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Nigdy nie widział błękitu nieba, twarzy swoich 
rodziców, ani nawet własnego odbicia w wodach 
sadzawki Siloam. Odrzucony przez społeczeń-
stwo, ale równocześnie tak bardzo zależny 
w swoim żebraczym losie. Pewnie bez nadziei, 
bo przecież „Od wieków nie słyszano, żeby ktoś 
otworzył oczy niewidomemu od urodzenia”. 
I w to nieszczęśliwe i od urodzenia naznaczone 
kalectwem życie pewnego dnia, z własnej ini-
cjatywy, „wdziera się” Pan Jezus. Przywraca 
wzrok nie słowem, ale przez działanie. Jakby 
chciał pokazać, że czyni to tą samą ręką, która 
na początku z prochu ziemi stworzyła czło-
wieka. Początkowo wydaje się, że spotkanie 
z Panem Jezusem tylko komplikuje mu życie. 
Najpierw karkołomna wyprawa przez pół mia-
sta „na oślep” do sadzawki. Później liczne prze-
słuchania, oskarżenia, wątpliwości. Znowu 
zostaje sam, nikt z nim nie świętuje, nikt mu 
nie gratuluje. Strach przed Żydami wszystkim, 
nawet Jego rodzicom zamyka usta. I wtedy na 
Jego drodze kolejny raz staje Pan Jezus. I choć 
On jeszcze Go nie zna, przeczuwa Kim jest, 
a będąc obrońcą prawdy staje się Jego świad-
kiem. Jego przeczucia stopniowo przeradzają 
się w głębszą wiarę, aby ostatecznie z głębi serca 
mógł wykrzyczeć „Panie, ja wierzę!” Bo wiara 
jest sprawą czystego i otwartego na prawdę serca 
oraz wewnętrznej wolności. Jeżeli serce nie chce 
wierzyć, szuka ciągle argumentów przeciw. Bli-
skość Chrystusa może przywrócić nam „wzrok” 
i „zdrowie” ale tylko jeżeli na to pozwolimy. 
Bo może też wywołać dążenie do „ciemności” 
i „zatwardziałości w grzechu”. Przemień Panie 
nasze serca, które tak często stawiają Tobie opór. 
Naucz nas przyjmować Twoje światło, które 
rozpromieni naszą wiarę.  
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Ewangelia

Uzdrowienie niewido-
mego od urodzenia
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 
Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł 
do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc 
odszedł, obmył się i wrócił widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie 
jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: 
„Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”.

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryze-
uszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. 
I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: 
„Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”.

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo 
nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny 
może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc 
zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci 
otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”.

Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas 
pouczać?”. I precz go wyrzucili.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty 
wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest. Panie, abym 
w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który 
mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.

Ewangelia krótsza (J 9,1.6–9.13–17.34–38)



Pierwsze czytanie (1 Sm 16,1b.6–7.10–13a)
Namaszczenie Dawida na króla
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam 
cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem 
sobie króla”.

Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed 
Panem jest Jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: 
„Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie 
wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, 
bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast 
patrzy na serce”.

I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz 
Samuel oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”.

Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzieńcy?”.
Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”.
Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź 

tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”.
Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy 

i pociągający wygląd. Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”. 
Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego 
braci. Począwszy od tego dnia duch Pana opanował Dawida.

Psalm responsoryjny (Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6)
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem: * 
niczego mi nie braknie, 
pozwala mi leżeć * 
na zielonych pastwiskach.

Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć * 
Orzeźwia moją duszę, 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
Przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. * 
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren.
Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów; 
namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
a kielich mój pełny po brzegi.

Refren.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana * 
po najdłuższe czasy.

Drugie czytanie (Ef 5,8–14)
Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością 
w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem 
światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. 

  IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Myśli św. Jana Pawła II 
na każdy dzień
Niedziela, 22.03.
„Nie można miłości,  
która jest największym 
dobrem człowieka,  
niszczyć, niweczyć,  
spychać w przepaść grobu! 
Czymże bowiem jest  
brak miłości?  
Czym jest nienawiść?  
To jest grób! Miłość jest  
zmartwychwstaniem!” 
3.05.1968 r.
Poniedziałek, 23.03.
„Każde życie określa się 
i wartościuje poprzez 
wewnętrzny kształt miłości. 
Powiedz mi jaka jest twoja 
miłość – a powiem ci,  
kim jesteś.” 
18.06.1983 r.
Wtorek, 24.03.
„Bracia i siostry,  
w naszych czasach, gdy  
nie potrzeba już świadectwa 
krwi, tym bardziej czytelne  
musi być świadectwo 
codziennego życia.” 
02.06.1997r.
Środa, 25.03.
„Gdy patrzymy na Maryję, 
nasze serca otwierają się 

na nadzieję, bo widzimy jak 
wielkich rzeczy dokonuje Bóg, 
gdy w pokorze zgadzamy się 
na wypełnianie Jego woli.” 
11.02.2004 r.
Czwartek, 26.03.
„Nie można Boga wybrać, 
wybierać, nie wyznając.” 
10.04.1962 r.
Piątek, 27.03.
„Mężczyzna musi być sługą. 
Musi być sługą wielu spraw: 
w swoim zawodzie, w swoim 
życiowym powołaniu,  
w małżeństwie i w rodzinie 
musi być – powiedziałbym – 
sługą służebnicy.” 
15.01.1974r.
Sobota, 28.03.
„Głos chrześcijan nigdy nie 
może zamilknąć, ponieważ 
Chrystus powierzył nam 
słowo zbawienia, którego  
pragnie ludzkie serce.  
Ewangelia ofiarowuje nam 
bezcenną perłę, k 
tórej wszyscy szukają.  
(por. Mt 13,45-46).” 
Orędzie na XXXV Światowy 
Dzień Środków Społecznego 
Przekazu 2001r.

Poniedziałek: Iz 65, 17-21; J 4, 43 – 54
Wtorek: Ez 47, 1-9.12; J, 5, 1-16
Środa: Iz 7, 10-14; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38
Czwartek: Wj 32, 7-14; J 5, 31-47
Piątek: Mdr 2, 1a.12-22; J 7, 1-2. 10.25-30
Sobota: Jr 11, 18-20, J 7, 40-53

Czytania na każdy dzień

(dokończenie na str. 8)
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Po Warszawie przychodzi pora na papieskie odwiedziny kolej-
nych miast. 

3 czerwca 1979, Warszawa – Gniezno – drugi dzień pielgrzymki
Papież, żegnany w niedzielę przez tłum młodzieży, czuwającej 
przez całą noc pod kościołem św. Anny, odlatuje do Gnie-
zna. Ląduje w Gębarzewie. – Wszystkich witam i nikogo nie 
pomijam. Również przed-
stawicieli władz tereno-
wych, służby porządkowej 
i milicji. Wszystkich! Kró-
lewski szczep Piastowy… 
Wszystkie polskie dzieci 
i całą młodzież…

Ojciec Święty prze-
łamuje kordony służb 
porządkowych i wchodzi 
między ludzi. Kilkunasto-
kilometrową trasę do Gnie-
zna przejeżdża odkrytym 
samochodem, witany przez 
tysiące pielgrzymów.

4 czerwca 1979, Częstochowa – trzeci dzień pielgrzymki
O godz. 9.30 papieski helikopter ląduje na placu przed katedrą 
pod wezwaniem Świętej Rodziny. Stąd, otwartym samocho-
dem, Papież przejeżdża do klasztoru oo. Paulinów. Na Jasną 
Górę dostaje się nie przez bramę, ale białym trapem przerzuco-
nym z wałów na pole jasnogórskie. – Spełnia się wola Maryi – 
jestem tutaj – mówi ze szczytu klasztoru. W czasie Mszy św. Jan 
Paweł II dokonuje aktu zawierzenia Matce Boskiej Często-
chowskiej Kościoła w Polsce i na świecie, a także Polski i całego 

świata. Wieczorem Ojciec Święty odmawia z wiernymi „Apel 
Jasnogórski”. Modlitwę kończy wzruszającym śpiewem pieśni 
„Była cicha i piękna jak wiosna”.

