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

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  14.03.2021 - Numer 11/2021 (1059)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Fragment Ewangelii według św. Jana dany 
nam na kolejną niedzielę Wielkiego Postu 
przedstawia spotkanie Pana Jezusa z Niko-
demem. Członek Wysokiej Rady, człowiek 
uczony, o szerokich horyzontach, w swo-
im myśleniu nie zamyka się szczelnie, jak 
czynią to faryzeusze. Spotkanie ma miej-
sce późnym wieczorem czy nawet już nocą. 
Może sam Nikodem nie chciał, aby zauwa-
żono jego spotkanie z Mistrzem z Nazare-
tu, a może Jezus wyznaczył mu tę porę. Po 
pracowitym dniu głoszenia słowa, czynie-
nia cudów, Pan Jezus mógł spokojnie roz-
mawiać. Przedmiotem rozmowy Nikodema 
z Jezusem było to, co jest najważniejsze dla 
każdego człowieka – sens życia, szukanie 
drogi szczęścia, oczekiwanie Mesjasza, py-
tania o wieczność. My także często na spo-
tkanie z Jezusem – naszą modlitwę – uda-
jemy się pod osłoną nocy albo właśnie tak 
żeby nikt nie widział. Tak jakbyśmy bali 
się co mąż, żona, dzieci powiedzą, gdy zo-
baczą mnie klęczącego przy swoim łóżku 
z różańcem w ręku. A może to jest właśnie 
mój najlepszy czas na modlitwę, kiedy mogę 
być tylko ON i ja. Tylko, czy nie wstydzę się 
Jezusa? Czy nie unikam świadectwa modli-
twy? A jak odpowiadam na Chrystusowe 
powołanie do wieczności?

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

EWANGELIA  (J 3,14-21)

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża 
na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;                        
a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że świa-
tło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto 
się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się 
do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wy-
magania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego 
uczynki są dokonane w Bogu”.

BÓG POSŁAŁ SWEGO SYNA, 
ABY ŚWIAT ZOSTAŁ ZBAWIONY
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15.03.
„Głód Boga jest tak dla nas błogo-
sławiony i radujący, że choćbyśmy 
jak najwięcej radości posiedli, 
zawsze Bóg ma jej dla nas jeszcze 
więcej.”

16.03.
„Jesteśmy za bardzo przyzwyczaje-
ni do tego, że żyjemy w gromadzie 
i giniemy w niej. Ale w oczach Bo-
żych jest inaczej. Ojciec Niebieski 
każdego z nas widzi osobno, jak 
gdyby nikogo innego na świecie 
nie było. On całą swoją miłość 
oddaje człowiekowi, temu właśnie 
jedynemu - temu maleństwu, tej 
matce czy ojcu, temu starcowi czy 
młodzieńcowi.”

17.03.
„W życiu Kościoła wszystko jest 
ofiarą. Od pierwszej ofiary na 
Krzyżu, po każdą z ofiar, któ-
ra codziennie składna jest na 
wszystkich ołtarzach świata Ojcu 
Niebieskiemu przez Kościół Boży, 
wszystko jest ofiarą. Nic więc 
dziwnego, że ofiara jest niejako 
istotą związku z Bogiem. Przez 
ofiarę jednoczymy się z Ojcem 
Niebieskim, przez ofiarę stajemy 
się godni tej Miłości, którą jest 
Bóg i której On nam nieustannie 
udziela. Dlatego też życie Kościoła 
jest wypełnione ciągłymi ofiarami, 
do ostatnich dni.”

18.03.
„Bóg Ojciec chciał przez człowie-
czeństwo Chrystusa dokonywać 
odkupienia świata i doprowadzić 
do ładu wszystkie ludzkie stosunki 
życia i współżycia. To znaczy, 
że spojrzał na człowieka jako na 
najdoskonalsze swoje stworzenie, 
z pozycji jego wysokiej wartości                                       
i godności. I poprzez Człowie-
czeństwo Chrystusa wzięte z 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
Maryi Dziewicy, przez dzia-
łanie Ducha Świętego, chciał 
pojednać ludzi z Ojcem 
Niebieskim i pojednać ich 
między sobą.”

