
- - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - 1

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

Trzecia Niedziela Wielkanocna  18.04.2021 - Numer 16/2021 (1064)

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

EWANGELIA  (Łk 24,35 - 48)

MUSIAŁY SIĘ WYPEŁNIĆ 
ZAPOWIEDZI PISMA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa 
przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród 
nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł 
do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się 
w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Do-
tknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzi-
cie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł 
do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczo-
nej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do 
was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisa-
ne jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy 
oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i od-
puszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 
Wy jesteście świadkami tego”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Chcemy być twardzi, odważni, chcemy robić wiel-
kie rzeczy. Ale być poranieni? Rana to najczulsze 
miejsce, które chcemy schować głęboko, nie poka-
zywać innym. A Pan Jezus staje przed nami ze swo-
imi ranami i mówi „Pokój wam”. Po co triumfują-
cemu Bogu tak straszliwe znamię, po co te blizny 
wyniesione z tak okrutnej przeszłości. Nie ulega 
wątpliwości, że Pan Jezus chce, żebyśmy te rany 
zobaczyli, a nawet ich dotknęli. Po co? Żebyśmy 
nie zapomnieli męki drogi krzyżowej, przez któ-
rą przeszedł osamotniony? Chce przekazać nam 
prawdę o zmartwychwstaniu człowieka w tym sa-
mym ciele, w którym żył w doczesności? A może 
chce pokazać nam, że nasze uzdrowienie nie przyj-
dzie przez udawanie, że ran nie mamy, tylko dzię-
ki decyzji, żeby uczynić je ranami chwalebnymi. 
Może właśnie to, co wydaje nam się porażką jest 
dla nas szansą. Przecież to, że w naszych sercach 
są rany, nie sprawia, że jesteśmy niezdolni do gło-
szenia Dobrej Nowiny. Poraniony Pan Jezus staje 
pomiędzy uczniami, zamkniętymi, wystraszonymi 
i mówi „Pokój wam”. I my mimo poniesionych 
ran możemy być źródłem pokoju. Możemy być 
czyjąś siłą i pocieszeniem. Mimo swoich trudnych 
doświadczeń nie traćmy wrażliwości na trudne do-
świadczenia naszych przyjaciół. Bo to waśnie w ich 
ranach jest dzisiaj Pan Jezus. A nie ma innej drogi 
do Pana Jezusa jak przez nieustanne opatrywanie 
Jego ran ukrytych w ranach naszych bliskich. Ale 
nie udawajmy herosów, pozwólmy i innym odna-
leźć Pana dotykając naszych ran. I bądźmy absolut-
nie spokojni, bo największy Bohater stanął przed 
nami odsłaniając ślady po ukrzyżowaniu.

JZ
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19.04.
„Chrystus jest wzorem i patro-
nem uprzedzającej przyjaźni. 
Będą przeze mnie cierpieli. 
Będą mieć wielki smutek. 
Muszę ich zawczasu pocieszyć. 
Zostawię im pamięć swej Twa-
rzy i nadzieję - trzeciego dnia 
zmartwychwstanę…”

20.04.
„Krzyż jest sztandarem spo-
łecznym! Krzyż jest progra-
mem i awangardą wywyższenia 
człowieka! Krzyż jest zawsze 
postępowy, bo pokazuje nam 
obraz wywyższenia człowieka - 
Exaltatio hominis!”

21.04.
„Dla wszystkich ludzi Bóg jest 
przede wszystkim Ojcem. Jako 
Ojciec jest przede wszystkim 
Miłością i przez to nas łączy. 
Jako Ojciec, a nie jako Sędzia, 
staje między dwojgiem: mężem 
i żoną, między rodzicami                      
a dziećmi.”

22.04.
„Chrystus działający w Koście-
le świętym przezwycięża w nas 
nieustannie to wszystko, co 
mogłoby prowadzić do rozbicia 
jedności ludzi z Ojcem, jedno-
ści w rodzinie i we współżyciu 
ludzi między sobą.”

