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

III NIEDZIELA ZWYKŁA  24.01.2021 - Numer 4/2021 (1052)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi sło-
wami: <<Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, 
i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam>>. „I po-
płynął Jonasz do Niniwy, wypowiedział dokładnie 
sześć słów i Niniwici się nawrócili. Wygląda to 
tak bardzo prosto. Ale co się stało, kiedy Pan Bóg 
przemówił do Jonasza po raz pierwszy? Ten wsiadł 
na statek płynący do Tarszisz, w zupełnie prze-
ciwnym kierunku. Próbował uciec, ukryć się pod 
pokładem, przespać tam czas swojego powołania. 
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powołuje Szy-
mona i Andrzeja, Jakuba i Jana. Oni natychmiast 
porzucają sieci i idą za Nim. Jak prosta i oczywista 
wydaje się ich decyzja. Ale przecież to nie było ich 
pierwsze spotkanie. To Oni słyszeli jak Jan Chrzi-
ciel mówił „Oto Baranek Boży” i poszli za Nim. 
Co więc działo się w międzyczasie? Musieli wró-
cić do swoich domów, do swoich zajęć. Być może 
potrzebowali czasu na podjęcie decyzji, czasu,                                                 
w którym dojrzewało ich powołanie. Bo powo-
łanie nie jest jednorazowym aktem, a procesem, 
który dokonuje się każdego dnia. Pan Bóg potrafi 
wykazać się ogromną cierpliwością do naszych „ja 
nie potrafię, to się nie może udać, może następnym 
razem”. Historia Jonasza urwała się jak hejnał Ma-
riacki, bo Jonasz nie mógł pogodzić się z tym, że 
Pan Bóg okazał Niniwitom miłosierdzie. Pan Jezus 
również posyła swoich apostołów na krańce świata, 
czyli tam, gdzie nikt nie ma ochoty pójść. Do ludzi, 
którzy często wydają się nam straceni, których się 
boimy. Uczmy się i my odpowiadać „TAK” na Jego 
wezwanie, ale też nigdy nie gardźmy tymi, do któ-
rych nas posyła.

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

EWANGELIA  Mk 1, 14-20

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymono-
wego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł 
do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy 
też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca 
swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

NAWRACAJCIE SIĘ 
I WIERZCIE 

W EWANGELIĘ
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25.01.
„Ojcostwo chrześcijańskie pły-
nie z Ojcostwa Boga, które Syn 
oznajmił światu, ucząc ludzi 
modlitwy Ojcze nasz.”

26.01.
„Dozwól, Stwórco, abym                      
w każdym Twoim stworzeniu 
dostrzegł Twoją Mądrość, 
Miłość i Dobroć.”

27.01.
„Ojcze nasz. Przez tę modlitwę 
Chrystus wyciąga niejako 
człowieka z egoistycznej otoki 
własnej, wyznacza mu zadania 
społeczne i skierowuje do 
wielkiej rzeszy dzieci Bożych, 
ku powszechnej rodzinie 
ludzkiej.”

28.01.
„Chrystus, Światłość praw-
dziwa, ustawił na tej ziemi 
społeczność, której zadaniem 
jest zapalać światło. To jest 
Kościół Chrystusowy. Groma-
dzi on Was w oświetlonych 
świątyniach i pragnie, ażeby 
światło tak napełniło Wasze 
dusze, iżby wszystko w Was: 
myśli i serca, dłonie i oblicza, 
dusze Wasze i ciała, wszystko! 
- było w Światłości.”

29.01.
„Maryja włączona w sprawy 
ludzkie doskonale zna nie 
tylko sprawy całego świata, 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
na każdy dzień

ale każdą myśl człowieka, 
każde poruszenie woli, 
odruch serca, wszystkie 
prośby, łzy, uśmiechy, 
radości. Wszystko jako 
najlepsza Matka przyjmu-
je i przedstawia Synowi 
swojemu, aby nic w 
Obliczu Trójcy Świętej nie 
zostało niedostrzeżone, 
aby wszystko, co człowiek 
czyni, posłuszny woli 
Bożej, zostało umocnione 
szczególnymi darami 
Bożymi.”

30.01.
„O jakże niespokojne jest 
serce moje, dokąd nie 
spocznie w Tobie! A gdy 
się gdzieś zabłąka, jak 
pilnie nasłuchuje znanych 
sobie odgłosów. A gdy 
się rozszczepi, rozdwoi, 
jak bardzo się zamęcza, 
aż odnajdzie jedność                         
w Tobie. A gdy wyziębnie, 
jak nieswojo się czuje                                       
z kawałkiem lodu w 
piersi!”