19.03.
„Jak ongiś w Betlejem, przy 
żłobku Dzieciątka Bożego 
czuwali Maryja i Józef, tak 
dziś w Kościele Bożym, 
gdzie przez usta kapłańskie 
rodzi się Ciało Eucharystycz-
ne, obecni są Maryja i jej 
święty Opiekun, święty Józef. 
Opieka świetego Józefa nad 
kościołem i nad całym świa-
tem jest dla nas, Najmilsze 
Dzieci, źródłem największej 
nadziei.”

20.03.
„Chrystus jest przedziwnie 
prawdziwy, tak że sama oczy-
wistość zbliża doń i skłania 
nas do uwierzenia.”

21.03.
„Kościół - Matka nieustannie 
uwrażliwia nas na otocze-
nie nasze, przypominając 
wszystkim przykazania Boże, 
ewangeliczne prawo miłości 
i wartości dobrych czynów 
ożywiających naszą wiarę. 
Całym swoim istnieniem 
i pracą Kościół ciągle nam 
mówi, że jesteśmy członkami 
wspólnego Ciała Chrystu-
sowego, w którym jedne 
członki muszą mieć stara-
niem inne, bo wszystkie mają 
wielką wartość i są sobie 
wzajemnie potrzebne. 
I to tak dalece, że nie może 
rzec oko ręce: <<Nie 
potrzeba mi ciebie>>; albo 
znowu głowa nogom: <<Nie 
potrzebuję was>>          
 (I Kor 12,21).”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (2 Krn 36,14-16.19-23)
Gniew i miłosierdzie Boże
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik.
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszel-
kie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan po-
święcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich 
swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym miesz-
kaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa                      
i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród 
do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą 
i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do 
zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król 
uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadej-
ścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez 
usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał 
odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat». 
Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla 
perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na 
piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: 
Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować 
Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami 
jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”
PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 137,1-2.3.4-5.6)
Refren:  Kościele święty, nie zapomnę ciebie.
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali *
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy *
zawiesiliśmy nasze harfy.
Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”.
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
niech uschnie moja prawica.
Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszystką swą radość.
DRUGIE CZYTANIE (Ef 2,4-10)
Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką 
nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chry-
stusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni Razem też 
wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie 
Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski 
wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. 
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 
lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy 
bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czy-
nów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 3,16) 
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Iz 65, 17-21; J 4 , 43-54
Wtorek: Ez 47, 1-9.12; J 5, 1-16
Środa: Iz 49, 8-15; J 5, 17-30
Czwartek: Wj 32, 7-14; J 5, 31-47
Piątek: 2 Sm 7, 4 - 5a. 12-14a. 16; Rz 4, 13. 16-18. 22
Sobota: Jr 11, 18-20; J 7, 40-53
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE

Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych
W intencji żołnierzy niezłomnych biskup polowy Józef  
Guzdek odprawił 1 marca rano Mszę św. w katedrze polo-
wej Wojska Polskiego. – W Narodowym Dniu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, dziękujmy tym, którzy zasłużyli na miano 
„niezłomnych” w walce o wolność i suwerenność naszej 
Ojczyzny – powiedział w homilii. Eucharystia zainauguro-
wała obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach 
Wyklętych, które odbyły się w wielu miejscach w kraju.

Rzecznik EDK: Ekstremalna Droga Krzyżowa dobrze 
wpisuje się w czas pandemii
Ekstremalna Droga Krzyżowa, to nabożeństwo, które, 
m.in. ze względu na indywidualną formę, dobrze wpisuje 
się w czas pandemii – powiedział rzecznik EDK, ks. Mate-
usz Traczyński. Jak podkreślił, w tym roku zostało już zgło-
szonych niemal 400 tras, w Polsce i za granicą. Najdłuższa 
z nich liczy 133 km.

