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

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  21.03.2021 - Numer 12/2021 (1060)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Chcemy ujrzeć Jezusa.” Z takim pragnie-
niem zwrócili się Grecy do Filipa. I na jakim-
kolwiek etapie nie byłaby nasza wiara, każdy 
z nas takie pragnienie nosi w sercu. W dzi-
siejszej Ewangelii Pan Jezus podpowiada, co 
należy zrobić, aby Go odnaleźć. Po pierwsze, 
tak jak Grecy poprosili o pomoc Filipa, tak my 
nie bójmy się poszukać pomocy. Potrzebuje-
my Jego apostołów, tych, którzy już kawałek 
drogi razem z Nim przeszli i będą potrafili 
wskazać nam kierunek. Nie bójmy się szu-
kać przewodników, kierowników, mądrych 
i wierzących księży. Módlmy się o dobrych 
spowiedników, szukajmy i pytajmy. Nie znie-
chęcajmy się, jeżeli trochę to potrwa. Potrzeba 
nam tych, którzy wiary nas nauczą. 
„Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, 
nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli 
obumrze, przynosi plon obfity”. Musimy być 
gotowi umrzeć dla grzechu. To Pan Bóg ma 
być tym jedynym wyznacznikiem, według któ-
rego będziemy podejmowali wszystkie decy-
zje życiowe. Jeżeli cokolwiek w naszym życiu 
jest źródłem grzechu, trzeba stanowczo się 
od tego odciąć. Taki radykalizm, w tym do-
brym znaczeniu, jest dla wiary kluczowy. Ale 
nie starajmy się najpierw sami udoskonalać. 
Przyjdźmy do Niego teraz! Tacy, jacy jesteśmy 
w tej chwili. Pan Jezus oczekuje tylko naszej 
stanowczej decyzji. I choć jeszcze setki razy 
będziemy wracać do konfesjonału z tym sa-
mym, to pamiętajmy, że dopiero z Jego pomo-
cą będziemy mogli podjąć skuteczną walkę ze 
swoimi grzechami. A wtedy, kiedy On poczu-
je, że chcemy być z nim naprawdę i do końca 
„przyciągnie nas do siebie.”

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

EWANGELIA  (J 12,20-33)

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, 
byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzą-
cego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy uj-
rzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej 
i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: 
„Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię 
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon 
obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego 
życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi 
służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 
A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja dozna-
ła lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. 
Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię 
Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwiel-
bię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: 
„Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się 
nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd 
nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. 
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

ZIARNO, 
KTÓRE WPADŁSZY 

W ZIEMIĘ OBUMRZE, 
PRZYNOSI PLON OBFITY
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22.03.
„Chrystus tak doskonale 
wszedł w naturę ludzką, tak 
nakazał do tej <<cząstki>>mi-
łości Ojcowej, którą w niej 
znalazł, że w Jego Człowie-
czeństwie odzywa się od razu 
naturalne dążenie ku wielkiej 
Miłości Ojca.”

23.03.
„Miłość Bożo-ludzka jest 
najwspanialszą miłością, 
wzorem najdoskonalszego 
dążenia do Ojca. Chrystus jest 
Wzorem nie tylko dlatego, że 
cierpiał, umarł i zmartwych-
wstał, że odkupił człowieka, 
założył Kościół i stanął na czele 
rodziny ludzkiej, ale przede 
wszystkim dlatego, że dąży do 
Ojca, prowadzi wszystkich na 
łono Ojca, jest najpiękniejszą 
postacią miłości, pociąganej 
przez wielką, nieskończoną 
miłość Ojca. Dlatego z kolei 
pociąga wszystkich: << A Ja, 
gdy nad ziemię podwyższony 
będę, wszystko do siebie przy-
ciągnę>> ( J 12,32). Do Kogo! 
Do Miłości Ojca.”

24.03.
„W ukazaniu Chrystusowej 
twarzy, takiej jaka jest i jaka 
być może, przejawiała się ludz-
ka delikatność i przyjaźń Syna 
Bożego. On jest naprawdę wiel-
kim Przyjacielem człowieka.”

25.03
„Maryja jest dla nas naj-

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
wspanialszym wzorem, 
ukształtowanym przez 
samą Trójcę Świętą                                                    
w momencie zwiasto-
wania. Ten moment jest 
niejako początkiem dla 
Kościoła Chrystusowego. 
Nic więc dziwnego, że 
mówimy, że <<Maryja 
jest początkiem lepsze-
go świata>>. To jest już 
wystarczającym uzasadnie-
niem dla Jej tytułu Matki 
Kościoła.”

