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

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  28.02.2021 - Numer 9/2021 (1057)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Ktokolwiek był na Górze Tabor wie, że marze-
nie Piotra się spełniło. Stoi tam dzisiaj bazyli-
ka, a w niej, niczym namioty, kaplice Mojżesza                                                                                                           
i Eliasza. Jak fantastyczny musiał być to mo-
ment, Pan Jezus w nieziemsko lśniących szatach, 
rozlegające się słowa o miłości... „Panie dobrze, 
że tu jesteśmy!” Któż z nas nie chciałby rozbić 
namiotu, żeby zatrzymać taką chwilę choć na 
odrobinę dłużej. Ale namiot jest z domem czło-
wieka w drodze. Z Góry Tabor trzeba będzie 
zejść i ruszyć dalej, często w kierunku Jerozoli-
my, ku innej górze - Golgocie. I tam trzeba bę-
dzie zaufać Panu Jezusowi, wytrwać przy Nim, 
mimo że się Go nie rozpoznaje, mimo, że widzi 
się Go radykalnie innym, niż się Go dotąd zna-
ło. Ale prawdziwe wyzwolenie i zwycięstwo nad 
złem dokonuje się właśnie na Golgocie. I tylko 
na krzyżu zło umiera ostatecznie. Ale przecież 
„My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który 
jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla 
pogan, dla tych zaś którzy są powołani, tak spo-
śród Żydów jak i Greków – Chrystusem, mocą 
Bożą i mądrością Bożą”. I ta moc ukazuje się 
właśnie w przemienionym Jezusie, który z Moj-
żeszem i Eliaszem rozmawia o konieczności 
swojego cierpienia. Dzisiejsza Ewangelia uczy 
nas, żeby wyłapywać chwile Bożej obecności, 
Bożego piękna.  Uczy zatrzymać się, aby do-
strzec Jego łaskę, piękno w drugim człowieku, 
w przyrodzie, w danej chwili. Jak Eliasz, który 
rozpoznał przechodzącego Boga w lekkim po-
wiewie wiatru. Ale kiedy przyjdzie czas i obłok 
się uniesie, trzeba umieć złożyć namiot i ruszyć 
dalej- czasem w kierunku Jerozolimy.

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

EWANGELIA (Mk 9,2-10)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osob-
no na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało 
się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie 
zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezu-
sem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. 
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest 
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, 
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili 
z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to pole-
cenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

PRZEMIENIENIE 
PAŃSKIE
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1.03.
„Bóg Miłość - nasz Ojciec 
- jest przyczyną naszego 
zaufania w zbawczą po-
tęgę miłości, jest rodo-
wodem naszej miłości.”

2.03.
„Bóg, będąc miłością, 
rozrzuca nieustannie 
ziarna swojej miłości, 
rozdając je hojnie ludz-
kim sercom.”

3.03.
”Widząc siebie w pełni 
swej istności, w pełni 
wszystkich przymiotów, 
których absolutnie 
wyliczyć się nie da, Bóg 
widzi jak gdyby foto-
grafię samego siebie. To 
Syn umiłowania Ojca, 
Słowo Przedwieczne. 
Dlatego Jezus Chrystus 
mówi: << Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy>>.”

4.03.
„Świętość i cnota mają 
wyjątkową właściwość 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
udzielania się oto-
czeniu, choć - zda się 
- niedostrzegalnie, 
jak nie odczuwa się 
zdrowego organu w 
ciele.”

5.03.
„Zmieniają się 
czasy, ludzie, ustro-
je, a Bóg w miłości 
swojej trwa.”

6.03.
„Każdy, kto się 
troszczy o Kościół 
święty i jego przy-
szłość, najlepiej 
się uspokaja, gdy 
pogłębi w sobie i w 
innych tę więź nad-
przyrodzoną, która 
jest potęgą i bogac-
twem Kościoła.”