Jasna Góra modlitwą wspierała papieską pielgrzymkę 
do Iraku
Jasna Góra modlitwą wspierała papieską pielgrzymkę do 
Iraku. W tej intencji w Sanktuarium od 5 marca odmawiano 
modlitwę różańcową i sprawowana była Msza św. o godz. 
18.30 w kaplicy Matki Bożej. Także paulini, w swej zakon-
nej wspólnocie, towarzyszyli Ojcu Świętemu w tej trudnej 
podróży apostolskiej.

Raport „Kościół w Polsce” dostępny online
Zaprezentowany 5 marca 2021r.  Raport „Kościół w Pol-

sce” – przygotowany przez Katolicką Agencję Informa-
cyjną – ukazuje, że niezależnie od silnych prądów sekula-
ryzacyjnych, polskie społeczeństwo cechuje wciąż mocne 
przywiązanie do wiary, a Kościół posiada tu olbrzymi po-
tencjał apostolski, nieporównywalny do wielu innych kra-
jów. Wśród największych problemów wymienia się zmniej-
szającą się religijność młodzieży.

NA ŚWIECIE
Franciszek zachęca do spowiedzi: Jezus na nas czeka, słu-
cha nas i nam przebacza
– Módlmy się wspólnie, abyśmy przeżywali sakrament pojedna-
nia z nową głębią i w ten sposób zakosztowali nieskończonego 
Miłosierdzia Bożego – zachęcił Papież Franciszek na Twitterze. 
Dodał, że „w centrum spowiedzi jest Jezus, który na nas czeka, 
słucha nas i nam przebacza”.

Kard. Cantalamessa do Kurii Rzymskiej: nie możemy abs-
trahować od Chrystusa
Kiedy świat, a zwłaszcza media mówią o Kościele, interesuje 
je jedynie historia, zwłaszcza negatywna, jego organizacja, we-
wnętrzne plotki, ale kompletnie abstrahują od Chrystusa. Rów-
nież chrześcijanom grozi ta sama postawa. Zachowują się niekie-
dy, jakby Chrystus nie istniał – mówił kard. Raniero Cantalamessa 
w drugim rozważaniu wielkopostnym dla Kurii Rzymskiej.

Papież Franciszek w Iraku, 5-8 marca 2021

W dniu 5 marca 2021r. Franciszek wyruszył w podróż apostolską 
do Iraku. O godz. 7.40 samolot Airbus 330 „Giotto” włoskich 
linii lotniczych Alitalia, z Papieżem na pokładzie, wystartował                    
z rzymskiego lotniska Fiumicino do Bagdadu, stolicy Iraku. 

„Słyszymy ciche pukanie do drzwi. Do po-
koju wchodzi – z zastawioną tacą – Pani 
Krystyna, która opiekuje się Panią Dok-
tor. To czas podwieczorku. «Co to jest? 
Budyń czekoladowy? Ooooooooo! To się 
cieszę!». Twarz Wandy Błeńskiej promie-
nieje. Lubi słodycze, a budyń czekoladowy 
w szczególności. Jesteśmy poruszone. Tak 
jak jej podopieczni w Ugandzie, również 
ich Dokta potrafi cieszyć się z drobiazgów. 
Prawdziwą, szczerą radością. Wyszukiwa-
nie i, co najważniejsze, zauważanie „jasnych 
promyków” dnia codziennego to Jej kolejna 
cecha. Dużo jeszcze musimy się nauczyć… 
«Co na stole, to odżałowane. Poczęstujcie 
się tymi słodkościami – niech to wszystko 
zniknie!»”. 