23.04.
„Nie ma Jezusa bez Maryi! 
Działają razem dla odrodzenia 
człowieka. Doskonały Mężczy-

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
zna i Doskonała Niewiasta 
w zbawczych planach 
Bożych! Dwoje w upadku 
człowieka i Dwoje w jego 
odkupieniu! Odtąd Tych 
Dwoje stanie na czele 
wszelkiego odrodzenia                          
i wywyższenia ludzkości. 
Każdemu dziełu Bożemu, 
powstawaniu nowego 
życia na ziemi czy nowych 
wartości potrzeba bę-
dzie zawsze doskonałego 
współdziałania dwojga: 
będą dwoje w jednym(Rdz 
2, 24).”

24.04.
„Chrystus dał narodowi 
łaskę krzyża. Ta łaska 
nas uświęca, odmienia 
i dodaje naszym siłom 
przyrodzonym nadprzy-
rodzonego ducha Bożego. 
Chrystus dał narodowi 
miłująca moralność 
chrześcijańską, która jest 
mocą przez miłość wziętą 
z Boga, a wszczepioną                      
w nasze serca. Ta miłująca 
moralność miłuje i uczy 
miłować Boga i braci.”

25.04.
„Gdyby człowiek był 
czymś nieważnym, 
skromnym i małym, bez 
znaczenia, na pewno Bóg 
nie podejmowałby tak nie-
zwykłych <<wysiłków>>, 
aby go ratować, zbawiać                 
i żywić swoim Ciałem.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

Trzecia Niedziela Wielkanocna, rok B

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 3,13-15.17-19)
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr powiedział do ludu:
„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił 
Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go 
przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się święte-
go i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Za-
biliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my 
jesteśmy świadkami.
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak 
samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapo-
wiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie 
cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały 
zgładzone”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 4,2.4-9)

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

DRUGIE CZYTANIE (1 J 2,1-5a)
Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzech

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Je-
śliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Je-
zusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą prze-
błagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za 
grzechy całego świata.
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego 
przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego 
przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś 
zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest do-
skonała.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    (Łk 24,32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 6, 8-15; J 6, 22-29
Wtorek: Dz 7, 51-8,1a; J 6, 30-35
Środa: Dz 8, 1b-8; J 6, 35-40
Czwartek: Dz 8, 26-40; J 6, 44-51
Piątek: Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26
Sobota: Dz 9, 31-42; J 6, 55. 60-69
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Doktor Błeńska podczas swojej pracy w Afryce zajmowała się nie tylko leczeniem chorych na trąd. 
Bardzo dużo czasu poświęcała również pracy naukowej i dydaktycznej. Dbałość o nieustanne po-
szerzanie swojej wiedzy dla dobra pacjentów była dla niej niezwykle ważna. 

„Dużo czytało się literatury o trądzie. Jak ktoś chce się dokształcać, to będzie się zawsze dokształ-
cał. Najważniejsze, żeby chciał. Jeździłam też na międzynarodowe spotkania, jeżeli miałam taką 
możliwość. Czy to dotyczące medycyny ogólnej, czy samego trądu. Zawsze były jakieś ciekawe refe-
raty, czasem ja coś mówiłam o naszych chorych. Lekarze opowiadali o różnych sposobach leczenia, 
wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami. Było to bardzo pouczające. Mieliśmy takie zjazdy mię-
dzynarodowe co kilka lat. Zawsze coś było nowego, ciekawego. Zawsze taki zjazd ubogacał, dawał 
możliwości poznania innych metod, nowe spojrzenie na chorobę”.
(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)

fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
 Matka Boża Pięknej Miłości

