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DOBRA NOWINA
TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  10.01.2021 - Numer 2/2021 (1050)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Dzisiejsza Ewangelia jest historią niezwykłej po-
kory. Pokory Boga i człowieka. Pokory tak wielkiej, 
że zdołała otworzyć niebo. Do Jana przychodziły 
tłumy grzeszników pragnących nawrócenia. Tego 
dnia pośród nich pojawił się najpiękniejszy, najlep-
szy z ludzi. Ten, który grzechu nie miał. A jednak 
stanął w tłumie, w kolejce, cierpliwie czekając na 
swoją kolej, razem ze wszystkimi prosząc o chrzest. 
To trochę tak, jakby któregoś dnia, między nami, 
w kolejce do konfesjonału stanął Pan Jezus. Naj-
większe dzieło świata jakim było zbawienie roz-
począł od tego pokornego czekania. A Jan? Był 
człowiekiem niezwykłym, mężnym świętym, żyją-
cym niezwykle blisko Boga i porywającym tłumy.                                                                                     
To od niego miała rozpocząć się publiczna dzia-
łalność Pana Jezusa. A dzisiaj widzimy Go sto-
jącego w poczuciu całkowitej swojej słabości. 
Mówi, że nie jest godzien nawet uklęknąć przed 
Panem Jezusem i „rozwiązać rzemyka u Jego san-
dała”. I my stojąc przed Bogiem tak często czu-
jemy swoją niemoc. Tak bardzo chcemy odpłacić                                                                 
stu jako dar. Ciągle chcemy dla Pana Boga zro-
bić to „coś”, jednocześnie mając świadomość, 
że nic nie jest Go godne. Czasem czujemy się 
przytłoczeni naszym grzechem. Ale właśnie 
to poczucie bezsilności i niemocy jest jednym 
z najlepszych miejsc doświadczenia łaski Bo-
żej. Bo tylko nasze zupełne zawierzenie i odda-
nie Jemu może spowodować, że i dla nas otwo-
rzy się niebo i usłyszymy te najpiękniejsze słowa                                                                                        
„Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie 
mam upodobanie.” Czasem wystarczy po prostu 
pozwolić się kochać.

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA  (Mk 1, 7-11)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 
Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana 
chrzest w Jordanie.W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się 
niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się 
głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

CHRZEST
 JEZUSA



2 - - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - -

 

11.01.
„Szczególną właściwością (…) 
najwyższego Dobra jest to, że udzie-
la się w najwyższy sposób. Ojciec 
udziela się Synowi, a Ojciec i Syn 
udzielają się Duchowi. Dlatego też 
Trójca Święta zapragnęła udzielić 
się istnieniom, bytom. W ten sposób 
powstały światy, stworzenia i naj-
doskonalsze ze stworzeń - człowiek. 
A to wszystko wyrasta z miłości, 
która jest w Bogu. Mówią nam 
filozofowie, że dobro jest jak gdyby 
rozsadnikiem samego siebie i nie 
może się nie udzielać. Bogu więc, 
jako Najwyższemu Dobru, przystoi 
udzielać się.”

12.01.
Kościół jest organizacją nadprzyro-
dzonej miłości, dlatego też cała jego 
ideologia, jego prawda, duch, życie 
nadprzyrodzone - wszystko to jest 
służbą i przejawem miłości.”

13.01.
„Najwspanialszym owocem miłości 
Ojca jest człowiek, bo w człowieku 
jest miłość. Ze wszystkich stwo-
rzeń, które istnieją, tylko człowiek 
umie miłować, tylko on potrzebuje 
miłości i może ją okazywać. Dlatego 
też człowiek uważany jest za najdo-
skonalsze stworzenie Boga. Przez 
miłość, która jest w nas dążymy do 
wielkiej Miłości, jaką jest Bóg.”