5 czerwca 1979, Częstochowa – czwarty dzień pielgrzymki
O godz. 7.30 fanfary jasnogórskie zwołują pierwszą tego dnia mszę 
św. z udziałem Ojca Świętego. Przybyły na nią siostry zakonne 

z całej Polski. Na godz. 10 
Prymas Wyszyński zwo-
łał 169. Konferencję Ple-
narną Episkopatu Polski. 
Po raz pierwszy uczestniczy 
w niej najwyższy zwierzch-
nik Kościoła katolickiego. 
Ojciec Święty spotyka się 
też z Radą Naukową Episko-
patu Polski. Po powitaniu 
ks. prof. Mariana Recho-
wicza Papież mówi: – Jak 
się tak rozglądnę dobrze po 
tym towarzystwie, to widzę, 
że może któraś z obecnych 

tutaj osób mogła mi kiedyś postawić pałę…

6 czerwca 1979, Częstochowa – Kraków  
– piąty dzień pielgrzymki
Po homilii w Częstochowie do młodzieży seminaryjnej i stu-
dentów uczelni katolickich oraz spotkaniu z chorymi i ich opie-
kunami Ojciec Święty spotyka się z pielgrzymką profesorów 
i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tego dnia 
odprawia msze św. dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłę-
bia. Homilie poświęca chrześcijańskiemu wymiarowi pracy. 

  PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY 

I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny (2)

Jan Paweł II pozdrawia tłum wiernych zgromadzonych na wałach obronnych otaczających 
Jasną Górę – czerwiec 1979. Fot. AIPN

Ojciec Święty podczas mszy św. w Częstochowie, czerwiec 1979, foto: PAP 
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Na koniec mszy zwraca się do Ślązaków: – Proszę Was tylko, 
żebyście krzyknęli od Was do papieża przez te 1500 kilometrów: 
Szczęść Boże!

Potem Papież rusza do Krakowa. – Muszę tam dolecieć 
jeszcze za widoku, żebyśmy gdzie nie zbłądzili.

Na lotnisko w podkrakowskich Balicach Jan Paweł II przyla-
tuje ok. godz. 20. Bije Dzwon Zygmunta. Przy powitaniu Ojciec 
Święty żartuje: – Słyszałem, jak mówią, że papież uśmiecha 
się jak w telewizji, a ja bym 
wolał, żeby mówili, że papież 
uśmiecha się jak dawniej, 
w Krakowie.

Na ulice wyszedł cały Kra-
ków. Ojciec Święty przejeżdża 
otwartym samochodem do 
katedry na Wawelu, często 
przystaje, wita się z ludźmi. 
Z Wawelu, już w ciemnościach, 
przyjeżdża do swej dawnej 
rezydencji przy ul. Francisz-
kańskiej 3. Pod oknem tłum 
młodzieży śpiewem wywołuje 
go do okna. Papież przyłącza 
się do śpiewu.

7 czerwca 1979, Kraków – 
Kalwaria Zebrzydowska  
– Wadowice – szósty dzień 
pielgrzymki
Rankiem Ojciec Święty 
wyjeżdża z Franciszkańskiej 
i w drodze do Oświęcimia 
zatrzymuje się w Kalwarii 
Zebrzydowskiej i rodzin-
nych Wadowicach. W Kal-
warii Zebrzydowskiej modli 
się przed obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej. W Wadowi-
cach odwiedza parafię Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. 
W Oświęcimiu modli się w celi o. Maksymiliana Kolbego. Mszę 
św. odprawia z kapłanami – byłymi więźniami hitlerowskich 
obozów koncentracyjnych. Papież mówi: – Przybywam, ażeby 
razem z wami, bez względu na to, jaka jest wasza wiara, jeszcze 
raz popatrzeć w oczy sprawie człowieka.

Wieczorem, w Krakowie przy Franciszkańskiej 3, młodzież 
czeka na Jana Pawła II i podobnie, jak poprzedniego dnia, 
wywołuje go śpiewem do okna.

8 czerwca 1979, Kraków – Nowy Targ  
– siódmy dzień pielgrzymki
Ojciec Święty przylatuje do Nowego Targu. Wita go kardynał 
Franciszek Macharski. Po mszy św. papieski helikopter krąży 
nad Tatrami. O godz. 17 w katedrze na Wawelu Papież uroczy-
ście zamyka Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej. 
Z Wawelu Jan Paweł II przejeżdża do sanktuarium na Skałce. 
Tu spotyka się ze światem kultury, nauki i sztuki. Na dziedzińcu 
sanktuarium, na dachach i drzewach gromadzi się młodzież. 
Papież odkłada kartkę z oficjalnym przemówieniem i rozmawia 
z młodymi ludźmi. Wspomina swoją młodość, śpiewa. Ze Skałki 

tłum wraz z Papieżem rusza na Franciszkańską. – Jak byłem 
w Krakowie, to nigdy po oknach nie łaziłem, a teraz co się ze 
mną stało?