31.01.
„Kościół, w którym 
trwamy, otacza nas swoją 
macierzyńską troską. 
Strzeże, pilnuje, wspie-
ra, upomina, poucza, 
porządkuje i przywraca do 
życia, abyśmy już więcej 
nie służyli grzechowi.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
III NIEDZIELA ZWYKŁA 24 stycznia 2021
PIERWSZE CZYTANIE  Jon 3, 1-5. 10
Nawrócenie Niniwitów

Czytanie z Księgi proroka Jonasza
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, 
wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i po-
szedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – 
na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał,                         
i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli miesz-
kańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do naj-
młodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I uli-
tował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

PSALM RESPONSORYJNY  Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b)

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren.

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 7, 29-31
Przemija postać tego świata

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają 
żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie pła-
kali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy 
nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak 
jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Bliskie jest królestwo Boże.
   Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 22, 3-16; Mk 16, 15-18
Wtorek: Hbr 10, 1-10; Mk 3, 31-35
Środa: Hbr 10, 11-18; Mk 4, 1-20
Czwartek: Hbr 10, 19-25; Mk 4, 21-25
Piątek: Hbr 10, 32-39; Mk 4, 26-34
Sobota: Hbr 11, 1-2. 8-19; Mk 4, 35-41
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Służebnica Boża

„Kawałek Polski. Czuło się go tam, w jej afrykańskim domu, jej otoczeniu. Sama nim była! Nigdy nie przestała 
czuć i myśleć po polsku. Zachowała też swą piękną, czystą polszczyznę, którą zawstydzić by mogła niejednego 
rodaka, nigdy nieopuszczającego kraju”.
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X Światowe Dni Młodzieży
Pielgrzymki Św. Jana Pawła II

 Manila 1995r.

Kolejnym po amerykańskim Denver miastem goszczącym papieża i młodych zgromadzonych na Światowych 
Dniach Młodzieży była stolica Filipin – Manila. Dziesiąty zjazd młodzieży katolickiej odbył się w dniach 10-15 
stycznia 1995 roku pod hasłem „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” ( J 20,21). Spotkanie zgromadziło 
około pięciu milionów uczestników z całego świata.

Hasło i orędzie na IX i X ŚDM

Hasło, pochodzące podobnie jak poprzednie 
z Ewangelii wg św. Jana, ogłosił Jan Paweł II 
w swoim orędziu na IX i X ŚDM, które wygło-
sił 21 listopada 1993 roku. Na jego początku 
wspomniał krótko każde
z dotychczasowych spotkań, podczas których 
młodzi „ujrzeli” (a zatem uwierzyli i pozna-
li) oraz „dotknęli” zmartwychwstałego Pana, 
podobnie jak uczniowie w Wieczerniku. „Ale 
spotkanie ze zmartwychwstałym Panem 
nie wiąże się tylko z przeżyciem osobi-
stej radości. Jest raczej wydarzeniem,                         
w którym objawia się w całej swej rozle-
głości powołanie skierowane do każdego 
człowieka. Umocnieni wiarą w zmartwych-
wstałego Chrystusa, słyszymy wezwanie, 
byśmy bez lęku i wahania otworzyli drzwi 
naszego życia na przyjęcie Słowa, które 
jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14,6), 

i odważnie głosili je 
całemu światu” mówił 
papież. Szczególna rola 
w misji ewangelizacji jest 
powierzona młodym, co 
Jan Paweł II podkreślił 
w dalszej części orędzia: 
„Jego Ewangelia musi 
stać się «przekazem» 
i misją. Powołanie mi-
syjne obejmuje każdego 
chrześcijanina i staje 
się istotą każdego kon-
kretnego świadectwa 
wiary. […] Zwłaszcza 
wy, młodzi, jesteście 
powołani, by stawać się 
misjonarzami tej nowej 
ewangelizacji poprzez 

