoją żoną, i będą oboje jednym 
ciałem.  A tak już nie są dwoje, 
lecz jedno ciało. Co więc Bóg złą-
czył, niech człowiek nie rozdziela 
(Ewangelia św. Mateusza 19,5-6). 
Nie mówi o złączeniu zakocha-
nych czy narzeczonych, ale męża 
i  żony. I mówi o tym, że to Bóg ich 
łączy, a nie oni sami siebie, własną 
tylko decyzją. 

Życie płciowe z woli Boga służy 
przekazywaniu życia i jest znakiem 
miłości trwałej, do jakiej uzdalnia 
trwały związek małżeński. Nie jest 
więc w a r t o ś c i ą samą w sobie. 
To, co w małżeństwie jest znakiem 
prawdziwej miłości i co jest świę-
te, poza małżeństwem jest zawsze 
grzechem ciężkim.

Dlaczego rozwód jest złem?
Bo jest podeptaniem złożonej w obli-
czu Boga przysięgi i sprzeciwieniem 
się Jego zamiarowi względem mał-
żeństwa. Jest wielką krzywdą wyrzą-
dzoną dzieciom, które mają prawo 
do małżeństwa swoich rodziców. Jest 
narażeniem opuszczanego współ-
małżonka na grzech cudzołóstwa. 
Rozwód jest więc grzechem śmiertel-
nym, niszczącym życie Boże.

Z obowiązku wspólnego życia 
męża i żony zwalnia permanentna 
zdrada jednej ze stron lub realne 
zagrożenie bezpieczeństwa życia 
i wiary. W takim wypadku współ-
małżonek może zgodzić się na cy-
wilną separację a nawet cywilny 
rozwód. Nie zaciąga przez to winy 
moralnej. 

Dlaczego rozwiedzeni żyjący 
w ponownych związkach nie 
mogą przyjmować Komunii 
Świętej?
Drogę do Komunii Świętej otwiera 
dobrze odbyta spowiedź. Do waż-
ności sakramentu pokuty, który 
niesie odpuszczenie grzechów, na-
leży szczere i mocne postanowienie 
poprawy. W wypadku ludzi w takiej 
sytuacji tym postanowieniem będzie 
zaniechanie współżycia. Nie moż-
na mówić o szczerej poprawie, jeśli 
zakłada się dalsze popełnianie grze-
chów. 

Św. Paweł ostrzega: Kto spożywa 
chleb lub pije kielich Pański nie-
godnie, winny będzie Ciała i Krwi 
Pańskiej. Niech przeto człowiek ba-
czy na siebie samego, spożywając 

ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto 
bowiem spożywa i pije nie zważając 
na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spo-
żywa i pije (1 List do Koryntian 11,27-
29). Lepiej więc przez całe życie nie 
przyjąć ani razu Komunii Świętej, niż 
raz ją przyjąć świętokradzko.

Komunia Święta nie jest prawem, 
które się bezwzględnie każdemu na-
leży. Żyjący w ponownych związkach 
mogą uczestniczyć we Mszy Świętej 
i przyjmować Komunię duchową.

Pytania o małżeństwo

Czy istnieje rozwód kościelny?
W Kościele Katolickim nie ma i nie 
będzie rozwodów, bo tak postano-
wił Chrystus. Jednak do ważności 
małżeństwa konieczne jest spełnie-
nie określonych wymagań. Jeśli nie 
są one spełnione świadomie lub nie-
świadomie, małżeństwo mimo od-
bytej ceremonii w kościele i nawet 
mimo posiadanych dzieci nie jest 
zawarte ważnie. Sąd kościelny może 
taki stan stwierdzić. Wtedy moż-
na zawrzeć sakrament małżeństwa 

Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. 
Taki mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci 
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MAŁŻEŃSTWO

z inną osobą.
Jakie są przeszkody powodujące 

nieważność małżeństwa? Oto niektó-
re najczęściej spotykane: przymus, 
niezdolność psychiczna do podjęcia 
i wykonywania obowiązków wobec 
współmałżonka i dzieci, zatajony na-
łóg alkoholowy, narkomania czy ha-
zard. 