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)

Służebnica Boża
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Z życia Kościoła

Nad bezpieczeństwem papieskiej podróży czuwała Matka Boża Loretań-
ska, patronka lotnictwa. Jej wizerunek Papież postanowił zabrać na pokład 
samolotu. W czasie swojej 33. podróży zagranicznej Ojciec Św. odwie-
dził Bagdad, Nadżaf, Irbil, Mosul, Karakosz i Ur, skąd pochodził biblijny 
Abraham, do którego dziedzictwa przyznają się judaizm, chrześcijaństwo 
i islam. Franciszek jest pierwszym papieżem odwiedzającym Irak i była 
to jego 33. zagraniczna podróż apostolska, a pierwsza od czasu wybuchu 
pandemii koronawirusa. Hasło wizyty stanowiły słowa: „Wszyscy braćmi 
jesteście” (Mt 23,8). Irak jest też 10 krajem muzułmańskim, który odwie-
dził Franciszek od początku swojego pontyfikatu w 2013r. Liczbę chrze-
ścijan różnych denominacji szacuje się tam na ok. 300 tys.
Historyczna pielgrzymka Franciszka do Iraku okazała się wielkim sukce-
sem, mimo drastycznych ograniczeń związanych z bezpieczeństwem i pan-
demią koronawirusa. Papież kilkakrotnie wypowiedział stanowcze „nie” 
dla ekstremizmu, przemocy, terroryzmu, nietolerancji, nienawiści i rozlewu 
krwi w imię religii, podkreślając, że „religia musi służyć sprawie 
pokoju i jedności pomiędzy wszystkimi dziećmi Boga”. Wzy-
wał do braterstwa i jedności.
Starał się umocnić i wlać nadzieję do stale kurczącej się wspól-
noty chrześcijan i zachęcał ich do powrotu do Iraku. Apelował 
też do rządzących o równouprawnienie dla nich, a nie spycha-
nie na margines i traktowanie jako obywateli drugiej klasy.
Wizyta na pewno zdynamizowała dialog i zacieśniła współ-
pracę z szyickim odłamem islamu, czego dowodem było 
spotkanie z wielkim ajatollahem Alim as-Sistanim i modlitwa                         
w Ur chaldejskim.
Pielgrzymka papieska miała też ważny wymiar polityczno-spo-
łeczny. W swoich wystąpieniach Ojciec Św. apelował o walkę                 
z korupcją, budowanie państwa prawa, w którym godność, 
równość i obywatelstwo będą zapewnione wszystkim bez wy-

jątku. „Niech zostanie stworzona przestrzeń dla wszystkich 
obywateli, którzy chcą wspólnie budować ten kraj, w dialogu, 
w szczerej i uczciwej, konstruktywnej rywalizacji; dla tych, któ-
rzy są zaangażowani w pojednanie i dla wspólnego dobra są 
gotowi odłożyć na bok własne korzyści” – mówił.
Nawiązując do minionych dekad wojny, terroryzmu i „kon-
fliktów o podłożu religijnym, często opartych na fundamen-
talizmie, który nie może zaakceptować pokojowego współ-
istnienia różnych grup etnicznych i religijnych, różnych idei 
i kultur”, Papież szczególnie wspomniał „o jezydach, niewin-
nych ofiarach bezsensownego i nieludzkiego barbarzyństwa, 
prześladowanych i zabijanych z powodu swojej przynależności 
religijnej, których tożsamość i przetrwanie zostały zagrożone”.
Franciszek wyraził przekonanie, że „tylko wówczas, gdy bę-
dziemy w stanie spojrzeć na siebie nawzajem, z naszymi róż-
nicami, jako na członków tej samej rodziny ludzkiej, będziemy 
mogli rozpocząć skuteczny proces odbudowy i pozostawić 
przyszłym pokoleniom lepszy, bardziej sprawiedliwy i bardziej 
ludzki świat”. Dlatego Irak jest dziś „powołany do tego, by 
pokazać wszystkim, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, 
że różnice, zamiast rodzić konflikty, muszą harmonijnie 
współdziałać w życiu obywatelskim”.
Wyznał, że przybywa „jako pokutnik, proszący o przebacze-
nie Niebios i swoich braci i sióstr za tak wiele zniszczenia                             
i okrucieństwa”, a także „jako pielgrzym pokoju, w imię Chry-
stusa, Księcia Pokoju”. – Jakże wiele modliliśmy się w tych la-
tach o pokój w Iraku! Św. Jan Paweł II nie szczędził inicjatyw,                            
a przede wszystkim ofiarowywał w tej intencji modlitwy i cier-
pienia. A Bóg wysłuchuje, zawsze wysłuchuje! Do nas należy 
słuchanie Go, podążanie Jego drogami – powiedział Papież.
Na zakończenie, z mocą zaznaczył, że religia, „ze swej natury, 
ma służyć pokojowi i braterstwu”, zaś „imię Boga nie może 
być wykorzystywane dla usprawiedliwiania zabójstw, ekstermi-
nacji, terroryzmu oraz ucisku”. Bóg bowiem, „który stworzył 
istoty ludzkie równe w godności i w prawach, wzywa nas do 
szerzenia miłości, życzliwości i zgody”.
Podsumowując wizytę Papieża w Iraku, chaldejski patriarcha 
Babilonii, kard. Luis Sako podkreślił, że była ona wielkim „Ad-
wentem” dla wszystkich muzułmanów i chrześcijan. Stała się 
dla mieszkańców kraju źródłem radości i pokoju. Franciszek 
przyniósł umocnienie i nadzieję narodowi. W ciągu trzech dni 
dzielił cierpienia i nadzieje Irakijczyków.