7.03.
„Serce Boga - ratun-
kiem dla zmęczone-
go świata.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Druga Niedziela Wielkiego Postu, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 22,1-2.9-13.15-18)
Ofiara Abrahama
Czytanie z Księgi Rodzaju.
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on 
odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, któ-
rego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym                                             
z pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, 
Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego 
Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką 
po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba                     
i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie 
podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się 
Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham obejrzaw-
szy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, 
wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł 
Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy sięgam na 
siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedy-
nego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie 
i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie 
twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór 
twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 116,10 i 15.16-17.18-19)
Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć świętych Jego.

O Panie, jestem Twoim sługą, *
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany, +
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8, 31b-34)
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własne-
go Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam 
wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarże-
niem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? 
Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za 
nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przy-
czynia się za nami?

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 17,7)

   Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
   Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
 „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dn 9, 4b-10; Łk 6, 36-38
Wtorek: Iz 1, 10.16-20; Mt 23, 1-12
Środa: Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28
Czwartek: Syr 51, 13-20; J 15, 9-17
Piątek: Rdz 37, 3-4.12-13.17-28; Mt 21, 33-43.45-46
Sobota: Mi 7, 14-15.18-20; Łk 15, 1-3. 11-32
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Przeżywać Wielki Post

 Adoracja KRZYŻA
Czytając 6-ty nr z 2020 roku Pisma Wspólnoty Cichych Pra-
cowników Krzyża poświęcony chorym i niepełnosprawnym 
„KOTWICA”, doznałem głębokiego przeżycia. Jeden z arty-
kułów: „Adoracja KRZYŻA” autorstwa Cichych Pracowni-
ków Krzyża, pióra 
s. Ewy Figury, poruszył mnie i skłonił do pogłębienia blisko-
ści z naszym Ojcem Bogiem. Czasopismo jest skierowane 
głównie do chorych, cierpiących, niepełnosprawnych. Popra-
wia relacje z Bogiem, ale także z braćmi i siostrami wspólno-
ty, zbliża do człowieka.
S. Ewa nawiązuje do obecnej sytuacji, w której znaleźliśmy się 
wszyscy. W obliczu pandemii staliśmy się „niepełnosprawny-
mi” uwięzionymi w domach, mieszkaniach itp. Wielu z nas 
tak jak chorzy i niepełnosprawni jest odizolowanych od domu 
naszego Ojca. Nie uczestniczymy w nabożeństwach adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Cisi Pracownicy Krzyża zachęca-
ją nas do odprawiania Adoracji Krzyża we własnych domach 
czy mieszkaniach. Każdy z nas posiada krzyż w domu i często 
przed nim klęka i modli się. S. Ewa zachęca żebyśmy w ciszy 
własnych mieszkań przenieśli trochę Domu Pana, naszego 
Ojca do naszych domów. Pisze, niech ten czas, który jest dla 
każdego trudny, przełoży się na umocnienie więzi z Bogiem, 
a co za tym idzie z drugim człowiekiem.
Uzyskałem zgodę s. Ewy na przekazanie dużej części jej arty-
kułu w naszej gazetce parafialnej „Dobrej Nowinie”.
Uklęknijmy w ciszy naszych mieszkań przed Krzyżem roz-
ważmy, medytujmy, kontemplujmy i módlmy się do Ukrzy-
żowanego Jezusa Chrystusa. 
Poniżej przedstawiam propozycję rozważań za s. Ewą. 
Przeczytajmy słowa poniżej podane, po każdym fragmencie medytujmy i kon-
templujmy w ciszy treść wpatrując się w Krzyż. Rozważmy je i niech te słowa 
staną się naszą modlitwą:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Nie są wolni od krzyża ani starzy, ani młodzi, ani zdrowi, ani 
chorzy, ani ubodzy, ani bogaci, ani prości, ani wykształceni, 
ani wierzący, ani niewierzący, ani ci, którzy wyznają wiarę                   
w Jezusa Chrystusa, ani nawet ci, którzy zaprzeczają jego ist-
nieniu. „Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” (Mt, 16,24), 
niczego nie będzie trzeba dopowiadać. Życie stanie się wypeł-
nieniem tych słów, a słowa te - dziś może mało zrozumiałe - 
nabiorą sensu. Na wielu drogach świata, na licznych ścieżkach 
twego życia staje skrzyżowany znak, który kiedyś miał kształt 
realniejszy niż rzeczywistość, który kiedyś był ciężarem na 
miarę kosmosu, który kiedyś spłynął żywą krwią ... i dlatego 
tutaj jesteśmy. Na początku wszystkich krzyży był ten jeden. 
Jego krzyż. Na początku wszystkich cierpień było to jed-
no. Jego cierpienie. Przyszliśmy, aby rozważać cenę miłości.