Dlaczego tak często małżeństwa 
się rozpadają? Ci, którzy żyją bez 

sakramentalnym, żyje w grzechu. 
Szatan nie musi wtedy o jego duszę 
walczyć i kusić do niezgody, bo już 
ma w swojej mocy jego duszę. 

Często zapominamy, że mał-
żeństwo i każde powołanie jest 
drogą krzyża. Małżeństwo jest 
źródłem wielu radości i szczęścia, 
ale też jest drogą krzyża. Jezus 
mówi: Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje (Ewangelia św. 
Mateusza 16,24).

Ile dzieci mają mieć małżonkowie?
Pierwszym celem małżeństwa jest 
dobro małżonków, drugim zro-
dzenie dzieci. Jest to wielki za-
szczyt współpracować z Bogiem 
Stworzycielem w przekazywaniu 
życia. Jest to udział w dziele nie-
skończonym – rodzice dają zawią-
zek życia, Bóg tchnie w nie duszę 
nieśmiertelną. Istnienie człowieka, 
który raz zaistniał, nigdy się nie 
skończy. 

Rodzice mają być hojni w prze-
kazywaniu życia, ale mają się też 
zawsze kierować rozumem oświe-
conym wiarą. Pan Bóg osądzi ich 
intencje i możliwości. Jeśli nie po-
zwalają na to warunki zdrowotne 
i materialne, mogą powstrzymać się 
przed poczęciem kolejnego dziecka.

Ale jedynym godziwym sposo-
bem regulacji poczęć są metody na-
turalne. Stosowanie jakiejkolwiek 
metody antykoncepcyjnej jest grze-
chem ciężkim.

Dlaczego Kościół nie godzi się 
na metodę „in vitro”? Przecież 
Bóg chce by były dzieci!
Posiadanie dzieci przez małżonków 
nie jest ich prawem, ale przywilejem. 
To nie człowiek stwarza człowieka. 
Tylko Bóg jest Stworzycielem. 
    Dobry cel nigdy nie może być osiąga-
ny za  pomocą złych środków. Metoda 
„in vitro” jest grzechem przeciwko 

Bogu Stworzycielowi. Trzeba mieć za-
ufanie do Boga, który nie wszystkim 
małżeństwom daje łaskę rodzicielstwa. 
Trzeba krzyż bezdzietności, jak i inne 
krzyże, nieść z Panem Jezusem, wtedy 
krzyż obraca się na jeszcze większe 
dobro. 

Metoda „in vitro” jest też grze-
chem śmiertelnym przeciwko V przy-
kazaniu Bożemu: Nie zabijaj! Przy 
sztucznym zapłodnieniu poczyna się 
kilka istnień ludzkich i tylko jednemu, 
wybranemu daje się prawo do życia – 
reszta zostaje uśmiercona. 

Naukowcy ostrzegają, że takie 
eksperymenty mogą w przyszłości 
doprowadzić do dramatów w dzie-
dzinie przekazywania życia, których 
dzisiaj nie potrafimy przewidzieć. 
Jest powiedzenie: Bóg zawsze wyba-
czy, jeśli człowiek żałuje. Człowiek 
człowiekowi raz wybaczy, raz nie 
wybaczy. Natura nie wybaczy nigdy.  

Czy mogą być małżeństwa homo-
seksualne?
Nie, nigdy. Małżeństwo ustano-
wił Bóg jako związek mężczyzny 
i kobiety. Czytamy w Księdze 
Rodzaju: Stworzył Bóg człowieka 
na swój obraz, na obraz Boży go 
stworzył: s tworz y ł  mężczy -
znę  i  n i ew ia s tę . Po czym Bóg 
im błogosławił, mówiąc do nich: 
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie 
się, abyście zaludnili ziemię” 
(Księga Rodzaju 1,27-28). 

Biblia określa czyny homoseksu-
alne jako grzech ciężki, i to wołają-
cy o pomstę do nieba, czyli grzech 
o szczególnie strasznych skutkach 
(np. Księga Rodzaju 18,20-21oraz 
19,23-25 i List do Rzymian 1,18-32). 
Kościół nigdy nie może błogosławić 
grzechu.