14.01.
„Trója Święta działa nieustannie na 
każdego z nas. Ojciec posyła nam 
Syna swego Jezusa Chrystusa nie 
tylko w pierwszym posłaniu, przez 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
na każdy dzień

Boże Narodzenie, ale posyła 
Go do wszystkich swoich 
dzieci, które mnoży w swej 
ojcowskiej obfitości, aby mieć 
jak najwięcej przyjaciół Bożych 
w niebie i aby jak najwięcej 
ludzi powołanych do życia 
uszczęśliwiać swoją przyjaź-
nią, szczęściem i radością. 
Bóg jest bowiem najwyższym 
Dobrem, a każde dobro - cóż 
dopiero Najwyższe! - ma 
tę właściwość, że musi się 
udzielać.”

15.01.
„Bóg nie określił siebie przez 
wolę, ale przez miłość.”

16.01.
„W Bogu wszystko, co jest 
pomyślane, jest wykonane.                
A ponieważ Bóg jest miłością, 
dlatego też działa zgodnie 
ze swoją Istotą - miłując.                          
Z miłości obdarzył nas życiem              
i pierwszy nas umiłował. 
Miłość swoją zwiastował 
przez Jezusa i Ducha Święte-
go. Zaczął to dzieło w Matce 
Chrystusowej, w Nazarecie, 
w dniu Zwiastowania, wtedy 
gdy posyłał swojego Ducha, 
aby przez jego działanie, pod 
sercem Maryi ukształtowało 
się ciało dla Bożego Syna 
Jezusa Chrystusa.”

17.01.
„Dzieje Kościoła to są dzieje 
Boga piastowanego na ręku 
Matki Najświętszej.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Niedziela. Święto Chrztu Pańskiego
PIERWSZE CZYTANIE    (Iz 55, 1-11)
Nowe i wieczne przymierze

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie 
pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia 
za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą 
pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza 
wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie 
mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne 
są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem 
i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, 
przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego 
Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie 
Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy 
swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga 
naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi 
ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak 
drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, 
podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawod-
nią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy 
i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie 
bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie 
swego posłannictwa».
PSALM RESPONSORYJNY  (Iz 12, 2-6)
Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i On stał się moim zbawieniem.
Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.
Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.

DRUGIE CZYTANIE (1 J 5, 1-9)
Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłu-
jący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym po-
znajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga iwypełniamy Jego przykazania, 
albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania 
Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie 
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie 
ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł 
przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje 
świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, 
a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże 
więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 1, 29)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego:
   «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata».

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Hbr 1, 1-6; Mk 1, 14-20
Wtorek: Hbr 2, 5-12; Mk 1, 21-28
Środa: Hbr 2, 14-18; Mk 1, 29-39
Czwartek: Hbr 3, 7-14; Mk 1, 40-45
Piątek: Hbr 4, 1-5.11; Mk 2, 1-12
Sobota: Hbr 4, 12-16; Mk 2, 13-17
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Służebnica Boża

„Próbuję się wziąć za czub, ale to tak trudno. Już nawet doszłam do wniosku, że postanowień nie powinnam 
czynić na dłuższy okres niż 24 godzin, a nie na długie terminy, np. adwent. Nawet w tych 24 godzinach po prostu 
nawalam. Trudno – może to i lepiej dla mnie, człowiek przy tym kurczy się do swoich prawidłowych rozmiarów”

 – pisała Doktor Błeńska do Sługa Boży ks. Aleksander Woźny na początku lat 60.

O Gwiazdo Betlejemska

1. O Gwiazdo Betlejemska,
Zaświeć na niebie mym,
Tak szukam Cię wśród nocy,
Tęsknie za światłem twym.
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,
Bóg - Człowiek z Panny Świętej,
Dany na odkup win.

2. O, nie masz go już w szopce,
Nie masz go w żłóbku tam,
Wiedz gdzie pójdziemy Chryste?
Gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,
Wzniecić miłości żar,
I hołd Ci niski oddać,
To jest nasz wszystek dar.