9 czerwca 1979, Kraków – Nowa Huta – Mogiła 
 – ósmy dzień pielgrzymki
Ojciec Święty rozpoczyna dzień od spotkania z Radą Papie-
skiego Wydziału Teologicznego. O godz. 10 przemawia do 

chorych. Podchodzi do nie-
pełnosprawnych na wózkach, 
przytula chore dzieci.

O godz. 11.40 papieski śmi-
głowiec ląduje w pobliżu opac-
twa oo. Cystersów w Mogile – 
Nowej Hucie. Owacje tłumów 
nie milkną przez długi czas. 
Homilii przysłuchują się także 
kardynałowie: Joseph Ratzin-
ger z Monachium, Franz 
Koenig z Wiednia, Joseph 
Gray z Edynburga, Frantisek 
Tomasek z Pragi.

Po południu Jan Paweł II 
modli się przy grobie rodzi-
ców i brata. Potem jedzie 
do Kościoła Mariackiego, 
gdzie czekają na niego sio-
stry zakonne z Krakowa 
i archidiecezji. – Kto by mi 
tak pięknie śpiewał, gdyby 
was nie było? Bogu dzięki, 
że jesteście! Bogu dzięki!

O godz. 20 Ojciec Święty 
przemawia do przedstawicieli 
zagranicznych episkopatów, 
przybyłych do Krakowa. Pod 

oknem, przy Franciszkańskiej 3, na swoją ostatnią audiencję 
„okienną” czeka tłum rozśpiewanej młodzieży.

10 czerwca 1979, Kraków – dziewiąty dzień pielgrzymki
O godz. 10 hejnał z wieży Kościoła Mariackiego ogłasza przy-
bycie Papieża na krakowskie Błonia. Jan Paweł II przez pół 
godziny objeżdża sektory wypełnione rekordową, blisko dwu-
milionową, rzeszą wiernych. Wokół ołtarza stoją kardynałowie 
i biskupi z całego świata. Słowa powitania wygłasza prymas Stefan 
Wyszyński i kard. Franciszek Macharski. W czasie homilii Ojciec 
Święty mówi: – Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości.

Po powrocie na Franciszkańską Papież przemawia do dzien-
nikarzy obsługujących pielgrzymkę – po polsku, francusku, 
włosku i angielsku.

Po tym spotkaniu Jan Paweł II odkrytym samochodem odjeż-
dża na lotnisko w Balicach. Wzdłuż całej trasy tłumy pozdrawiają 
Papieża. Na lotnisku Ojciec Święty, wyraźnie wzruszony, mówi: 
– Żegnam Polskę, żegnam Ojczyznę moją.

Klęka i całuje ziemię. Ostatnim minutom na lotnisku towarzy-
szy przejmująca muzyka i śpiew górali: „Góralu, czy ci nie żal…”

O godz. 17 samolot z Ojcem Świętym startuje w drogę 
powrotną do Rzymu.

  PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY 

09.06.1979, Mogiła, źródło: East News



5  Z MARYJĄ W NOWE CZASY 

Wieś Obra jest położona około 8 km na południowy zachód 
od Wolsztyna, przy drodze do Nowej Soli. Znajduje się w niej 
wspaniały klasztor cysterski. 
Ufundował go w 1231 r. Sędziwój 
z rodu Jeleńczyków, kantor gnieź-
nieński. W 1238 r. władze zakonu 
przyjęły fundację i wyraziły 
zgodę na utworzenie opactwa. 
Zakonnicy przybyli tu z Łekna 
koło Wągrowca, zapewne przed 
1240 r. Klasztor i kościół były 
początkowo drewniane. Około 
1618 r. rozpoczęto budowę muro-
wanej świątyni i takiegoż klasz-
toru. Niedokończone budowle 
zostały zniszczone w czasie 
najazdu szwedzkiego w połowie 
XVII w. oraz podczas przemar-
szów wojsk saskich i rosyjskich 
w latach 1700 -1716.