26.03.
„Boża Twarz! Dlaczego 
my aż tak szukamy Twarzy 
Boga? Może dlatego, że 
jesteśmy stworzeni na 
obraz i podobieństwo 
Boże! Chcemy się przejęć 
w Bożym Obliczu i zoba-
czyć, czy istotnie jesteśmy 
podobni do Ojca naszego, 
który jest w niebie!”

27.03.
„Miłować nawet nieprzy-
jaciół - to szczyt chrześci-
jaństwa i szczyt postępu 
ludzkości.”

28.03.
„Krzyż jest dowodem, że 
Bóg mnie miłuje, a spoj-
rzenie na krzyż ciągle mi 
o tym przypomina. Ono 
sprawia ulgę i pozwala 
odetchnąć. Jednak jest 
Ten, który miłuje!”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Piąta Niedziela Wielkiego Postu, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Jr 31,31-34)
Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem 
judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przod-
kami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje 
przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie 
przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umiesz-
czę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc 
jeden do drugiego: «Poznajcie Pana». Wszyscy bowiem od najmniejszego do 
największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki,                                 
a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 51,3-4.12-13.14-15)

RRefren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 5,7-9)
Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia: Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił 
gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wy-
słuchany dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 
wszystkich, którzy Go słuchają.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 12,26)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; J 8, 1-11
Wtorek: Lb 21, 4-9; J 8, 21-30
Środa: Dn 3, 14-20.91-92.95; J 8, 31-42
Czwartek: Iz 7, 10-14. 8-10c; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-28
Piątek: Jr 20, 10-13; J 10, 31-42
Sobota: Ez, 21-28; J 11, 45-57
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE

Episkopat o bieżących sprawach Kościoła w Polsce 
Katecheza w szkołach, sytuacja rodzin, sprawy Fundacji Świę-
tego Józefa, zaangażowanie świeckich w sprawy Kościoła oraz 
dokument dotyczący formacji prezbiterów w Polsce, to główne 
kwestie poruszane podczas 388. Zebrania Plenarnego Konfe-
rencji Episkopatu Polski, które zakończyło się 11 marca b.r.                 
w Warszawie. 

Biskupi złożyli życzenia Papieżowi z okazji 8. rocznicy 
wyboru na Stolicę Piotrową 
Ósma rocznica powołania na Stolicę Piotrową jest dla nas oka-
zją do dziękczynienia miłosiernemu Bogu za liczne i cenne 
owoce pontyfikatu Waszej Świątobliwości, przywracające na-
dzieję Kościołowi i światu – napisali w liście do papieża Fran-
ciszka biskupi zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski.

Warszawa: Biskupi o polskich obchodach Roku Rodziny 
„Amoris Laetitia” 
Ogólnopolska pielgrzymka rodzin na Jasną Górę będzie głów-
nym elementem polskich obchodów ogłoszonego przez papie-
ża Franciszka Roku Rodziny „Amoris Laetitia”. Poinformo-
wał o tym na zakończenie obrad Episkopatu w Warszawie bp 
Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny. Dla 
duszpasterzy w całej Polsce będzie to czas refleksji nad realiza-
cją wskazań zawartych w posynodalnej adhortacji apostolskiej 
Franciszka „Amoris Laetitia”.

90. rocznica urodzin ks. Józefa Tischnera 
W dniu 12 marca 2021r. obchodziliśmy 90. rocznicę urodzin ks. 
Józefa Tischnera – filozofa, teologa, publicysty, jednego z naj-
wybitniejszych współczesnych europejskich filozofów chrześci-
jańskich.  Zmarły 21 lat temu autor „Myślenia według wartości” 
był jedną z najciekawszych postaci polskiego życia intelektual-
nego w drugiej połowie XX wieku. Józef  Tischner został zapa-
miętany jako wybitny filozof  i utalentowany publicysta, ceniony 
duszpasterz i komentator.

Abp Ryś: jedyną władzę, jaką Bóg może mieć nad czło-
wiekiem jest władza miłości 
O akceptacji istnienia Boga, która wyraża się w słuchaniu Go                  
i o „szalonej” miłości Boga aż po krzyż mówił podczas poran-
nej Mszy świętej celebrowanej w kaplicy domu biskupów łódz-
kich w dniu 12 marca b.r. metropolita łódzki – abp Grzegorz 
Ryś. – Miłość nakazuje nam Ktoś, kto nas ukochał do samej 
śmierci. Nasza miłość, która jest posłuszeństwem wobec Nie-
go, jest odpowiedzią na Jego szaloną Miłość do nas. To jest 
fundament, na którym można budować wszystko inne w kon-
kretach – tłumaczył abp Grzegorz Ryś.