3. Ja nie wiem o mój Panie,
Któryś miał w żłobie tron,
Czy dusza moja biedna,
Milsza Ci jest niż on.
Ulituj się nade mną
Błagać Cię kornie śmiem,
Gdyś stajnią nie pogardził
Nie gardź i sercem mym.
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Kecharitomene - Niepokalana Pełna Łaski (2)
Różaniec jako egzorcyzm

Niepokalana Pełna Łaski

W roku 1981, ks. bp Zbigniew Kraszewski po powrocie         
z Rzymu opowiadał na Jasnej Górze członkom Kapłań-
skiego Ruchu Maryjnego: „Na prywatnej audiencji dla Po-
laków, Jan Paweł II pochwalił Ruch za to, że wszyscy, także 
świeccy, odmawiają egzorcyzm Leona XIII, zaczynający się 
od modlitwy do św. Michała Archanioła. 
Po chwili Ojciec Święty jednak wyjął z kieszeni swój róża-
niec i pokazując obecnym 
na audiencji, powiedział: 
Ale przecież to jest egzorcyzm 
przeciwko wszystkim złym 
duchom, dostępny także dla 
świeckich!
Widząc zaskoczenie na 
twarzach uczestników, do-
dał: Żebyście nie mieli wąt-
pliwości, to ja w tej chwili 
nadaję Różańcowi moc 
egzorcyzmu.” Jak pisze ks. 
D. Chmielewski, jest wiele 
szkół odmawiania Różańca. 
Ks. Dominik, uważa jednak, 
że istotą jest zrozumienie, 
dlaczego powtarzamy non 
stop tę samą modlitwę.
Św. Ojciec Pio tak mówił                
o Różańcu: „Zawsze odma-
wiaj Różaniec. Ledwie się 
obudzisz, nie pozostawiaj 
ani sekundy szatanowi, 
zaczynaj odmawiać Ró-
żaniec. Nawet wtedy, gdy 
pracujesz, myjesz naczy-
nia czy cokolwiek innego 
robisz, módl się - bo wtedy 
nie dajesz miejsca i czasu 
szatanowi, żeby pracował 
w twoich myślach. A poza 
tym kroczysz w wolności                                     
i zawsze jesteś spokojny. 
Z tą swoją bronią prze-
ciwko atakom szatana nie 
rozstawaj się nigdy. Zawsze 
odmawiaj Różaniec”.
Odmawianie modlitw: Oj-
cze Nasz, Zdrowaś Maryjo

i Chwała Ojcu..., non stop, może być formą medytacji. Jak 
namawia o. Krzysztof Popławski, który przybliża sposób 
modlitwy Pismem Świętym, mówi w rozdziale o medytacji: 
„meditatio jako powtarzanie słowa jest sposobem wchłania-
nia, smakowania i napełniania się Słowem Bożym. ... 
We wszystkich chrześcijańskich tradycjach modlitewnych, 
w których jest mowa o powtarzaniu pewnych słów 
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czy zdań - jak w Modlitwie Jezusowej: Panie Jezu Chryste, 
Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną” lub powtarzanie 
samego imienia „Jezus” albo „Jezu ufam Tobie” czy „ Naj-
świętsze Serce Jezusa ufam Tobie i w Tobie pokładam na-
dzieję, zmiłuj się nade mną” itd. Prowadzi nas to do odkry-
cia i przeżywania trzech faktów: co to znaczy, że mamy się 
modlić nieustannie; po drugie: rozumiemy, że to, co istotne 
w życiu duchowym, jest związane z prostotą; po trzecie, do-
świadczamy, że Duch Święty się w nas modli i nie jest to 
nasze dzieło. To Pan Bóg zaprasza nas do wymiany miłości. 
Przez to powtarzanie i wprowadzanie słów do serca, mamy 
szansę odkrywać, że nasze serca są świątynią Trójcy Przenaj-
świętszej, Tabernakulum.
Niech ta Najpiękniejsza Kobieta Świata Kecharitomene 
otwiera nam Niebo, niech nas prowadzi i przez modlitwy 
na Różańcu czyni nas Dziećmi Bożymi.
Proponuje drugą dziesiątkę: Różańca ze św. Ludwikiem 
Montfort.