(za https//ekai.pl)



- - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - 5

Biblia i nauka
Przekleństwo i błogosławieństwo cz. 1

Człowiek ma 2 „klucze” w swoim życiu, klucze związane z językiem. Tymi kluczami 
są przekleństwo i błogosławieństwo. Przez nie mamy wpływ na życie swoje i innych. 
W Księdze Przysłów, jej autor pisze mocne słowa: Życie i śmierć są w mocy języka, 
[jak] kto go lubi [używać], taki spożyje zeń owoc. (Prz 18, 21). Żyjemy w nieświa-
domości mocy i władzy własnego języka. Czynimy zło, którego często nie jesteśmy 
świadomi. Czytając powyższe rozważania powróciłam myślami do opublikowanej 
około 20 lat temu pracy japońskiego naukowca Masaru Emoto.

 Jej wyniki autor przedstawił w książce pod tytułem 
„Woda obraz energii życia”. Podtytuł mówił wiele: 
„kryształy mówią nam, byśmy spojrzeli w głąb siebie”. 
Masaru Emoto dokonał niezwykłego odkrycia. Foto-
grafując zamrożone cząsteczki wody odkrył, że woda 
reaguje różnym obrazem krystalicznym na różne sło-
wa, muzykę, obrazy i wydarzenia. Odkrycie dotyczy-
ło nie tylko wody występującej w naturze, nie tylko 
wody pitnej, ale także wody w naszym organizmie, 
która u dorosłego człowieka stanowi 70% wagi cia-
ła. Pijąc wodę możemy ją dobrą myślą „nastrajać”, by 
nam lepiej służyła. Możemy ją też naszą myślą i modli-
twą oczyszczać.
Autor wodę umieszczał na płytkach Petriego na 2 
godziny w lodówce. Wykonując jej zdjęcia, prześle-
dził tysiące razy proces krystalizacji wody. Doszedł 
do wniosku, że w kryształach jest zawarta wspaniała 
informacja. Woda usiłuje coś ludziom powiedzieć. 
Obserwując zdjęcia wody odniósł wrażenie, że woda 
„chce się stać dobrą wodą”, dążąc do tworzenia pięk-
nych kryształów. Wyniki swoich badań poparł fascy-
nującymi fotografiami. Pierwszą wodą, którą poddał 
krystalizacji była woda wodociągowa z różnych miast 
Japonii:
1/ woda z Tokio - była to zła woda, nie udało się ob-
serwować jej krystalizacji
 