Z Maryją w Nowe Czasy

Położone w dolinie rzeki Radomki Skrzyńsko jest jednym z najstar-
szych miejsc kultu Matki Bożej w diecezji radomskiej. Szczególne 
uwielbienie Bogurodzicy w tej miejscowości sięga już połowy XII 

wieku. Według za-
pisów kronikarskich 
Jana Długosza, 
pierwszy cud za 
wstawiennictwem 
Maryi w Skrzyńsku 
miał miejsce w XII 
w. Doświadczył go 
Piotr Dunin, zwany 
także Włostowicem. 
Był znaną i bardzo 
poważaną osobą w 
państwie zaraz po 
władcy – Bolesławie 
Krzywoustym. Był 
ponadto fundatorem 
aż 77 świątyń w Pol-
sce, w tym skrzyń-
skiego kościoła. Był 
on właścicielem wie-
lu majątków na Ślą-

sku, w Małopolsce oraz na południowym Mazowszu, w tym w kasz-
telanii skrzyńskiej. Był palatynem Bolesława III Krzywoustego. Po 
śmierci Krzywoustego, z powodu nieugiętej postawy, stał się wrogiem 
Władysława II Wygnańca. Stojąc na straży praw moralnych, upominał 
ówczesnego księcia Władysława, aby nie czynił krzywdy młodszym 
braciom oraz upominał jego żonę, Krystynę, aby nie zdradzała męża. 
W 1148 r. w akcie zemsty władcy i jego żony, Piotr został okrutnie 
okaleczony, tracąc wzrok oraz częściowo język. Modlił się jednak gor-
liwie przed wizerunkiem Madonny, i wkrótce odzyskał wzrok i mowę. 
Od tej pory uznano, że obraz ten jest cudowny i należy go otoczyć 
kultem. Włostowic przekazał wizerunek do skrzyńskiego kościoła. 
Jak opisuje dalej kronikarz – ze względu na cud, jakiego doświadczył 
Piotr Dunin, zaczęto nazywać go „Oczkiem w głowie Najświętszej 
Maryi Panny”. Matka Najświętsza przedstawiona jest na wizerunku       
w ciemnej szacie z gwiazdkami w złotym kolorze, Jezus zaś z brązo-
wej tunice. Kolor skóry obu postaci jest bardzo jasny, przez co twarze 
wydają się bardzo delikatne. Oblicze Maryi wygląda młodo, jej rysy 
są subtelne i piękne, a lekko różowe policzki podkreślają jej urodę. 
Wzrok Najświętszej Panienki skierowany jest ku Jezusowi, Dzieciątko 
z kolei patrzy na Matkę. Obserwując obraz ma się wrażenie, że bije                                                                                                                     
z niego pokój, łagodność i dobro. Głowę Matki i Syna zdobią złote 
korony i otaczają aureole. Cudowne malowidło doczekało się koro-
nacji koronami papieskimi, na którą zgody udzielił 23 lutego 1998 
r. papież Jan Paweł II, a 6 września 1998 r. dokonał jej kard. Józef  
Glemp. W uroczystościach wzięło udział ponad 100 tys. osób. Jednak 
w Skrzyńsku nie brakowało także przykrych zdarzeń, bo w nocy z 24 
na 25 czerwca 2001 r. złodzieje wykradli cudowny obraz z kościoła. 

Na szczęście po kilku dniach został odnaleziony. Przyczyniła się do 
tego szybka interwencja policji. Policjanci obrali sobie Matkę Bożą 
Staroskrzyńską jako patronkę twierdząc, że podczas poszukiwań, 
dzięki Jej opiece, udało im się odnaleźć również kilka innych cennych 
obrazów i rozwiązać zawiłe sprawy sprzed lat. Ze względu na zaist-
niałe wydarzenia, konieczne okazały się uroczystości rekoronacyjne 
wizerunku, które odbyły się 1 września 2002 r. Obraz otrzymał wów-
czas kolejny tytuł – Matki Pięknej Miłości.
W sanktuarium maryjnym w Skrzyńsku znajduje się także słynna Pol-
ska Droga Krzyżowa. Przy każdej stacji plenerowej zostały umiesz-
czone w formie napisów najważniejsze wydarzenia z dziejów kra-
ju m.in. chrzest Polski, Zjazd Gnieźnieński czy najazd Tatarów na 
Polskę. Do Sanktuarium w Skrzyńsku przybywają wierni, zwłaszcza 
podczas odpustów i ważnych dla tego miejsca uroczystości, by od-
dawać cześć Maryi oraz zanosić przed Jej oblicze własne intencje. 
Podczas całego okresu kultu Matki Bożej Staroskrzyńskiej za sprawą 
Najświętszej Matki wielu ludzi doznało uzdrowienia z chorób, uwol-
nienia od nałogów oraz otrzymało dar rodzicielstwa.
Ksiądz Jan Twardowski: Trzeba tak kochać, jak Pan Bóg kocha. 
Wszelki grzech wobec człowieka jest grzechem wobec Boga, wobec 
prawdziwej Miłości. Jak często kaleczymy się, bo nie umiemy mądrze 
kochać. Matka Boża jest Mądrością Miłości.
        