Rozważanie Pisma Świętego - Wyd. Św. Pawła - Księga 
Mądrości 7, 14 - 29; 8,1:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu .......

W II tajemnicy Różańca z św. Ludwikiem Montfort /
Mdr 7, 14 - 29; 8,1/:

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, 
w Zbawcy moim!”

rozważać będę w intencji: ..........
Ojcze nasz .........

1. Przecież jest ona dla ludzi niewyczerpanym skarbem /
Mdr 7, 14../,
    Zdrowaś Maryjo .....

2. a wszyscy, którzy z niego czerpią,  ... zyskują przyjaźń 
Boga /Mdr 7, ...14/.
    Zdrowaś Maryjo .....

3. Ona jest tak czysta, że wszędzie wniknie i z każdego miej-
sca się wydostanie /Mdr 7, ...24/.
    Zdrowaś Maryjo .....

4. Ona jest tchnieniem potęgi samego Boga, przejrzystym 
strumieniem chwały  
    Wszechmocnego /Mdr 7, 25.../,
    Zdrowaś Maryjo .....

5. dlatego nic co skażone, nie wedrze się do niej /Mdr 7, 
....25/.
    Zdrowaś Maryjo .....

6. Jest odbiciem blasku wiecznego światła, lśniącym lustrem 
Bożej mocy, ikoną ukazującą Jego dobroć /Mdr 7, 26/.
    Zdrowaś Maryjo .....

7. Przez pokolenia wnika do dusz świętych, czyniąc z nich 
przyjaciół Boga i proroków /Mdr  7, ...27/.
    Zdrowaś Maryjo .....

8. Bóg kocha tylko tych, którzy zamieszkują pod jednym 
dachem z Mądrością [Maryją] /Mdr 7, 28/.
    Zdrowaś Maryjo .....

9. Jest ona piękniejsza od słońca, przewyższa gwiazdozbiory 
/Mdr 7, 29/.
    Zdrowaś Maryjo .....

10. Jej moc sięga krańców świata i wszystkim zarządza 
wspaniale Mdr 8, 1/.
    Zdrowaś Maryjo .....

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu .......
        

Wojciech Wika w służbie Maryi

Księga Mądrości 7, 14 - 29:

Przecież jest ona dla ludzi niewyczerpanym skarbem, 
a wszyscy, którzy z niego czerpią, przez dar wychowania
w mądrości zyskują przyjaźń  
Boga. .....
Nic nie dorówna sprawności, z jaką porusza się mądrość 
[Maryi] jest tak czysta, że wszędzie wniknie i z każdego 
miejsca się wydostanie. Ona jest tchnieniem potęgi samego 
Boga, przejrzystym strumieniem chwały.  
Wszechmocnego, dlatego nic co skażone, nie wedrze się do 
niej. Jest odbiciem blasku wiecznego światła, lśniącym lu-
strem Bożej mocy, ikoną ukazującą Jego dobroć. Przez po-
kolenia wnika do dusz świętych, czyniąc z nich przyjaciół 
Boga i  proroków. Bóg kocha tylko tych, którzy zamiesz-
kują pod jednym dachem z mądrością [Maryją]. Jest ona 
piękniejsza od słońca, przewyższa gwiazdozbiory.

Księga Mądrości 8,1:

Jej moc sięga krańców świata i wszystkim zarządza wspa-
niale.
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Postacie z cmentarza parafialnego