 

 

2/ woda z miasta Katano - 60% tej wody pochodzi ze 
studni głębinowych

3/ woda z Hiroshimy, miasta „dotkniętego” bombą 
atomową

Fotografował również wodę wodociągową z innych 
miast poza Japonią.
4/ woda z Londynu - obraz daleki od tego co można 
nazwać kryształem

             
              5/ woda z Paryża

 
 

 
 

 
 

 

  BIBLIA I NAUKA
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
 Matka Boża Odporyszowska

Madonna Zwycięska

Z Maryją w Nowe Czasy

Kościół w Odporyszowie wybudowano w miejscu ob-
jawień Matki Bożej. Maryja objawiła się tutaj trzykrot-
nie na dębowym krzyżu, którego fragment do dnia dzi-
siejszego przechowywany 
jest w części ołtarza głów-
nego. Pierwsze objawienie 
miało miejsce w 1572 roku, 
drugie podczas najazdu ko-
zacko - tatarskiego w 1654 
roku. Trzecie ukazanie się 
Matki Bożej przypadło na 
czas potopu szwedzkiego. 
Kiedy wojska Karola Gusta-
wa powoli opuszczały tere-
ny Rzeczypospolitej, część 
armii nawiedziła tereny Ma-
łopolski pustosząc pobliskie 
wsie. W czasie okupacji jed-
nemu z polskich żołnierzy 
objawiła się Matka Boża. 
Wskazała źródełko, dzięki 
któremu obrońcy przeżyją. 
Od tego momentu rozwinął 
się kult maryjny w Odpory-
szowie i okolicach. Źródło 
do dziś cieszy się wielkim 
zainteresowaniem podczas 
pielgrzymek. Przez analo-
gię do cudu jasnogórskiego 
świątynię w Odporyszowie 
nazwano Małą Częstocho-
wą Małopolski. Pierwszy 
kościół w Odporyszowie, 
pod wezwaniem św. Małgo-
rzaty, istniał od XV do XIII wieku. Obecną budow-
lę wzniesiono z fundacji Stadnickich i Makowieckich 
z inicjatywy proboszcza księdza Jacka Pokorskiego. 
Konsekrowano świątynię 16 września 1714 roku. Ko-
ściół otrzymał tytuł Najświętszej Maryi Panny. Nazwa 
ewaluowała. W XVIII wieku zaczęto używać tytułu 
Wniebowzięcia NMP, w XIX wieku zaś Niepokalane-
go Poczęcia NMP. Na początku XX wieku, po powie-

rzeniu duszpasterstwa zgromadzeniu księży misjona-
rzy, zyskała miano Oczyszczenia NMP.
Obraz Matki Bożej Odporyszowskiej zwanej także 

Maryją Zwycięską znajduje 
się w ołtarzu głównym ko-
ścioła. Jego historia sięga 
XVI wieku. Trudno ustalić 
jego pochodzenie oraz au-
tora. Początkowo należał 
on do rodziny Czernych 
z Krakowa. W 1570 roku 
trafił do kościoła św. Mał-
gorzaty w Odporyszowie. 
Obraz przedstawia Maryję                        
z Dzieciątkiem na ręku. 
Madonna trzyma berło                                   
i obejmuje małego Jezusa. 
Ten z kolei dzierży kulę 
ziemską zwieńczoną krzy-
żem. Postaci Matki Bożej 
i Jej Syna otacza sześć głó-
wek aniołów. W dolnej czę-
ści obrazu widoczni są pa-
troni Polski - św. Stanisław                                                          
i św. Wojciech. Szaty wszyst-
kich postaci pokryte zosta-
ły sukienkami ze srebrnej 
blachy, po części złocone. 
Królewskość Matki Bożej 
i Jej Syna podkreślają do-
datkowo srebrne korony, 
bogato złocone, zdobione 
szlachetnymi kamieniami. 
Również ze srebrnej, po-