Moment na Adorację Krzyża w ciszy.

Tego właśnie chcę: abyś widząc mnie połamanego 
przypomniał sobie zawsze o tylu twoich braciach, 
którzy żyją nieznani i dalecy, a którzy są tak jak 
ja złamani, zmiażdżeni, ubodzy, uciskani, chorzy, 
okaleczeni ... Bez ramion, gdyż nie maja możliwo-
ści ani sposobności do pracy; bez nóg, ponieważ 
im zablokowano drogi życia i nie mogą postąpić 
kroku naprzód; bez twarzy, gdyż zabrano im ho-
nor i godność. Wszyscy o nich zapominają i od-
wracają się od nich plecami. Nie reperuj mnie. 
Zobaczymy, czy patrząc na mnie takiego właśnie, 
przypomnisz sobie o nich. I będą ci sprawiać ból. 
Zobaczymy, czy tak Połamany i Okaleczony będę 
ci służył jako szyfr dla zrozumienia cierpienia in-
nych.
Moment na Adorację Krzyża w ciszy.

 Patrz, jak wielu, bardzo wielu chrześcijan, 
którzy prześcigają się w pobożności, w pocałun-
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kach, w światłach, w kwiatach dla Chrystusa pięknego; a za-
pominają o swoich braciach - ludziach-Chrystusach brzyd-
kich, złamanych i cierpiących... I tego ja nie akceptuję. Jest 
wielu chrześcijan, którzy uspokajają swe sumienie, całując 
Chrystusa pięknego, dzieło sztuki, natomiast znieważają, ka-
leczą lub okradają małego Chrystusa żywego, jakim jest ich 
brat. Te pocałunki budzą we mnie odrazę i wstręt. Toleruję 
je i znoszę, bo muszę, na stopach mych wizerunków wyrzeź-
bionych w drzewie, lecz ranią one moje serce. Z tego powodu 
błagam cię, nie reperuj mnie ...! Pozostaw mnie Połamanym. 
Noś mnie, Połamanego, przy sobie.

Moment na Adorację Krzyża i modlitwę w ciszy.

Z Homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy Św.                            
w Sanktuarium Krzyża Świętego w Nowej Hucie, 9. czerwca 
1979 (I pielgrzymka do Polski).

 Krzyż jest głównym symbolem chrześcijaństwa. 
Wszędzie tam, gdzie Ewangelia zapuściła swoje korzenie, 
krzyż wskazuje na obecność chrześcijan. W kościołach i do-
mach, w szpitalach, w szkołach, na cmentarzach krzyż stał się 
wyraźnym znakiem kultury, która z orędzia Chrystusa czer-
pie prawdę i wolność, ufność i nadzieję. Kościół przedstawia 
światu krzyż jako „drzewo życia”, które pozwala poznać osta-
teczny i pełny sens istnienia każdego pojedynczego człowie-
ka i całej historii ludzkiej. Odkąd Jezus uczynił zeń narzędzie 
powszechnego zbawienia, krzyż nie oznacza już przekleń-
stwa, lecz przeciwnie - błogosławieństwo. Człowiekowi opa-
nowanemu i dręczonemu przez grzech objawia on, że: „Tak 
Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Życie wieczne” 
( J 3, 16). 
Jednym słowem krzyż jest najwznioślejszym symbolem mi-
łości.

Moment na Adorację Krzyża i modlitwę w ciszy.