Obecny kościół wzniesiono 
w latach 1722-1757, jego pro-
jekt opracował Jan Catenazzi. 
W połowie XVIII w. ukończono 
też budowę klasztoru. Jeszcze 
wcześniej, około 1724 r., powstał 
dwór opacki. W 1796 r. władze 
pruskie skonfiskowały dobra 
ziemskie należące do cystersów, 
a w 1835 r. zlikwidowały klasz-
tor. W roku następnym świąty-
nia klasztorna stała się kościołem 
parafialnym, którym pozostaje 
do dziś. Krótko w latach 1852 
-1854 w klasztorze mieszkali 
jezuici. W 1904 r. w budynku 
klasztornym urządzono dom dla 
księży emerytów. W 1926 r. do 
Obry przybyli oblaci. Utworzyli 
tu seminarium duchowne, które 
po dziś dzień formuje kapłanów 
do posługi w kraju i poza jego 
granicami. Tak oto Obra stała 
się cysterska i oblacka. Jednych 
i drugich łączy nie tylko obrzań-
ski klasztor, ale także charyzmat 
maryjny. Maryja zajmuje bardzo 
ważne miejsce w duchowości 
cysterskiej i oblackiej. W latach 
II wojny światowej w klasz-
torze umieszczono najpierw 

szkołę policyjną, a później szpital. Zakonnicy powrócili 
do Obry w 1945 r., wkrótce wznowiono działalność edu-

kacyjną. Aktualnie istniejące 
Wyższe Seminarium Duchowne 
w Obrze jest sekcją Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Późnobarokowy kościół pod 
wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny i św. Jakuba Apostoła jest 
budynkiem jednonawowym, 
z nieco węższym prezbiterium. 
W jego fasadzie znajdują się dwie 
niskie wieże, pomiędzy nimi lico 
z portalem z Okiem Opatrzności 
Bożej. Wnętrze utrzymane jest 
w stylu barokowym. Świątynię 
przykrywają sklepienia żagla-
ste, ozdobione bardzo bogatą 
polichromią wykonaną w latach 
1753-54 przez Stanisława Brzo-
zowskiego. Rokokowe i wcze-
snoklasycystyczne wyposażenie 
wnętrza pochodzi z 2 połowy 
XVIII w. W polu środkowym 
rokokowego ołtarza głównego 
z 1755 r. znajduje się obraz 
„Wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny”, dzieło Szymona 
Czechowicza. Nad obrazem 
Wniebowzięcia w świetle padają-
cym z okna widoczna jest postać 
św. Jakuba Apostoła siedzącego 
z kijem pątniczym w ręce.

Na ścianie bocznej w środku 
nawy północnej znajduje się 
ołtarz z umieszczonym w części 
centralnej obrazem Matki Bożej 
Pocieszenia. Usunięto znajdujący 
się tu wcześniej obraz św. Bene-
dykta i w to samo miejsce wsta-
wiono łaskami słynący obraz, 
który, pomimo licznych przeró-
bek i adaptacji, znajduje się tam 
po dzień dzisiejszy. Stało się to 
w 1839 roku. Ołtarz ten, zwany 
obecnie Matki Bożej Pocieszenia, 
podobnie jak pozostałe ołtarze 
boczne, wykonał w stylu późno-
barokowym, w latach 1762-1764, 
Augustyn Schöps z Poznania

Sanktuarium  
Matki Bożej Pocieszenia w Obrze



  Z MARYJĄ W NOWE CZASY 

W ołtarzu, po bokach, umieszczone są postacie papieży 
z tiarami na głowach. W teatralnych ruchach zwrócone są twa-
rzami do siebie i wyciągają ręce 
jakby w trakcie żywej dyskusji. 
Stoją blisko obrazu (przy samej 
osi ołtarza). Nie sposób zidenty-
fikować, którzy to papieże. Brak 
zapisków określających ich perso-
nalia i okres ich życia. Zresztą nie 
znali tego nawet cystersi.

Obraz Matki Bożej Pociesze-
nia, wypełniający centralną część 
ołtarza, znajduje się w bogatej, 
złoconej ramie. Kto, kiedy i gdzie 
namalował obraz? Pytanie to 
pozostaje nadal bez odpowiedzi. 
Historycy sztuki przypuszczają 
ze sporą dozą prawdopodobień-
stwa, że może on być kopią obrazu 
Matki Bożej Zbrasławskiej z Pragi 
Czeskiej. Tamtejszy obraz datują 
na około 1360 rok.