Ewa Wika w służbie Maryi
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE
Premiera książki „Wyszyński 40 spojrzeń”
Katolicka Agencja Informacyjna i Wydawnictwo Bratni 
Zew z Krakowa, w oczekiwaniu na beatyfikację Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, zaprosiły na premierę książki Wy-
dawnictwa Bratni Zew pt. „Wyszyński 40 spojrzeń”. Spo-
tkanie w formule on-line odbyło się 13 kwietnia br.
Kard. Stefan Wyszyński był postacią wyjątkową - niezwy-
kłym człowiekiem, którego oprócz patriotyzmu, odwagi, 
bezkompromisowej postawy wobec władz komunistycz-
nych, cechowała głębia ducha i wrażliwość. Książka au-
torstwa o. Zdzisława Kijasa OFMConv pozwala poznać 
historię jednego z największych Polaków XX w., posta-
ci wyjątkowej, bogatej wewnętrznie, nad wyraz wrażliwej 
i kreatywnej. W 40 spojrzeniach na Prymasa Tysiąclecia 
dostrzec można człowieka z krwi i kości, pokornego, sta-
rającego się odkrywać miłość Boga w sytuacjach, które dla 
innych są jej zaprzeczeniem.

Msza św. w intencji ofiar tragedii smoleńskiej
10 kwietnia br., podczas porannej Mszy św., w Katedrze 
Polowej WP modlono się w intencji bp. gen. broni Ta-
deusza Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego oraz wszyst-
kich ofiar tragedii smoleńskiej. Eucharystii przewodniczył 
biskup polowy Józef  Guzdek. Po Mszy św., pod tablicą 
upamiętniającą ofiary katastrofy oraz w krypcie katedry, 
zapalono znicze.

Abp Jędraszewski: wiara w miłosierdzie zmienia na-
szą teraźniejszość
To, że istnieje taka przyszłość, że istnieje zbawienie, że 
dostąpimy miłosierdzia sprawia, że już teraz zmienia się 
nasza teraźniejszość – mówił abp Marek Jędraszewski                      
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Ła-
giewnikach. Metropolita krakowski, w Święto Bożego Mi-
łosierdzia, poświęcił „Dzwony Nadziei” dla Oceanii.

NA ŚWIECIE

Kard. Parolin: Możemy się wiele nauczyć od Kościoła 
w Iraku
W wywiadzie dla hiszpańskiego radia COPE, watykański 
sekretarz stanu kard. Pietro Parolin przyznał, że Europa 
coraz bardziej się laicyzuje i oddala od chrześcijańskich 
korzeni. Zaznaczył, że obecnie misją Kościoła na Sta-
rym Kontynencie jest dawanie spójnego i przekonującego 
świadectwa życia chrześcijańskiego, bez narzucania swoich 

przekonań. „Możemy wiele nauczyć się od prześladowa-
nego Kościoła w Iraku, który mimo licznych cierpień, nie 
porzucił wiary przodków. Jego świadectwo uczy nas wier-
ności Ewangelii, sięgającej aż do męczeństwa” – powie-
dział watykański szef  dyplomacji.