codzienne świadectwo o Słowie, które zba-
wia. […] Jeśli staniecie się żarliwymi głosi-
cielami Słowa, które zbawia, i świadkami 
paschalnej radości, będziecie także budow-
niczymi pokoju w świecie, który do tego 
pokoju dąży jak do swoistej utopii, zapomi-
nając nieraz o jego głębokich korzeniach. 
Pokój – jak dobrze wiecie – zakorzenio-
ny jest w sercu każdego człowieka, jeże-
li potrafi on otworzyć się na słowa zmar-
twychwstałego Odkupiciela: «Pokój wam!» 
(J 20, 19). W perspektywie bliskiego już 
trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa 
w szczególny sposób powierzona zosta-
je wam, młodym, misja głoszenia nadziei                  
i budowania pokoju (por. Mt 5, 6) w świe-
cie, który coraz bardziej potrzebuje wiary-
godnych świadków i rzetelnych głosicieli. 
Uczcie się docierać do serc swoich rówie-
śników spragnionych prawdy i szczęścia 
oraz nieustannie – choć często nieświado-
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mie – poszukujących Boga.” Na zakończenie 
Jan Paweł II wezwał młodych całego świata, 
aby zaczęli duchowo przygotowywać się do 
najbliższych Światowych Dni Młodzieży – IX, 
odbywających się w Niedzielę Palmową 1994 
roku, i X, planowanych na 1995 rok. Pro-
sił, aby młodzi byli gotowi na przyjęcie zia-
ren świętości i łaski oraz życzył, aby obcho-
dy ŚDM stały się ważnym etapem formacji 
duchowej i wewnętrznym bodźcem do budo-
wania cywilizacji miłości. Zawierzył również 
przebieg i przygotowania najbliższych ŚDM 
opiece Matki Bożej.

Przebieg X ŚDM

Pierwsze spotkanie papieża z młodymi w Ma-
nili miało miejsce w piątek 13 stycznia 1995 
roku, kiedy to Jan Paweł II odprawił Mszę 
Świętą dla uczestników V Międzynarodowe-
go Forum Młodzieży. Podczas homilii papież 
podkreślił, że dziesiąte spotkanie młodych 
to w szczególności światowy dzień młodzie-
ży Kościołów Azji i Dalekiego Wschodu. Na-
stępnie nawiązał do hasła X ŚDM: „Kiedy 
Pan Jezus mówi: «Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam», to słowa Jego po 
dwudziestu wiekach mają to samo zna-
czenie, co po zmartwychwstaniu, a rów-
nocześnie znaczenie to jest wciąż nowe. 
Zadaniem Światowego Dnia Młodzieży,           
a w szczególności zadaniem Młodzieżo-
wego Forum, jest odsłonić to znaczenie 
odwieczne i dzisiejsze oraz zaprosić nie-

jako Ducha Świętego do tego filipińskiego 
wieczernika, gdzie słowa te mają się przy-
oblec w kształt misji, apostolskiego po-
słannictwa. Tym, który posyła, jest wciąż 
Chrystus. Kim są natomiast posłani? To 
na was, młodych, On patrzy z miłością. 
Chrystus, który skierowuje do was swo-
je «Pójdź za mną», chce, aby życie wasze 
było powołaniem, aby miało właściwy so-
bie sens i godność. Większość z was po-
wołuje do małżeństwa i życia rodzinne-
go; niektórym zaś daje łaskę powołania 
kapłańskiego albo zakonnego. […] Świa-
towy Dzień Młodzieży może być dla was 
wszystkich okazją do tego, by rozpoznać 
własne powołanie, czyli drogę, na którą 
każdego z was wzywa Chrystus. Poszu-
kiwanie i odkrycie tego, czego Bóg chce 
dla was, jest doświadczeniem głębokim
i fascynującym. Musi być ono jednak po-
dejmowane w postawie ufności, o której 
mówią słowa Psalmu z dzisiejszej litur-
gii: «Ukażesz mi ścieżkę życia, / pełnię 
radości u Ciebie, / rozkosze na wieki po 
Twojej prawicy» (Ps 16 [15], 11). Każde 
powołanie, każda z dróg, na które wzy-
wa nas Chrystus, prowadzi ostatecznie 
do spełnienia i do radości, ponieważ pro-
wadzi do Boga, do uczestniczenia w Jego 
życiu. […] Nie zwlekajcie z odpowiedzią 
na wezwanie Pana. Z fragmentu Księgi 
Wyjścia, odczytanego podczas tej Mszy 
św., dowiadujemy się, w jaki sposób Pan 
działa w każdym z powołanych (Wj 3, 1-6; 