Eugenia i Janusz Zeylandowie

Małżonkowie, Eugenia i Janusz Zeylandowie, to 
wybitni lekarze, wielce zasłużeni w zapobieganiu 
i leczeniu dziecięcej gruźlicy płuc. Są patronami 
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torako-
chirurgii z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Augusty-
na Szamarzewskiego.  Janusz Zeyland od 1946 
r. jest także patronem ulicy (wcześniej nazywanej 
Przecznicą) łączącej ul. Bukowską z ul. Zwierzy-
niecką.
Janusz Zeyland urodził się 22 listopada 1897 r. 
w Poznaniu jako syn Stanisława, budowniczego                
i właściciela fabryki mebli, i Marii Walentyny z Ro-
sińskich. Ukończył Gimnazjum św. Marii Magda-
leny i w 1917 r. rozpoczął studia medyczne w Ber-
linie. Po kilku miesiącach został zmobilizowany do 
armii niemieckiej. Po zakończeniu wojny od 1918 
do 1921 r. służył w Wojsku Polskim, po czym kon-
tynuował studia na Uniwersytecie Warszawskim. 
W 1922 r. przeniósł się na Uniwersytet Poznański, 
gdzie w 1924 r. uzyskał doktorat z medycyny. Pra-
ce nad szczepionką przeciw gruźlicy płuc u dzieci 
prowadził m.in. w Paryżu. W 1926 r. zawarł zwią-
zek małżeński z Eugenią Piasecką. Habilitował się 
z pediatrii w 1932 r., a w 1939 r. został profeso-
rem. W 1940 r., wraz z małżonką, został wysie-
dlony do Warszawy. Tam zorganizował Centralne 
Laboratorium Gruźlicy i otworzył oddział leczenia 
dziecięcej gruźlicy płuc. 

Wykładał również na 
działającym w Warsza-
wie Tajnym Uniwersy-
tecie Ziem Zachodnich. 
W pierwszych dniach 
sierpnia 1944 r. Niem-
cy, w odwecie za wybuch 
Powstania, dokonali 
rzezi Woli. Zeyland został 
zastrzelony, wraz z dyrek-
torem Szpitala Wolskiego               
i szpitalnym kapelanem, 
5 sierpnia 1944 r.
Eugenia z Piaseckich 
Zeylandowa urodziła 
się 25 lutego 1899 r.                     
w Krakowie. Była córką 
Eugeniusza Piaseckiego                                  
i Gizeli z Szelińskich. Jej 
ojciec, dr medycyny, prof. 
Uniwersytetu Po-

znańskiego, teoretyk wychowania fizycznego, 
jest patronem Akademii Wychowania Fizycznego                                                                          
w Poznaniu. W 1917 r. po egzaminie maturalnym 
rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, po czym przeniosła się do Poznania, 
gdzie równocześnie studiowała medycynę i che-
mię. Pracę naukową rozpoczęła w Zakładzie Mi-
krobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Poznańskie-
go. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania 
była bakteriologia gruźlicy. Habilitację z mikrobio-
logii lekarskiej uzyskała w 1937 r. na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Od 1940 r. pracowała wraz                                                                                         
z mężem w Szpitalu Wolskim, a w założonym przez 
jej męża w 1941 r. Centralnym Laboratorium 
Gruźliczym zajmowała się badaniami bakterio-
logicznymi. Prowadziła też zajęcia z bakteriologii 
w ramach Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachod-
nich. Po wojnie wydała monografię “Prątek gruź-
licy”. Zmarła 5 stycznia 1953 r. Spoczęła na 
Cmentarzu Jeżyckim w grobie rodziny Zeylandów 
(strona lewa, rząd 13, grób 48), do którego zostały 
także przeniesione z Warszawy doczesne szczątki 
jej męża. 

                               Leszek Krajkowski

Źródła:
Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, s. 872-873
Strona internetowa Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torako-

chirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

                  ZABYTKI WŚRÓD NAS

Tekst mowy pożegnalnej wygłoszonej 2 grud-
nia br. przez pana Tadeusza Grabskiego, 
pierwszego przewodniczącego Rady Osiedla 
Jeżyce i pierwszego przewodniczącego (a obec-
nie wiceprzewodniczącego) Zarządu Stowarzy-
szenia Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem 
Jeżyckim, nad grobem zmarłego 19 listopada 
śp. Zbigniewa Podbielskiego.