Mężne podążanie w wierze zawdzięczamy wstawien-
nictwu świętych
„Jeśli w naszym życiu, mimo trudnych doświadczeń, na-
dal ufnie idziemy naprzód, być może zawdzięczamy to nie 
tyle naszym zasługom, ile wstawiennictwu wielu świętych, 
niektórych w niebie, innych pielgrzymujących podobnie 
jak my na ziemi, którzy nas wspierają i nam towarzyszą” – 
powiedział Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej 07.04 
br. w Watykanie. W swej katechezie Papież podjął kwestię 
modlitwy we wspólnocie ze świętymi.

Prośmy o łaskę czynnej miłości bliźniego
„Zwróćmy się ufni do miłosiernego Chrystusa i prośmy 
dla nas o łaskę przebaczenia i czynnej miłości wobec bliź-
niego”-  zachęcił Ojciec Święty Polaków podczas środo-
wej audiencji ogólnej. Była ona transmitowana przez me-
dia watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Franciszek modli się za ofiary powodzi w Indonezji              
i Timorze Wschodnim
Na zakończenie audiencji ogólnej w Watykanie Ojciec 
Święty zapewnił o swej modlitwie za ofiary powodzi, 
które w minionych dniach nawiedziły Indonezję i Timor 
Wschodni.

16. rocznica pogrzebu Jana Pawła II
08 kwietnia b.r. przypadła 16. rocznica pogrzebu Jana 
Pawła II. W tej wyjątkowej uroczystości, 8 kwietnia 2005 
r., na Placu św. Piotra i w innym miejscach Rzymu uczest-
niczyło ok. pięciu milionów pielgrzymów, w tym kilkaset 
tysięcy z Polski, a kilka miliardów widzów śledziło ją przed 
telewizorami. Nie zdarzyło się tak nigdy dotąd. Liturgię 
– wraz z kard. Josephem Ratzingerem – koncelebrowało 
160 kardynałów i patriarchowie wschodnich Kościołów 
katolickich, w obecności głów państw i szefów rządów 
świata oraz kilkumilionowej rzeszy wiernych ze wszyst-
kich stron świata. Obecnych było kilka tysięcy biskupów                                           
i kapłanów, wśród nich ok. 70 członków Konferencji Epi-
skopatu Polski. W pogrzebie Ojca Świętego wzięło udział 
dwieście oficjalnych delegacji z szefami państw i rządów 
oraz przedstawicielami rodów królewskich i książęcych, 
przywódcami wyznań i religii z całego świata i szefami 

Z życia Kościoła
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największych organizacji międzynarodowych. Na Placu 
św. Piotra, pośród flag z całego niemal świata, zdecydowa-
nie dominowały flagi polskie, słychać było również słowa 
skandowane po polsku: „Święty! Święty!”. „Dzięki Tobie 
nie lękamy się” – napisali po włosku wierni na jednym                
z transparentów.

Muzea Watykańskie będą czynne od 3 maja
Od 3 maja Muzea Watykańskie ponownie otwierają się dla 
zwiedzających. Jak poinformowano 8 kwietnia w Watyka-
nie, warunkiem będzie wpisanie się na określoną godzi-
nę. Wejście zaplanowano w odstępach półgodzinnych dla 
ograniczonej liczby osób.

Stolica Apostolska zabiega o umorzenie długów kra-
jów afrykańskich
Stolica Apostolska wesprze kampanię na rzecz umorzenia 
zadłużenia krajów afrykańskich – zadeklarował kard. Peter 
Turkson podczas afrykańskiego webinaru zorganizowane-
go przez kierowaną przez niego Dykasterię ds. Integralne-
go Rozwoju Człowieka.