Chrystus.... nie ma już rąk,
Ma tylko nasze ręce
Aby czynić Swoje dzieła.

Chrystus... nie ma już nóg,
Ma tylko nasze nogi
Aby iść dzisiaj do ludzi.

Chrystus... nie ma już głosu,
Ma tylko nasz głos
Aby mówić dzisiaj o  Sobie.

Chrystus... nie ma już sił,
Ma tylko nasze siły
By prowadzić ludzi do Siebie.

Chrystus... nie ma juz Ewangelii,
Którą oni by jeszcze czytali.

Lecz to, co mówimy i czynimy,
Jest Ewangelią, która się właśnie pisze.

Moment na Adorację Krzyża i modlitwę w ciszy.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej 
woli poniósł śmierć na   
   krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, 
abyśmy poznawszy na  
   ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej 
owoce w niebie. Amen.
Duchu Święty, nie ukrywamy, że boimy się cierpienia 
i krzyża. Udziel nam 
   mocy, byśmy w chwilach życiowych doświadczeń 
nie zwątpili, że Bóg nas 
   kocha i zawsze daje szansę powrotu do czystego 
źródła miłości. Amen.
Maryjo, stojąca pod krzyżem Jezusa, okaż się nam 
Matką w chwilach, gdy 
   zaczniemy wątpić w zwycięstwo dobra nad złem; 
miłości nad nienawiścią; 
   prawdy nad kłamstwem; życia nad śmiercią. 

Prze Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Błogosławieństwo na koniec: (każdy może je odmówić)
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła 
i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

   Przygotowano na podstawie 
artykułu „Adoracja Krzyża”- pisma KOTWICA, oraz na 

podstawie książki: „ Mój Chrystus Połamany”   
  Wojciech Wika w służbie Maryi
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XII Światowe Dni Młodzieży
Pielgrzymki Św. Jana Pawła II

 Paryż 1997 r. - Przebieg 

Pierwsze spotkanie młodych z papieżem miało miejsce 21 sierpnia 
na Placu Wolności i Praw Człowieka w Paryżu. Jan Paweł II przy-
witał młodzież słowami: „Wy jesteście nadzieją świata – wy, którzy 
pragniecie, by świat stawał się coraz piękniejszy, by opierał się na 
wartościach moralnych i duchowych, które dają wolność i prowadzą 
nasze kroki ku wieczności”. Ojciec Święty podziękował hierarchom 
Kościoła francuskiego i tamtejszej młodzieży za organizację XII 
Światowych Dni Młodzieży, a następnie pozdrowił młodzież w ję-
zyku angielskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, portugalskim, 
polskim, rosyjskim, rumuńskim, węgierskim, arabskim, filipińskim, 
suahili i chińskim

23 sierpnia w kościele Saint-Étienne du Mont odprawiona 
została Eucharystia dla uczestników VI Międzynarodowe-
go Forum Młodzieży, podczas której homilię wygłosił Jan 
Paweł II. Papież odwołał się w niej do przypowieści o siew-
cy, opisanej w 13 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza, od-
mówił modlitwę do Ducha Świętego, podziękował organi-
zatorom Międzynarodowego Forum Młodzieży. Następnie 
przywołał postać bł. Fryderyka Ozanama, którego beatyfi-
kacji dokonał poprzedniego dnia w paryskiej katerze No-
tre-Dame: „Oświecony przez Ducha Chrystusa i wierny 
codziennej praktyce rozważania Jego słowa, bł. Fryderyk 
ukazuje wam ideał świętości dla dzisiejszej epoki – ide-
ał daru z siebie w służbie najuboższym członkom społe-
czeństwa. Chciałbym, aby jako trwały owoc XII Świato-

wego Dnia Młodzieży pozostał 
on dla was, młodych chrze-
ścijan, przyjacielem i wzorem 
chrześcijańskiego świadectwa!” 
apelował Ojciec Święty. Homi-
lię zakończył słowami: „Niech 
czas duchowej odnowy, który 
tu razem przeżyliście, skło-
ni was do poszukiwania wraz                                  
z wszystkimi braćmi chrześci-
janami tej jedności, jakiej pra-
gnął Chrystus. Niech sprawi, że                                                     
z braterską miłością będziecie 
wychodzić naprzeciw ludziom 
mającym inne przekonania 
religijne lub inny światopo-
gląd, dążąc do autentycznego 