9-12). Najpierw pomaga powo-
łanemu w uświadomieniu so-
bie Jego obecności – pojawia 
się płonący krzew. Kiedy za-
czynamy okazywać zaintere-
sowanie, woła nas po imieniu.                                                                             
A kiedy nasza odpowiedź się 
konkretyzuje i tak jak Moj-
żesz mówimy: «Oto jestem» 
(Wj 3, 4), wówczas On jaśniej 
objawia zarówno samego sie-
bie, jak i swoją miłosierną 
miłość do potrzebującego 
ludu. Stopniowo pozwala nam 
odkryć praktyczny sposób, 
w jaki będziemy mogli Mu 
służyć: «Ja was poślę». Wte-
dy właśnie ogarnia nas lęk 
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i zaczynają dręczyć wątpliwości, które 
utrudniają podjęcie decyzji. I wtedy też 
potrzebne są nam uspokajające słowa na-
szego Pana: «Ja będę z tobą» (Wj 3, 12). […] 
Każde powołanie jest głębokim osobistym 
doświadczeniem prawdy tych słów: «Ja będę 
z tobą»”. Na zakończenie papież stwierdził, 
że końcówka drugiego tysiąclecia stawia 
przed młodzieżą świata, a przede wszystkim 
młodzieżą Azji i Dalekiego Wschodu, ogrom-
ne wyzwanie ewangelizacyjne: „Największy 
w świecie obszar misyjny potrzebuje ro-
botników i Kościół stale się modli do Pana 
żniwa, aby ich posłał, aby nas posłał, aby 
was posłał”.

Tego samego dnia wieczorem odbyła się 
Droga Krzyżowa z udziałem Jana Pawła II. 
Motywem przewodnim prowadzonych przez 
papieża rozważań modlitewnych były słowa 
Jezusa wypowiedziane podczas Ostatniej 
Wieczerzy: „Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel 
nie przyjdzie do was” (J 16, 7). Jan Pa-
weł II analizował poszczególne sceny Męki                                                                                           
i Drogi Krzyżowej Chrystusa, zwrócił uwa-
gę na osoby towarzyszące Mu w cierpieniu 
i stojące pod krzyżem, puentując: „Wier-
ni nie opuścili Syna Bożego ukrytego pod 
postacią cierpiącego Syna Człowieczego. 
Także dla nas Jezus na krzyżu staje się 
ostateczną próbą naszej wiary i sądem Bo-
żym nad naszymi czynami”. Następnie pa-
pież poświęcił kilka słów narodowi Ruandy,                                                  
z którym w szczególny sposób solidaryzo-
wali się młodzi obecni na X ŚDM. Rozwa-

żania zakończył modlitwą, którą poprzedzi-
ło wezwanie zawarte w słowach Chrystusa: 
„«Jeśli kto chce iść za Mną, niech się za-
prze samego siebie, niech co dnia bierze 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje!» (Łk 9, 
23). Ten krzyż oznacza odrzucenie men-
talności sprzecznej z nauczaniem Jezusa; 
wyrzeczenie się pragnień i postaw niegod-
nych uczniów Chrystusa. Jesteście we-
zwani, aby otworzyć swoje życie na dzia-
łanie przemieniającej łaski, która wypływa                  
z krzyża Chrystusa – zwłaszcza przez przy-
jęcie sakramentu pokuty i pojednania”.            
W modlitwie Jan Paweł II prosił Boga o na-
pełnienie młodych Duchem Świętym, aby 
mogli bez lęku odpowiedzieć na swoje po-
wołanie.

14 stycznia w Rizal Park miało miejsce wie-
czorne czuwanie modlitewne. Prowadzone 
podczas niego rozważania zostały podzie-
lone na trzy części. Motywem przewodnim 
pierwszej był „Pielgrzymujący Krzyż”, obec-
ny podczas wszystkich poprzednich ŚDM, 
przekazany w Niedzielę Palmową 1994 roku 
w Rzymie młodzieży filipińskiej przez mło-
dzież amerykańską. Po modlitwie papieża, 
która rozpoczęła czuwanie, młodzi zada-
li Janowi Pawłowi II następujące pytania: 
„Czego oczekiwałeś od nas, zwołując Świa-
towy Dzień Młodzieży? Dlaczego każesz 
nam przemierzać cały świat? Czy spełnili-
śmy twoje oczekiwania? Co jeszcze powinni-
śmy uczynić?”. Papież porównał te pytania 
do sytuacji opisanej w dziesiątym rozdziale 
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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