Papieska Msza św. w niedzielę Bożego Miłosierdzia
„Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni. 
Bo jeśli miłość kończy się na nas samych, to wiara wysycha 
w bezowocnym przeżyciu wewnętrznym. Bez innych sta-
je się odcieleśniona. Bez uczynków miłosierdzia zamiera. 
Pozwólmy, by wskrzesiły nas do życia pokój, przebaczenie 
i rany Jezusa Miłosiernego. I prośmy o łaskę, byśmy stali 
się świadkami miłosierdzia” – zachęcał Ojciec Święty pod-
czas Eucharystii sprawowanej w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego w rzymskim kościele Santo Spirito in Sassia. Św. 
Jan Paweł II ustanowił świątynię miejscem szczególnego 
kultu Miłosierdzia Bożego. Kościół ten znajduje się w po-
bliżu Placu św. Piotra.

Brazylia: Nowa gigan-
tyczna figura Chrystu-
sa będzie większa od tej                   
z Rio 
Każdy z nas słyszał o sta-
tule Chrystusa Odkupiciela       
w Rio de Janeiro – sym-
bolu miasta i Brazylii. Już 
niebawem, w tym samym 
kraju, powstanie kolejny 
posąg Jezusa z rozpostar-
tymi ramionami. Statua - 
choć w fazie budowy - robi 
ogromne wrażenie. Chry-
stus Protektor powstaje na 
południu Brazylii w mieście 
Encantado i będzie miał 

43 metry wysokości (figura Chrystusa w Rio ma tylko 38 
metrów). W środku figury powstanie winda, którą będzie 
można dostać się do punktu widokowego na wysokości 
ok. 40 metrów. Nie będzie to jednak najwyższa figura 
Chrystusa na świecie. Wyższy jest Chrystus z polskiego 
Świebodzina, który liczy, wraz z podstawą, 52,5 metra, po-
dobnie jak figura Jezusa Buntu Burake na indonezyjskiej 
wyspie Sulawesi (Celebes). Budowę figury rozpoczęto
w 2019 r. z inicjatywy lokalnego polityka Adroaldo Con-
zattiego, który zmarł w marcu br. po zakażeniu korona-
wirusem. Jak podali organizatorzy, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Chrystusa, realizacja projektu ma zakończyć się przed 
końcem br. Budowa finansowana jest z wpłat osób indy-
widualnych i firm. Jak informuje portal France24, projekt 
ma zarówno inspirować wiarę, jak i zachęcać do turystyki 
w tym regionie.

Źródło: www.ekai.pl www.gosc.pl

 

 

Figura Jezusa w Rio. Pixabay

Figura Jezusa w budowie (Encantado)
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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

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 

Wandy Błeńskiej

Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,

zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,

niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.

Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,

która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,

proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi

i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.

Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,

wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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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

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

Biuro parafialne czynne według ustalonych dni                  
i godzin. Przyjmujemy rezerwację intencji na drugie 
półrocze 2021 r.

Trwa Tydzień Biblijny. Zachęcamy do lektury Pisma 
Świętego.

W najbliższy piątek przypada Uroczystość Św. Woj-
ciecha głównego patrona Polski. Z racji uroczy-
stości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw 
mięsnych. Tego dnia swoje imieniny obchodzi pan 
kościelny Jerzy. Msza w intencji solenizanta o godz. 
7:30, natomiast 25 kwietnia swoje imieniny obcho-
dzi ks. Marek. Msza św. w intencji ks. Solenizanta               
w niedziele o godz. 9.30.

W niedzielę 25 kwietnia przeżywać będziemy Od-
pust Chrystusa Dobrego Pasterza połączony z wizy-
tą kanoniczną Księdza Biskupa Grzegorza Balcerka 
na Mszach św. o godz. 11.00 i sumie odpustowej                
o godz. 12.30. Popołudniu o godz. 16.00 spotkanie 
grup duszpasterskich z Ks. Biskupem. Serdecznie 
zapraszamy członków tych grup do kościoła. 

Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościel-
nych w liturgii może uczestniczyć do 45 osób.

W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka                 
śp. Barbara Gołębiowska z ul. Złotej. Polećmy 
zmarłą Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz 
Panie …