wzajemnego poznania i szacunku, aby przez to wzrastać                                          
w człowieczeństwie. Duch Boży posyła was, byście razem 
z wszystkimi waszymi braćmi i siostrami na całym świecie 
stawali się budowniczymi cywilizacji pojednania, opartej 
na braterskiej miłości. Na progu trzeciego tysiąclecia wzy-
wam was, byście uważnie słuchali głosu Ducha Świętego, 
wypatrując znaków Jego obecności i działania w Kościele                                                                                                                                         
i w świecie. Kontemplując i naśladując Maryję Pannę, wzór 
żywej wiary, staniecie się prawdziwymi uczniami Chrystu-
sa, Jej Boskiego Syna, który jest dla człowieka nadzieją 
i źródłem życia. Drodzy młodzi, Kościół was potrzebuje, 
potrzebuje waszej ofiarnej służby Ewangelii. Także Pa-
pież liczy na was. Przyjmijcie płomień Ducha Pańskie-
go, aby stać się gorliwymi zwiastunami Dobrej Nowiny!”.
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Wieczorem 23 sierpnia rozpoczęło się nocne czuwanie na 
Longchamp, w którym uczestniczyło ok. 800 tysięcy mło-
dych. Na początku Jan Paweł II przywitał zebranych słowa-
mi proroka Ezechiela: „«Zbiorę was ze wszystkich krajów 
(...). I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do wa-
szego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam 
serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, 
byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przyka-
zań, i według nich postępowali. (...) Wtedy (...) będziecie 
moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem» (Ez 36, 24-28)”. 
Następnie Ojciec Święty przywołał tragiczne wydarze-
nia Nocy Świętego Bartłomieja, „za którą stały bardzo 
mroczne motywacje i która wiąże się ze wspomnieniem 
wielkich krzywd i dotkliwych cierpień w dziejach Francji. 
Chrześcijanie sięgnęli po środki sprzeczne z Ewangelią. 
Jeśli wspominam tu przeszłość, to dlatego, że «uznanie 
słabości dnia wczorajszego to akt lojalności i odwagi, któ-
ry pomaga nam umocnić naszą wiarę, pobudza czujność 
i gotowość do stawienia czoła dzisiejszym pokusom 
i trudnościom» (Tertio millennio adveniente, 33)”. Ko-
lejnym elementem były rozważania na temat chrztu, pod-
sumowane przez papieża następującymi słowami: „Jako 
«tajemnica i nadzieja przyszłego świata» (św. Cyryl Jero-
zolimski, Katechezy mistagogiczne, 10, 12) chrzest jest 
najpiękniejszym z darów Bożych, wzywa nas bowiem, 
byśmy stali się uczniami Chrystusa. Już dzisiaj i na całą 
wieczność wprowadza nas w głąb Boga, w życie trynitar-
ne. Jest łaską udzieloną grzesznikowi, która oczyszcza 
nas z grzechu i otwiera nam nową przyszłość. Jest kąpie-
lą obmywającą i odradzającą. Jest namaszczeniem, które 
nas upodabnia do Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla. 
Jest oświeceniem, które rozjaśnia naszą drogę i nadaje jej 
pełny sens. Jest odzieniem mocy i doskonałości. Odziani 
w biel w dniu naszego chrztu – tak jak będziemy odzia-
ni w dniu ostatecznym – zostajemy wezwani, aby zacho-
wać jej blask na każdy dzień i aby go wciąż odzyskiwać 
przez przebaczenie, modlitwę i chrześcijańskie życie. 
Chrzest jest znakiem, że Bóg towarzyszy nam w drodze, 
że upiększa nasze życie i przemienia naszą historię w hi-
storię świętą”. Na zakończenie rozważań Jan Paweł II po-
zdrowił zebranych w kilku językach. Po polsku powiedział: 
„Drodzy młodzi Rodacy! Z radością uczestniczę z wami 
w tym wieczornym czuwaniu. Duch Święty gromadzi nas 
tu, abyśmy, nawiązując do liturgii Wigilii Paschalnej, do-
tknęli spraw najbardziej podstawowych dla każdego czło-
wieka. Są nimi: życie i śmierć, śmiertelność i nieśmier-
telność. Wierzymy, że w dziejach ludzkości tych właśnie 
spraw dotknął w całej pełni tylko jeden – Chrystus. Przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie odwrócił kierunek by-
towania człowieka. Misterium paschalne ukazało za gra-
nicą śmierci perspektywę nowego życia. Dlatego wspo-
minając dziś własny chrzest, nasze zanurzenie w śmierci 