                                       DNI MŁODZIEŻY

Ewangelii wg św. Marka, gdy młody człowiek 
pyta Jezusa: „Nauczycielu dobry, co mam 
czynić?” (Mk 10, 17). Ojciec Święty zwró-
cił uwagę na fakt, iż Jezus zauważył szcze-
rość poszukiwania prawdy o życiu przez 
owego młodzieńca. „To ważna sprawa. Ży-
cie to czas, który został nam podarowany                                                                                     
i w którym każdy z nas staje wobec wyzwania, 
jakie niesie samo życie: to wyzwanie polega 
na znalezieniu swojego celu, przeznaczenia 
i na walce o nie. Alternatywą jest przeży-
cie tego czasu w sposób powierzchowny, 
«utracenie» życia dla marności; nieumie-
jętność odkrycia w sobie zdolności do do-
bra i tym samym także drogi do prawdzi-
wego szczęścia. Zbyt wielu młodych ludzi 
nie zdaje sobie sprawy, że sami są w głów-
nej mierze odpowiedzialni za nadanie głę-
bokiego sensu własnemu życiu. Tajemnica 
wolności należy do samej istoty tej wiel-
kiej przygody, jaką jest życie dobrze prze-
żyte” powiedział papież. Następnie zwrócił 
uwagę na poważny problem współczesne-
go świata: „Fałszywi nauczyciele, często 
należący do intelektualnej elity świata 
nauki, kultury i środków przekazu, gło-
szą anty Ewangelię. […] Chcieliby, abyście                                                  
i wy stali się jak oni: wątpiący i cyniczni. 
Świadomie lub nie, bronią postawy życio-
wej pogrążającej miliony młodych ludzi 
w smutku i samotności, która odbiera im 
podstawy do nadziei i zdolność prawdziwej 
miłości […] Powołanie do miłości, rozumia-
nej jako prawdziwe otwarcie się na innych 
ludzi i jako solidarność z nimi, to najbar-
dziej podstawowe z wszystkich powołań. 
Jest ono początkiem wszystkich życio-
wych powołań. Tego właśnie szukał Jezus 
w młodzieńcu, kiedy powiedział mu: «Za-
chowuj przykazania» (por. Mk 10, 19). In-
nymi słowy: «Służ Bogu i bliźniemu zgodnie                                                                                 
z wszystkimi nakazami szczerego i prawego 
serca». Gdy zaś młodzieniec oświadczył, że 
idzie już tą drogą, Jezus wezwał go do jesz-
cze większej miłości: «Pozostaw wszystko                                                       
i chodź za Mną: porzuć wszystko, co doty-
czy tylko ciebie, i pomóż Mi w ogromnej 
pracy zbawiania świata» (por. w. 21). Chry-
stus każdemu człowiekowi powierza jakieś 
zadanie, aby je spełniał na drodze swego 
życia”. Druga część czuwania poświęcona 
została „świadectwu i refleksji”, rozpoczę-

ła się od świadectw młodych ludzi z całego 
świata. 
W towarzystwie śpiewu i tańca dokona-
no uroczystej intronizacji Księgi Ewangelii,                     
a następnie odczytano fragment z Ewangelii 
wg św. Jana (20, 19-21) o spotkaniu Jezusa 
z uczniami w wieczerniku, podczas którego 
Zmartwychwstały wypowiada słowa będące 
hasłem Dnia Młodzieży: „Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam”. Ponownie 
przedstawiciele młodzieży zadawali pyta-
nia, tym razem dotyczyły one jednak Osoby 
Chrystusa i były skierowane wprost do Nie-
go: „Jaka jest tajemnica Twojego życia? Na 
czym polega tajemnica Twojej wolności, któ-
rą okazałeś, oddając za nas życie? W czym 
przejawiała się obecność Boga Ojca w Two-
im ziemskim życiu? Jak odpowiedziałeś na 
Jego wezwanie i jak wypełniłeś misję, którą 
On Ci powierzył? Dlaczego powołałeś nas do 
współpracy z Tobą w zbawianiu świata?”, 

Martyna Rajch
Teksty przemówień papieża za: http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/

ciąg dalszy w następnym numerze
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pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Dzisiaj zbiórka ofiar do skarbon na nasze 
diecezjalne Radio – Emaus i na rzecz po-
szkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chor-
wacji.

W tym tygodniu biuro czynne według usta-
lonych dni i godzin.

Zmarł nasz parafianin śp. Jacek Boruszak 
z Placu Waryńskiego. Msza św. pogrzebo-
wa i pogrzeb w najbliższy czwartek o godz. 
11:00. Polećmy zmarłego Bożemu miłosier-
dziu – Dobry Jezu a nasz Panie…

.

 

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