Jasna Góra: modlitwa w 135.rocznicę urodzin Marszałka 
Śmigłego – Rydza 
Gdy wyruszał na wojenną tułaczkę zabrał ze sobą obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej, po latach na Jasnej Górze został złożo-
ny jego mundur i szabla. W dniu 12 marca b.r., w 135. rocznicę 
urodzin Edwarda Śmigłego-Rydza, oficera Legionów Polskich, 

Służebnica Boża
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Z życia Kościoła
marszałka Polski i Naczelnego Wodza w czasie kampanii polskiej                                                                                                                        
w 1939 r. zanoszono modlitwę o spokój jego duszy i za naszą Ojczy-
znę. 

Ponad 100 tys. osób włączyło się w Tydzień Modlitw o Ochronę 
Życia 
Dorośli i młodzież, księża i siostry zakonne objęli modlitwą nienaro-
dzone dzieci, rodziców, którzy słyszą od lekarza niekorzystną diagno-
zę prenatalną, ale także polityków, personel medyczny, farmaceutów, 
dziennikarzy i ludzi domagających się zabijania nienarodzonych dzie-
ci. W Roku św. Józefa, ustanowionym przez Ojca Świętego Franciszka 
dla upamiętnienia 150-lecia ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła 
Powszechnego, odbędzie się Tydzień Modlitw o ochronę życia, który 
potrwa od 19 do 25 marca 2021r.

O. Tasiemski OP: Franciszek – papież, którego Bóg chciał dać na 
nasze czasy 
13 marca 2021r. obchodziliśmy 8. rocznicę wyboru kard. Jorge Mario 
Bergoglio na Stolicę Piotrową. – To pontyfikat obejmujący peryferie 
świata, pontyfikat czułości, braterstwa, pontyfikat, który pragnie dać 
światu nadzieję w chwilach, kiedy są wielkie napięcia – powiedział 
o. Stanisław Tasiemski OP – wiceprezes KAI i tłumacz papieskich 
tekstów. 

NA ŚWIECIE

Franciszek podziękował Polakom za wsparcie jego pielgrzymki 
do Iraku 
W dniu 10 marca b.r., Ojciec Święty podziękował, podczas audiencji 
ogólnej, Polakom za wsparcie jego pielgrzymki do Iraku i zachęcił do 
modlitwy o braterstwo i pokój na całym świecie. Była ona transmi-
towana przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego. 

Irlandia: biskupi skrytykowali projekt ustawy legalizującej eu-
tanazję 
Projekt ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo jest „funda-
mentalnie wadliwy” i sprzeczny z dobrem wspólnym” – zaznaczyli, 
w dniu 11 marca b.r., zebrani na swoim zgromadzeniu plenarnym bi-
skupi Irlandii.   „Ta ustawa jest fundamentalnie wadliwa. Nie da się jej 
naprawić ani ulepszyć i wzywamy katolików, by prosili swoich depu-
towanych o jej całkowite odrzucenie” – stwierdził episkopat Irlandii.   

Kard. Erdő: Węgrzy są głodni Eucharystii 
Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu, Ojciec Świę-
ty, zapytany przez powracających razem z nim z Iraku dziennikarzy                     
o kolejne zagraniczne wyjazdy, zapowiedział swoją obecność na Mszy 
kończącej Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie 
się na początku września na Węgrzech. Wydarzenie miało odbyć się 
w zeszłym roku, jednak zostało przeniesione ze względu na pandemię 
koronawirusa.   

Watykanista „La Repubblica”: Pontyfikat Franciszka 
to rewolucja normalności i bliskości 
Pontyfikat papieża Franciszka to rewolucja normalności 
i bliskości – uważa Paolo Rodari, watykanista włoskiego 
dziennika „La Repubblica”. W odpowiedzi na ankietę KAI 
„Jak Franciszek zmienia Kościół?” Włoski dziennikarz                             
i publicysta powiedział: „To naprawdę papież, który łamie 
schematy, eliminuje dystans, staje się jednym z nas, jednym 
z ludu. Pokazuje wizję Kościoła, który jest blisko ludzkich 
serc.
Papież: każdy z nas jest pojednanym grzesznikiem 
„Bycie miłosiernym nie oznacza bycie pobłażliwym. To 
znaczy być bratem, ojcem i pocieszycielem” – te słowa 
skierował papież do uczestników kursu Forum Wewnętrz-
nego, zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską 
12 marca b.r. W swoim wystąpieniu Franciszek zatrzymał 
się nad trzema wyrażeniami, które wyjaśniają znaczenie 
sakramentu pojednania. Pierwsze to: „powierzyć siebie 
Miłości”; drugie: „pozwolić przemienić się przez Miłość”                       
i trzecie: „odpowiedzieć”.