i zmartwychwstaniu Chrystusa, z ufnością zwracamy się 
ku Niemu i wyznajemy: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 
masz słowa życia wiecznego» ( J 6, 68). Niech to świadome 
wyznanie stanie się dla każdego i każdej z was programem 
życia. Nie doznacie zawodu!”. Następnie papież pobłogo-
sławił zgromadzonych.

24 sierpnia, w ostatnim dniu XII Światowych Dni Mło-
dzieży, Jan Paweł II poprowadził Anioł Pański oraz odpra-
wił Eucharystię na Longchamp. W rozważaniach podczas 
modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty ponownie przywo-
łał postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zapowiedział, że 
19 października 1997 roku, w niedzielę misyjną, ogłosi ją 
Doktorem Kościoła. Następnie papież pożegnał młodych 
w kilkunastu językach oraz zaprosił wszystkich na kolejne 
Światowe Dni Młodzieży, odbywające się w Jubileuszowym 
Roku 2000 w Rzymie. Homilię z kolei rozpoczął Ojciec 
Święty od rozważania nad fragmentem Ewangelii wg św. 
Jana opisującym chrzest Jezusa w Jordanie: „W krótkim 
fragmencie Ewangelii, którego wysłuchaliśmy, zawiera 
się cała istota programu Światowego Dnia Młodzieży: 
wymiana pytań, potem odpowiedź, która jest powoła-
niem. Przedstawiając wam to spotkanie z Jezusem, litur-
gia dzisiejsza chce wskazać na to, co jest najistotniejsze            
w waszym życiu. Także ja, Następca Piotra, przybyłem, 
aby i was zachęcić do postawienia tego pytania Chrystu-
sowi: «gdzie mieszkasz?». Jeżeli szczerze zadacie Mu to 
pytanie, usłyszycie Jego odpowiedź i otrzymacie od Niego 
odwagę i moc, by za Nim pójść […] Tak więc odpowiedź na 
pytanie: «Nauczycielu – gdzie mieszkasz?», ma kilka wy-
miarów. Ma wymiar historyczny, paschalny i sakramental-
ny. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii naprowadza nas 
na jeszcze jeden wymiar odpowiedzi na to programowe 
pytanie Światowego dnia Młodzieży: Chrystus mieszka 
w swoim ludzie”. Na zakończenie homilii papież zaapelo-
wał do młodzieży: „Młodzi przyjaciele, wasza droga nie 
kończy się tutaj. Czas nie zatrzymuje się dzisiaj. Idźcie na 
drogi świata, na drogi ludzkości, pozostając zjednoczeni                                                                                                                     
w Kościele Chrystusa! Kontemplujcie nieustannie chwa-
łę i miłość Boga, a otrzymacie światło, byście mogli bu-
dować cywilizację miłości i pomagać ludziom dostrzegać 
świat przemieniony przez odwieczną mądrość i miłość. 
Trwajcie w przebaczeniu i pojednaniu, bądźcie wier-
ni łasce chrztu! Dawajcie świadectwo o Ewangelii! Jako 
aktywni i odpowiedzialni członkowie Kościoła bądźcie 
uczniami i świadkami Chrystusa, który objawia Ojca, 
trwajcie w jedności Ducha, który daje życie!”.