Kościół nie potępia ludzi o skłon-
nościach homoseksualnych, chce im 
dopomóc, zachęcając do zachowa-
nia czystości i stosowania rozma-
itych terapii.

Opracował: ks. Marcin Węcławski

ślubu często się mniej kłócą niż ci, 
którzy zawarli związek małżeński. 
Winnym rozpadu małżeństw nie 
jest Pan Bóg, ale małżonkowie, 
którzy odrzucili łaskę, jaką nie-
ustannie, każdego dnia Chrystus 
im daje w sakramencie małżeń-
stwa. Jeśli małżonkowie zwraca-
ją się do Boga w modlitwie o po-
moc, pokonają wszelkie trudności. 
Szatan dąży do zniszczenia każde-
go małżeństwa i kusi do zła.

Jeśli ktoś żyje w związku nie-

Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. 
Taki mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci 
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2 400. Pismo nie ma ceny. Koszty druku pokrywamy ze złożonych ofiar.

Od wielu lat przy naszej parafii 
funkcjonuje Caritas Parafialna. 
Z roku na rok liczba potrzebują-
cych naszej parafii wzrasta. Jak 
nadal aktualny jest nakaz Chrystu-
sa, który z wielką miłością patrzył 

na potrzebujących. Pozostawił nam przykazanie miłości 
bliźniego do spełnienia przez nas tu na ziemi: Przyka-
zanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. 
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali (J 13,34-35). Tą wła-
śnie wzajemną miłością starajmy się otoczyć potrzebują-
cych naszej parafii, nie tylko przed świętami. 

Pokrótce chciałabym wymienić dzieła naszej parafial-
nej Caritas: świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin 
w trudnej sytuacji, wolontariat nauczycielski, zbiórka 
przyborów szkolnych i zeszytów, półkolonie dla dzieci 
szkół podstawowych i przedszkolnych w czasie wakacji 
zimowych i letnich. Prowadzimy punkt przyjmowania 

i wydawania używanej odzieży, zbiórkę darów przed 
świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, doraźną po-
moc – stałe dyżury w poniedziałki oraz środy. W tym 
roku Caritas w całej Polsce nie otrzymała pomocy żyw-
nościowej ze środków Unii Europejskiej, ponieważ zo-
stała przesunięta na następne lata.

Niech Bóg wynagrodzi wszystkim tym, którzy wspie-
rają parafialną Caritas i otwierają swoje serca na potrze-
by biednych. Przez to każdy z nas wypełnia przykazanie 
miłości dane nam przez Chrystusa.

Elżbieta Marszałek

Numer konta Caritas Parafialnej
60 1020 4027 0000 1902 0046 9650

Caritas Parafialna

PRZEDSZKOLE IM. ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW 
ZAPRASZA DZIECI OD 2,5 DO 5 LAT!

www.przedszkole-aniol-stroz.pl 61 833 68 71
www.facebook.com/przedszkoleaniolowpoznan
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Z ostatnich tygodni

•	Młodzież zorganizowała zbiórkę szczoteczek i past 
do zębów na misje w Afryce (19.10).

•	Obchodziliśmy uroczystość rocznicy poświęcenia na-
szego kościoła parafialnego. Po Mszy św. o 12:15 wo-
kół kościoła przeszła procesja eucharystyczna (26.10).

•	Ulicami parafii przeszedł parafialny Korowód Świę-
tych. Na zakończenie dzieci bawiły się wspólnie 
w domu parafialnym (31.10).

•	W listopadzie modliliśmy się za dusze zmarłych w tzw. 
wymieniankach.

•	Odbyły się rekolekcje: Co nas czeka po śmierci? – 
o życiu wiecznym, sądzie Bożym, piekle, czyśćcu 
i niebie. Nauki głosił ks. wik. Adam Pawłowski (2–
5.11).

•	W ramach „Zaduszek Misyjnych” modliliśmy się za po-
mordowanych i zmarłych na misjach misjonarzy (3.11).