8. rocznica wyboru Franciszka na Stolicę Piotrową
76-letni wówczas kard. Jorge Mario Bergoglio z Argenty-
ny, w latach 1998-2013 metropolita Buenos Aires, został 
wybrany na papieża 13 marca 2013r., po rezygnacji z urzę-
du papieża Benedykta XVI.
Jest 266. biskupem Rzymu, pierwszym papieżem z Amery-
ki Łacińskiej i pierwszym papieżem jezuitą. Został wybra-
ny w drugim dniu konklawe, w piątym głosowaniu. Jako 
pierwszy przybrał imię Franciszek. Program swego pon-
tyfikatu zawarł w adhortacji apostolskiej „Evangelii gau-
dium” („Radość Ewangelii”) z 2013 r. 
 Papieża Franciszka bardzo szybko okrzyknięto Papieżem 
reformatorem. Sam Franciszek nie postrzega siebie w tych 
kategoriach. Zapytany na początku pontyfikatu, czy zamie-
rza zreformować Kościół, jednoznacznie odpowiedział: 
„nie, ja chcę postawić w centrum Kościoła Chrystusa. To 
On przeprowadzi reformę”.
Jak zauważa w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego o. 
Antonio Spadaro SJ, redaktor naczelny miesięcznika Civil-
tà Cattolica, główną cechą tego pontyfikatu nie jest reali-
zowanie z góry powziętego programu, lecz rozeznawanie.
„U podstaw działania tego Papieża leży rozeznawanie,                    
a to sprawa bardzo delikatna. Franciszek nie stara się wpro-
wadzać w życie abstrakcyjnych teorii czy wizji. Dla niego 
punktem wyjścia jest konkretne historia. Na tej podstawie 
myśli, a przede wszystkim się modli. Tak dokonuje się ro-
zeznawanie, którego celem jest zrozumienie woli Boga w 
danej chwili. W ten sposób postępuje Franciszek. Dlatego 
jego reforma nie ma nic wspólnego z donkiszotyzmem, 
nie jest to walka z wiatrakami, lecz stopniowe, powolne 
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(za www.ekai.pl, www.deon.pl )

podejmowanie pewnych procesów otwartych na to, co się dzie-
je, procesów, które dojrzewają w czasie i ulegają też modyfika-
cji. Pod tym względem jest to dojrzały owoc Soboru Watykań-
skiego II. Przykładem tego jest choćby synodalność, do której 
skłania Franciszek, ale też wychodzenie Kościoła na zewnątrz, 
bez chowania się we własnym środowisku. Tych procesów ro-
zeznawania i przemiany jest oczywiście dużo więcej. Choćby te 
związane z ochroną małoletnich, ze sprawami ekonomicznymi. 
Wszystko to są procesy, którym Franciszek towarzyszy i któ-
re wymagają z jego strony wielkiej uwagi. Wszystko to zawiera 
się w jego wizji pontyfikatu“ – powiedział papieskiej rozgłośni                                                                      
o. Antonio Spadaro SJ. 

 

500 lat chrześcijaństwa na Filipinach: wiara jest darem 
Filipiny obchodzą 500. rocznicę obecności chrześcijaństwa na 

swoich ziemiach. W 1521 r. 800 pierwszych Filipińczyków przy-
jęło chrzest na wyspie Cebu, dając początek długiej historii mi-
sjonarskiej Kościoła w tym kraju. Przygotowania do jubileuszu 
trwały aż dziewięć lat, a jego hasło brzmi: „Obdarowani, aby 
dawać”. 

Przedstawiciel szyitów zapowiada swoją wizytę w Waty-
kanie 
Po spotkaniu papieża Franciszka z wielkim ajatollahem Alim al-
Sistanim 6 marca w Nadżafie, jeden z czołowych przedstawicie-
li szyitów zapowiedział swoją rewizytę w Watykanie. „Wkrótce 
odwiedzimy Watykan aby zapewnić, że ten dialog trwa, rozwija 
się i nie ustanie”, powiedział Sayyed Jawad al-Khoei w rozmo-
wie z włoską Agencją katolicką SIR Al-Khoei jest sekretarzem 
generalnym instytutu jego imienia.