Maryja na olejnym obrazie 
trzyma na prawym ramieniu 
Dziecię Jezus. Lewą ręką ujmuje 
lewą dłoń Syna. On natomiast 
trzyma w prawej dłoni szczygła, 
podobnie jak na obrazie zbrasław-
skim, a wzrok kieruje na twarz 
Matki. Maryja w koronie na gło-
wie, spod której wystaje wieniec 
jasnoróżowych kwiatów róży, 
swoją jasną twarz lekko pochyla 
w stronę Dziecięcia. Jednocześnie 
źrenic oczu nie spuszcza z patrzą-
cych na Nią wiernych. Wokół 
głowy Maryi znajduje się okrągły 
nimb. Dziecię Jezus posiada także 
podobną, chociaż skromniejszą, 
koronę z aureolą. Korony i aureole 
ubogacają kamienie szlachetne. 
Płaszcz Maryi, z obszytymi obrze-
żami, spina dość wysoko nad 
piersią ozdobna brosza. Dziecię 
Jezus okrywa krótka, lekka tunika, 
odsłaniająca częściowo prawą 
nóżkę i lewą stopę. Tło obrazu 
jest ciemnozielone; zostało przy-
ozdobione złotą, ulistnioną wicią. 
Postacie Maryi i Jezusa przysłania 
posrebrzana sukienka, która uwi-
dacznia dłonie Maryi i stopy Dziecięcia. Aktualną sukienkę 
na obrazie Matki Pocieszenia wykonał w 1837 roku nieznany 
złotnik z Poznania.

Górną część ołtarza, stanowi zwieńczenie, w którym, po 
bokach nad kolumnami, na spływach, siedzą uskrzydlone, 
dość duże, postacie kobiece. Symbolizują one cztery cnoty 
kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość 

i męstwo. Nad obrazem Matki Bożej Pocieszenia znajduje się 
postać św. Michała Archanioła.

Do kościoła od strony połu-
dniowej przylegają trzy skrzy-
dła klasztoru, tworząc kwadra-
towy, otoczony krużgankami 
wirydarz. Najciekawszym miej-
scem we wnętrzu klasztoru jest 
wyposażona w rokokowe meble 
zakrystia. W klasztorze znajduje 
się również Muzeum Misyjne, 
gdzie zgromadzono eksponaty 
przywiezione przez misjona-
rzy z różnych zakątków świata. 
Przed fasadą kościoła stoi baro-
kowa figura św. Jana Nepomucena 
z 1749 r., nieco z boku znajduje 
się dawny dwór opacki. 

Cały kompleks jest pięknie 
zadbany, a bardzo bogate wnę-
trze kościoła i panująca w nim 
atmosfera sprzyjają spokojnej 
modlitwie.

Kult Matki Bożej Pocieszenia 
wielokrotnie po wielu zmianach 
ożywienia i stagnacji,

dopiero od lat 1970 przy-
biera wyraźnego ożywienia. 
W 50. rocznicę przybycia oblatów 
do Polski, 7 czerwca 1970 roku, 
wniesiono procesyjnie obraz 
Matki Bożej Pocieszenia na 
polowy ołtarz i odprawiono uro-
czystą eucharystię, którą cele-
brował kard. Stefan Wyszyński 
w obecności wielu dostojnych 
gości, duchownych i wielu tysięcy 
wiernych.

W kronikach parafialnych od 
17. kwietnia 1971 r., istnieje wpis, 
iż zostało wprowadzone nabo-
żeństwo, które jest odprawiane 
jest w każdą trzecia sobotę mie-
siąca przed ołtarzem Matki Bożej 
Pocieszenia z wystawieniem Naj-
świętszego Sakramentu. Odczyty-
wane są prośby parafian do Matki 
Bożej Pocieszenia, którzy za Jej 
pośrednictwem pragną wyprosić 
łaski u Serca Jezusowego. Ponadto 
na ołtarzu wykładana jest Księga 

próśb i podziękowań, w której wierni wpisują swe prośby 
i wdzięczności. W czasie nabożeństwa są śpiewane pieśni 
maryjne celowo na te okoliczności napisane i komponowane.

Uroczystości odpustowe w tym Sanktuarium odbywają 
się w trzecią sobotę i niedzielę września. Oblaci zapraszają 
pielgrzymów do Matki Bożej.

Ewa Wika w służbie Maryi
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  DOBRA NOWINA DLA DZIECI 

Za nami połowa Wielkiego Postu. Przed nami kolejny tydzień. 
Czas wielkich odkryć trwa, ale też czas wielkiej próby. Mam 
nadzieję, że nie ustajecie w drodze i nadal jesteście gotowi 
poświęcić czas oraz zmobilizować szare komórki, by przez 
najbliższe trzy tygodnie kontynuować odkrywanie w sobie 
cnót dobrego człowieka, aby nie tylko godnie przygotować się 
do Świąt Wielkiej Nocy, ale by odkryte w nas bogactwo mogło 
się pomnażać, ukazując swą potęgę i moc.