Droga Rodzino, Szanowni Państwo,

Żegnamy dzisiaj Pana Zbyszka, członka naszej 
wspólnoty jeżyckiej, osobę wielce zasłużoną dla 
naszej społeczności. Poznaliśmy się prawie 30 lat 
temu, gdy aktywnie włączył się w zmiany jakie 
zachodziły w naszej Ojczyźnie. Był członkiem 
KOP-J brał aktywny udział w tworzeniu Osiedla 
Jeżyce, następnie działał w dwóch kadencjach 
ROJ. Był członkiem trzech komisji Rady: Infra-
struktury, Bezpieczeństwa i Rewizyjnej, gdzie 
zawsze był niezawodny punktualny i słowny, 
jak na prawdziwego Poznaniaka przystało. Był 
osobą o szerokich zainteresowaniach: od spraw 
politechnicznych, przyrodniczych po historię 
włącznie. Jego działania, rady i słowa, a na-

wet żarty tworzyły dobrą 
aurę i wnosiły wiele dobra 
wśród nas. Było dwóch 
Zbyszków w naszej Radzie                                 
p. Z. Podbielski 
i p. Z. Iwański. Mówiliśmy,                                                
że można było na nich po-
legać, jak na Zawiszy.
Od 2002 r. był członkiem 
Stowarzyszenia Opieki nad 
Zabytkowym Cmentarzem 
Jeżyckim, gdzie każdego 
roku brał udział w kwe-
stach na rzecz renowacji 
zabytków cmentarza 
i uczestniczył w patriotycz-
nych uroczystościach.
Był osobą skromną i pa-
triotyczną. Z podjętych 
zadań wywiązywał się 
sumiennie i nie oczekiwał 
w zamian żadnych nagród 
czy wyróżnień. 
                             

Cześć Jego Pamięci.



8 - - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - -

Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA

Ogłoszenia
duszpasterskie 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

10.01.2021 r.

TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU
www.dobrypasterz.pl
ISSN 1896-6110
REDAKCJA: Naczelny: Ks. Ryszard Siwek; Zastępca naczelnego: Martyna Rajch;
Redakcja: Wiesław Grzybek, Marek Rajch, Magdalena Miczek, Edyta Tuczyń-
ska, Justyna Zienkowicz, Ewa Wika, Wojciech Wika, Aleksandra Zygarłowska
Współpraca: ks. kan. Tomasz Morasz, ks. kan. Zbigniew Sujkowski;
Adres redakcji: ul. Nowina 1, 60-589 Poznań, tel.: 61 847 57 34,
e-mail: redakcja.dobranowina@gmail.com
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo 
skracania i adiustacji tekstów oraz zmianę tytułów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

W tym tygodniu biuro czynne według ustalo-
nych dni i godzin.

Msze św. w dni powszednie o godz. 7.30 i 18.00.

Spowiedź rano pół godziny przed Mszą i wieczo-
rem od 17.00 do 17.55.

Zakończyliśmy kolędowe spotkania parafian 
mieszkających w blokach. Odbyły się w koście-
le podczas Mszy św. sprawowanej w ich inten-
cji, z katechezą o rodzinie i śpiewaniem kolęd. 
Na zakończenie otrzymali w prezencie materiały 
duszpasterskie na bieżący rok. Bardzo dzięku-
jemy tym, którzy z tych spotkań skorzystali. 
Na stoliku pod chórem są wyłożone w koper-
tach materiały kolędowe dla pozostałych para-
fian. Prosimy o zabranie. Życzymy błogosławio-
nego roku.

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin 
śp. Jerzy Mierzwa z ul. Radosnej. Msza św. po-
grzebowa i pogrzeb w najbliższy wtorek o godz. 
11.15 Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu 
– Dobry Jezu a nasz Panie …

.

Z powoduobecnej sytuacji epide-
miologicznej, po przeanalizowaniu 
rekomendacji służb sanitarnych, 
z dniem 14 października 2020 r. 
do odwołania zawieszona zostaje 
peregrynacja Matki Bożej w Iko-
nie Jasnogórskiej w Archidjecezji 
Poznańskiej. Wizerunek Jasno-
górski zostanie przewieziony do 
domu zakonnego Sióstr Elżbietanek                       
w Poznaniu