•	Przeprowadzono zbiórki do puszek po Mszach św.: 
na kościół prześladowany w Syrii (9.11), na organi-
zację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (16.11) 
oraz na nasze Seminarium Duchowne (30.11).

•	Odbył się wykład otwarty w ramach cyklu Akademia, 
Tradycja i Przyszłość. Prelekcję pt. Prakseologia stoso-
wana poprowadził Sławomir Skiba (22.11).

•	Parafialne przedszkole zorganizowało pogadankę pe-
dagogiczną dla rodziców małych dzieci pt. Kształto-
wanie obrazu Boga przez postawę matki oraz Kształ-
towanie obrazu Boga przez postawę ojca (18 i 19.11).

•	Młodzież roznosiła opłatki do domów parafian (29.11).
•	W Adwencie od poniedziałku do piątku uczestniczyli-

śmy w Roratach o 6:05 oraz Godzinkach o Niepoka-
lanym Poczęciu NMP o 5:45. Dodatkowo dla dzieci 
odbywały się Roraty w poniedziałki i piątki o 17:30.

Ojciec Święty Franciszek chce, byśmy 
z Ewangelią wychodzili do tych, którzy 
sami do kościoła przyjść nie chcą. Taką 
formą nowoczesnej a zarazem pradawnej 
ewangelizacji jest kolęda – wizyta dusz-
pasterska w domach parafian. To zwyczaj 
spotykany tylko w Polsce. Chcemy, by ko-
lęda była dobrym zasiewem.

Kolędę rozpoczniemy w piątek 27 
grudnia. Księdzu Proboszczowi i Księ-
żom Wikariuszom pomagać będą ks. se-
nior Zenon Patelski i o. Aleksander Helios. 

W dni powszednie kolęda rozpoczyna 
się o 16:30, w soboty i niedziele o 15:00. 
W wyjątkowych sytuacjach można prosić 
o zmianę terminu wizyty księdza. Prosimy 
o cierpliwość w oczekiwaniu na przybycie 
kapłana i życzliwość. 

Także w tym roku chcemy zostawić 
w każdym domu upominek – książecz-
kę kolędową. Jej tytuł: Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię! 

Cieszymy się na spotkania w do-
mach Parafian. Niech zaowocują one 
wielkim dobrem.

ks. prob. Marcin Węcławski  

Kolęda 
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W poprzednim numerze Ma-
ryjnej Wspólnoty zamieściliśmy 
artykuł Nie dla Halloween. 
Zaprosiliśmy także dzieci i ro-
dziców do uczestnictwa w dniu 
31 października w Korowodzie 
Świętych. Nie spodziewaliśmy 
się, że ta propozycja zostanie 
tak dobrze odebrana. Przyszło 
ponad 100 dzieci przebranych 
za różnych świętych. 

Po modlitwie różańcowej 
w kościele był przemarsz uli-
cami Wildy, a po nim balik dla 
dzieci w domu parafialnym. 
Niech święci i aniołowie w nie-
bie opiekują się naszymi dzieć-
mi, niech wstawiają się za na-
szą parafią! 

(red.)

Pięknym, katolickim i zarazem pol-
skim zwyczajem jest łamanie się 
opłatkiem na święta Bożego Naro-
dzenia.

Opłatek nawiązuje do nazwy 
miasteczka, w którym narodził się 
Jezus Chrystus – Betlejem. Hebraj-
skie bet-lehem oznacza w języku 
polskim Dom Chleba. Łamanie się 
opłatkiem nawiązuje do łamania 
chleba w czasie Eucharystii, do Ko-
munii Świętej. Oczywiście opłatek 
wigilijny nie jest Komunią Świętą, 
jest tylko znakiem jedności i miłości 
wzajemnej.

W sobotę 29 listopada młodzież 
naszej parafii (na fotografii) roznosi-
ła opłatki. To było także apostolskie 
zaangażowanie. Wraz z opłatkami 
w ręce Parafian trafił nowy numer 
pisma Duszpasterstwa Młodych.

(red.)

Korowód Świętych

Opłatki
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