Hymn XII ŚDM Manila 1995 – „MAÎTRE ET SE-
IGNEUR, VENU CHEZ NOUS” (Panie i Mistrzu)

Maître et Seigneur, venu chez nous, (bis) 
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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

Dis-nous où tu demeures, Dieu!
Dis-nous où tu demeures! 
Maître et Seigneur, prends-nous chez toi, (bis) 
Quand nous cherchons nos routes, Dieu!
Quand nous cherchons nos routes! 
Maître et Seigneur, appelle-nous, (bis) 
Que nous puissions te suivre, Dieu!
Que nous puissions te suivre ! 
Maître et Seigneur, dépouille-nous, (bis) 
Tu veux servir les pauvres, Dieu!
Tu veux servir les pauvres! 
Maître et Seigneur, enseigne-nous, (bis) 
Tu prends le rang d’esclave, Dieu!
Tu prends le rang d’esclave! 
Maître et Seigneur, entraîne-nous, (bis) 
A la dernière place, Dieu!
A la dernière place ! 
Maître et Seigneur, éclaire-nous, (bis) 
Tu es la vraie lumière, Dieu!
Tu es la vraie lumière! 
Maître et Seigneur, pardonne-nous, (bis) 
Tu aimes faire grâce, Dieu!
Tu aimes faire grâce! 

Maître et Seigneur, conforte-nous, (bis) 

Si notre foi défaille, Dieu!
Si notre foi défaille! 

Maître et Seigneur, ce monde a peur, (bis) 

Deviens son espérance, Dieu!
Deviens son espérance! 

Maître et Seigneur, ce monde attend, (bis) 

Révèle-lui ta gloire, Dieu!
Révèle-lui ta gloire! 

Maître et Seigneur, ce monde a froid, (bis) 

Qu’il sache où tu demeures, Dieu!
Qu’il sache où tu demeures! 

Maître et Seigneur, demeure en nous, (bis) 

Tiens-nous dans ton Alliance, Dieu!
Tiens-nous dans ton Alliance! 

Maître et Seigneur, tiens-nous en toi, (bis) 

Que nous formions ton peuple, Dieu!
Que nous formions ton peuple! 

Maître et Seigneur, rassemble-nous, (bis) 

Que nous levions ton signe, Dieu!
Que nous levions ton signe! 

Martyna Rajch

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

 

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

Dzisiaj – Dzień modlitwy, Postu i solidarności z misjonarzami - 
można złożyć ofiarę do skarbon na misje.

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

W Wielkim Poście zapraszamy także do pielgrzymowania po ko-
ściołach stacyjnych Poznania. Spis w gablocie.

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

Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast o godz. 18.00 krótka bez 
kazania Msza św. Kazania podczas Gorzkich Żali głosi Ks. Ry-
szard.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesią-
ca.  Spowiedź w czwartek i w piątek od 15.00 do 18.30, dla dzieci                    
w piątek od godz. 16,00 i Komunia co pół godziny.

W I piątek o godz. 7.30 Msza św. z konferencją – zapraszamy 
szczególnie czcicieli Miłosierdzia Bożego naszej parafii. W sobotę 
Msza św. i nabożeństwo pierwszosobotnie.

Chorych miesięcznych Ks. Proboszcz i Ks. Marek odwiedzą z sa-
kramentami św. w piątek 5 marca, Ks. Ryszard w sobotę 6 marca. 
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. 

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

Przy wejściu do kościoła można zabierać koperty na Daninę Die-
cezjalną. Będziemy ją składać do skarbon.  Danina wynosi 1 zł 70 
gr. od osoby. Można złożyć więcej, aby zadośćuczynić za tych, 
którzy tego nie uczynią.

W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach a przed wieczorną Mszą 
św. krótki koncert pieśni pasyjnych.

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin:śp. Eugeniusz Kujawa 
z ul Nałkowskiej. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu – Dobry 
Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.