W tym tygodniu odkryjemy prawdomówność i po  słu- 
 szeństwo.

Zastanawialiście się czasami po co mówić prawdę?
Dam Wam gotową odpowiedź:
Mówienie prawdy buduje zaufanie – rodziców do dzieci, 

nauczycieli do uczniów, kolegów, przyjaciół do siebie nawzajem.
Mówienie prawdy buduje hart ducha i kształtuje odwagę, 

trzeba bowiem wykazać się dzielnością, żeby powiedzieć 
prawdę w sytuacji, gdy chciałoby się zapaść pod ziemię, żeby 
uniknąć konsekwencji swojego zachowania.

Mówienie prawdy uczy pokory, ponieważ nie dopuszcza 
kłamstwa ani zmyślania, żeby zdobyć uznanie w oczach innych 
osób lub pochwałę za nie swoje zasługi.

Mówienie prawdy jest cechą ludzi sprawiedliwych, którzy 
prawdę cenią wysoko, bez względu na jej następstwa.

Ja chciałabym mieć takiego przyjaciela, któremu mogę 
zaufać, który jest odważny, dzielny, nie przechwala się i potrafi 
oddać sprawiedliwość bez względu na wszystko. A Ty?

A co z posłuszeństwem? Czy bycie komuś posłusznym – rodzi-
com, dziadkom, nauczycielom, sąsiadom – jest oznaką słabości 
charakteru? Czy przez posłuszeństwo można się czegoś nauczyć?

Odpowiem Wam od razu:
Posłuszeństwo również kształtuje hart ducha – muszę 

bowiem zrobić czasami coś na co nie mam ochoty, a to 
wymaga ode mnie samodyscypliny w pokonywaniu słabości, 
jaką często bywa na przykład lenistwo.

Posłuszeństwo uczy obowiązkowości, gdyż bycie posłusz-
nym nakłada na nas często obowiązek wykonywanie tych 
samych, powtarzalnych czynności, jak na przykład odrabianie 
lekcji o określonej porze, mycie zębów lub położenie się do łóżka  
o określonej godzinie.

Posłuszeństwo pozwala nabrać właściwych nawy-
ków, jeśli tylko zechcemy czerpać dobry przykład od tych, 
którzy są za nas odpowiedzialni, wychowują nas, uczą  
i pragną naszego dobra. 

Posłuszeństwo wyrabia w nas silną wolę (muszę się zmobi-
lizować), panowanie nad sobą (nie będę się złościł, że muszę 
coś zrobić) i pokorę (godzę się z tym, co mówią starsi, nawet 
jeśli mam inne zdanie na ten temat), a ponadto chroni nas 
przed bezmyślnością, ponieważ słuchając starszych unikniemy 
wielu nieprzyjemnych sytuacji i niebezpieczeństw.

Wiecie już chyba, że człowiek prawdomówny i posłuszny, 
to człowiek nieprzeciętny. Zobaczcie ile wspaniałych cech taka 
osoba posiada przy okazji. Nie bójcie się ani nie wstydźcie mówić 
prawdy i słuchać tych, którzy Was kochają i którym na Was zależy,  
i starajcie się z całych sił robić zawsze, co należy.

A zatem… przeczytajcie jeszcze raz wszystkie punkty… 
i bez ociągania dobrze wykorzystajcie ten czas będąc, choćby 
od teraz, zawsze prawdomównym i posłusznym. Spodoba 
Wam się. 

Może Wam w tym pomóc poniższy wierszyk:

Posłuszeństwo/Prawdomówność
Ten docenia prawdy słowa,

kto za kłamstwem się nie chowa.
Człowiek uczy się od dziecka:

Mówić prawdę – rzecz szlachecka.
Być posłusznym – sprawa prosta,

gdy rozumu nie masz osła.
Posłuch z prawdą jak KORALE,

prezentują się wspaniale.
Zadanie domowe na ten tydzień:

Zadanie domowe na ten tydzień:
1. Codziennie, podczas modlitwy, proszę Boga o umiejętność 

bycia posłusznym oraz nawyk mówienia prawdy.
2. Nauczę się na pamięć wierszyka „Posłuszeństwo/Praw - 

domówność”.
3. Będę posłusznie wykonywać wszystkie zadania, szczególnie 

w czasie zawieszenia zajęć w szkole, żeby nie mieć rozumu 
osła.