złacanej blachy jest wykonany księżyc, widoczny po-
niżej płaszcza Maryi. Świątynia stała się sercem oko-
licznych wsi i silnym ośrodkiem kultu maryjnego. Kult 
obrazu rozszerzał się bardzo szybko. Podczas zaborów 
gromadził pielgrzymów, którzy zwracali się do Maryi o 
pomoc. Wielkim osiągnięciem, a zarazem największym 
wydarzeniem w dziejach Sanktuarium, była korona-
cja cudownego obrazu Matki Bożej Odporyszowskiej 
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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

                                            MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

15 sierpnia 1937 roku. Dzięki wieloletnim staraniom, 
na głowy Matki Bożej i Jej Syna, nałożono złote ko-
rony. W uroczystościach wzięli udział biskup Edward 
Komar oraz greckokatolicki biskup Łemkowszczyzny 
Jakub Medwecki, a także kilkuset kapłanów i sióstr za-
konnych. W celebracji nie zabrakło również wiernych. 
Prężnie rozwijający się kult Matki Bożej zahamowała 
II wojna światowa. W obawie przed zniszczeniem ma-
lowidło wyjęto z ołtarza i przewieziono do Tarnowa. 
Tam ukryto go w podziemiach katedry. Po wojnie w 
1945 roku poddany zabiegom kosmetycznym obraz 
powrócił do Odporyszowa i do dziś Odporyszów jest 
miejscem niezwykle głębokiego kultu maryjnego i licz-
nych pielgrzymek. 
 
Modlitwa Do Matki Bożej Odporyszowskiej:

Najukochańsza w Cudownym Obrazie Matko   

           Boża Odporyszowska

Ty od wieków jesteś naszą pomocą i radością.

Ocaleni kiedyś w cudowny sposób od narodowego 

           wyniszczenia

zwracamy się do Ciebie z tym większą ufnością 

jako dzieci do najlepszej Matki.

Broń jak wówczas Kościoła i Ojczyzny naszej.

Ochraniaj przed złem dzieci, młodzież i każdą             

         rodzinę naszą.

Tych, którzy zbłądzili przyprowadź na ścieżki 

         prawdy i wewnętrznego pokoju.

Każdy z nas stając przed Tobą

niesie w sercu pragnienie otrzymania jakiejś łaski.

Wysłuchaj nas Matko Odporyszowska w naszych 

potrzebach abyśmy w całym życiu mogli Ci 

        dziękować wielbić i wysławiać.

Amen

Ewa Wika w służbie Maryi
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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

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

W środę swoje imieniny obchodził będzie Ks. Ka-
nonik. Tego dnia o godz. 18.00 Msza św. w intencji 
solenizanta.

Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątki tylko 
jedna dla wszystkich o godz. 17.30. 

W najbliższy piątek przypada uroczystość św. Jó-
zefa – tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka do 
Miłosierdzia Bożego o godz. 17.00.

Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast o godz. 
18.00 krótka bez kazania Msza św. 

W niedziele przed kościołem po Mszach św. o godz. 
9.30,11.00 i 12.30 do nabycia są paschaliki w ce-
nie 7 zł., jako nasza pomoc dla ubogich; są one zna-
kiem Chrystusa zmartwychwstałego nawiedzające-
go nasze domy.

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne według 
ustalonych dni i godzin. 

Daninę diecezjalną składamy w kopertach do skar-
bon, do tych samych skarbon można złożyć ofiarę 
na kwiaty do grobu Pańskiego i na paczki świątecz-
ne dla rodzin potrzebujących pomocy z naszej pa-
rafii.

W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka 
śp. Jolanta Simoni z ul. Zołotowa – Msza św. po-
grzebowa i pogrzeb na naszym cmentarzu w naj-
bliższy wtorek o godz. 10.00. Polećmy zmarłą Boże-
mu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie daj im 
wieczne spoczywanie.