Franciszek apeluje o dialog i pokój w 10 rocznicę wybuchu 
wojny w Syrii 
O dialog i pokój w 10. rocznicę wybuchu wojny w Syrii zaape-
lował Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański 
w Watykanie, 14 marca b.r. Papież przypomniał 10. rocznicę 
wybuchu wojny w Syrii, której straszliwymi konsekwencjami 
są żałoba, śmierć, przemoc, ubóstwo, zwłaszcza w przypadku 
dzieci, kobiet i osób starszych. Ponowił apel o dialog i pokój                                
w tym umęczonym kraju.

Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego
Czym jest Duchowa Adopcja?
Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to 
więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozba-
wionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, 
ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego 
zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą mo-
dlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybra-
nego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, 
okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie 
adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwier-
dza. Duchową Adopcję Dziecka Poczętego rozpoczy-
namy 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go, a kończymy w Święto św. Młodzianków 

Do kogo jest adresowana Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego?
Ogólnie rzecz biorąc Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego adresowana jest do wszystkich, którym 
leży na sercu troska o ludzkie życie i jego ochrona od 
poczęcia do naturalnej śmierci.
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Jak przystąpić?
Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przy-
rzeczenia, które powinno być składane w sposób 
uroczysty w kościele. Warunkowo można składać 
przyrzeczenie adopcyjne również prywatnie, przed 
Krzyżem lub Obrazem Świętym.

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ 
ADOPCJI”

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, 
że od dnia ....................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. 
Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego
• moje dobrowolne postanowienia
• oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”,
którą teraz po raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY
 „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, 
która urodziła Cię z miłością oraz 

za wstawiennictwem 
świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, 

który opiekował się Tobą po urodzeniu, 
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, 

które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady 
i które duchowo adoptowałem. 

Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, 
aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu prze-

znaczyłeś. 
Amen.

Złożenie przyrzeczenia powinny poprzedzać reko-
lekcje, „dni skupienia”, lub przynajmniej ustna infor-
macja na temat podejmowania i praktyk Duchowej 
Adopcji podawana przed złożeniem uroczystego 
ślubowania.
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być też skła-
dane prywatnie przed Krzyżem, najlepiej w któreś 
święto Matki Bożej. Takie „prywatne” przyrzeczenie 
składamy wówczas, gdy nie ma warunków do uroczy-
stego złożenie go w kościele z pełnym ceremoniałem. 
Takie sytuacje są usprawiedliwiane np. chorobą, 
sędziwym wiekiem, niepełnosprawnością, uwięzie-
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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

niem, pracą na morzu, skoszarowaniem w wojsku, 
znaczną odległością miejsca zamieszkania kandydata 
od kościoła sprawującego liturgię przyrzeczeń adop-
cyjnych.
Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale 
może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, 
jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowią-
zań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno 
poprzedzać nowe przyrzeczenie.
Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam 
dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna 
jego imię i On sam nam je wybiera.
Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są 
uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, 
lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ 
często stanowią potrzebę większego zadośćuczynie-
nia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej 
Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk 
skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć 
jedną lub najwyżej dwie praktyki.
Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy 
nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na 
przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję 
i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy 
odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je 
dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Du-
chową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę 
o ilość dni opuszczonych.
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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 najbliższy czwartek 25 marca przypada uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego – jest to także Dzień Świętości Życia. 
Zbiórka ofiar do skarbon na Fundusz Obrony Życia. Dzisiaj 
można zabrać ze stolika pod chórem deklaracje duchowej 
adopcji dziecka poczętego, natomiast w poniedziałek bę-
dzie można złożyć przyrzeczenie w naszym kościele o godz. 
18.00.

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

Przed świętami w najbliższy piątek 26 marca i sobotę 27 
marca odwiedzimy chorych z sakramentami św. W związku 
z epidemią prosimy, by w tym tygodniu do czwartku włącznie 
w godzinach otwarcia biura parafialnego potwierdzić, chęć 
przyjęcia kapłana. Pójdziemy tylko do tych, którzy wyraźnie 
o to poproszą. 

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka do Miłosier-
dzia 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 cenie 7 zł., jako 
nasza pomoc dla ubogich; są one znakiem Chrystusa zmar-
twychwstałego nawiedzającego nasze domy.

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

Daninę diecezjalną składamy w kopertach do skarbon, do 
tych samych skarbon można złożyć ofiarę na kwiaty do grobu 
Pańskiego i na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących 
pomocy z naszej parafii.

Informujemy, że w Wielki Piątek nie będzie tradycyjnej Drogi 
Krzyżowej na Forcie VII.

W przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa, poświęcenie palm 
podczas każdej Mszy św.