UWAGA KONKURS!!!
Zbierz sześć klejnotów poprzez sumienne odrobienie zada-
nia domowego w każdym z tygodni Wielkiego Postu. Zada-
nie będzie sprawdzane w niedzielę na mszy świętej dla dzieci, 
gdy już będziemy mogli się bezpiecznie spotykać.

Jezu Miłosierny modlimy się za naszą Parafię, posługują-
cych w Parafii kapłanów, siostry zakonne, osoby świeckie i za 
wszystkich Parafian.

Szczególnie modlimy się i polecamy Twej opiece solenizanta 

minionego tygodnia – Ks. Kanonika Zbigniewa. Prosimy 
o zdrowie dla Niego i potrzebne Mu Boże łaski.

Dziękujemy Ci Jezu za otrzymane łaski i prosimy wysłuchaj 
naszych osobistych próśb.

Czciciele Miłosierdzia Bożego – Koronka odmówiona w dniu 17.03.2020 r.

Nasze „Koronkowe” intencje

Wielki Post – czas wielkich odkryć (cz. 4)
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  Z MARYJĄ W NOWE CZASY 

Powołaniowa Droga Krzyżowa
Wiemy, jak dla nas wszystkich ważna jest sprawa powołań 
kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Tegoroczny Wielki Post 
w naszej Wspólnocie Parafialnej szczególnie naznaczony jest 
troską o Kościół; wołamy, by Pan Bóg posłał robotników na 
swoje żniwo. 13 marca 2020 r. wraz z Siostrami Zakonnymi 

(Pallotynkami, Pasterkami, Serafitkami, Elżbietankami i Uczen-
nicami Krzyża) rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej ukazując 
ważną i cenną posługę sióstr zgodnie z charyzmatem swojego 
zgromadzenia. Pan Bóg daje nam doświadczenie, że mimo różno-
rodności charyzmatów cel jest jeden – zbawienie każdego z nas!
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W wyniku ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego 
w naszej Ojczyźnie, Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej 
w Cudownej Kopii Obrazu Jasnogórskiego zostało ZAWIE-
SZONE do odwołania.

Obraz Jasnogórski

Nawiedzenie 
obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej

Modlitwa  
o ustane epidemii

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.

Ogłoszenia
duszpasterskie
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020 r. 

W związku z wprowadzeniem Stanu Zagrożenia Epidemicznego 
w naszej Ojczyźnie, na mocy Dekretu Księdza Arcybiskupa dzisiaj 
nie będzie Gorzkich Żali, a w piątek Drogi Krzyżowej.

W najbliższą środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowa-
nia Pańskiego – jest to także Dzień Świętości Życia. Wyjątkowo 
w tym roku przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 
dokona każdy indywidualnie, a Mszę św. z intencji dzieci poczę-
tych, których życie jest zagrożone i podejmujących duchową 
adopcję odprawimy w późniejszym terminie. Tekst przyrzeczenia 
dostępny na stronie internetowej naszej parafii.

Do końca marca nie będzie żadnych spotkań Grup duszpa-
sterskich naszej parafii.

W związku z zaistniałą sytuacją nasz parafialny tygodnik Do-
bra Nowina ukazywać się będzie tylko w formie elektronicznej 
dostępnej na naszej stronie internetowej (www.dobrypasterz.pl) 
w zakładce Tygodnik Dobra Nowina.

Biuro parafialne będzie czynne tylko w czwartek i piątek 
w godzinach otwarcia w sprawach pilnych i koniecznych.

Przy wejściu do kościoła można zabierać koperty na Daninę 
Diecezjalną. Daninę składamy w kopertach do skarbon.

Sklepik na zapleczu kościoła nieczynny do odwołania. 

W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka śp. Marta Pusz-
czyk z ul. Szamotulskiej. Msza św. pogrzebowa w najbliższą środę 
o godz. 11.00, a następnie pogrzeb na naszym cmentarzu. Po-
lećmy zmarłą Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…

GŁOS PARAFII
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Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych 
czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. 
O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet 
mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne 
dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. 
Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, 
a zajaśnieje ci Chrystus”.

Śpiew przed ewangelią (J 8,12b)
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

(dokończenie ze str. 2)


