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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Jesteśmy zmęczeni. I chwała Panu, bo to oznacza, 
że życie nie ucieka nam między palcami, że nie 
stoimy w miejscu, że ciągle jesteśmy potrzebni... 
Ważne jest jednak, żebyśmy wiedzieli co z tym zmę-
czeniem zrobić. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus 
wyraźnie mówi, że zauważa nasz trud, że rozumie 
nasze zmęczenie, natomiast recepta na nie wydaje 
się co najmniej zaskakująca. „Weźcie moje jarzmo 
na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy                    
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych.” Receptą na nasz trud ma być kolejny? Co 
to za jarzmo, które zamiast ciążyć przynosi ulgę? 
Jarzmem Chrystusa jest prawo miłości. Każdy trud 
poniesiony z miłością, dla kochanej osoby wydaje 
się słodki i lekki. Ale, żeby owo brzemię przyjąć tak 
jak Pan Jezus i razem z nim, musimy w tym samym 
duchu stanąć przed Bogiem. W duchu całkowitej uf-
ności, pokory i dziecięctwa. Życie wiary zaczyna być 
dla nas jarzmem nie do uniesienia, jeżeli zredukuje-
my je do wypełniania prawa. Zapomnimy, że wiara 
jest relacją, jest miłością i zaufaniem, że w wierze 
chodzi o zawierzenie i powierzenie się Bogu.  Pro-
blem tkwi również nie w samym ciężarze jarzma, ale 
w naszym podejściu do niego. Bo może mieć ono, 
jak w rajskim ogrodzie, tylko formę zakazu spożywa-
nia owoców z jednego z drzew na milion. Ale nasza 
pycha nie pozwala pogodzić się z faktem, że istnieją 
jakiekolwiek normy, których źródłem nie jesteśmy 
my sami. W posłuszeństwie, w cierpliwości zro-
dzonej z zaufania można doświadczyć odpoczynku                    
w samym sercu trudu. „Błogosławieni cisi, albowiem 
oni na własność posiądą ziemię”.

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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  Jezus cichy 
  i pokornego    
  serca
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakry-
łeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawi-
łeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 
upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna 
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn                     
i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znaj-
dziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie 
jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

  Mt 11, 25-30

EWANGELIA

EWANGELIA
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5.07.
„Im więcej ludzi głę-
bokiej wrażliwości 
moralnej, ludzi do-
brych, ludzi głębokie-
go i rzetelnego sumie-
nia-tym lepszy świat.”
25.01.1976 r.

6.07.
„Bóg powiedział: 
nie zabijaj! Gdyby 
się wierzyło w Boga, 
wierzyłoby się w tego 
człowieka, który się 
już począł, który już 
żyje, którego już ko-
bieta nosi pod ser-
cem.”
27.03.1977 r.

7.07.
„Życie chrześcijań-
skie jest przejściem 
przez ziemię z sercem 
zwróconym ku górze, 
ku domowi niebie-
skiego Ojca.”
1.11.2000 r.

8.07.
„Chrześcijanin nie 
poszukuje cierpienia 
dla cierpienia, ale mi-
łości. Przyjęcie krzyża 
jest znakiem miłości            

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

i całkowitego od-
dania.”
Orędzie z okazji 
XVI Światowego 
Dnia Młodzieży 
2001 r.

9.07.
„Człowiek, kie-
dy widzi w sobie 
zarodki zła, musi 
podjąć walkę. Musi 
naprzód uwierzyć 
w to, że jego zło 
i słabość jest do 
przezwyciężenia;                 
i musi chcieć zwy-
ciężyć.”
25.06.1972 r.

10.07.
„Dom rodzinny 
jest wzajemnym 
zamieszkiwaniem 
ludzkich serc.”
9.02.1986 r.

11.07.
„Jak się modlić. To 
jest sprawa prosta. 
Ja bym powiedział 
jakkolwiek bądź, 
tylko się módl.”
13.04.1962r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Czternasta Niedziela zwykła, rok A
PIERWSZE CZYTANIE   Za 9, 9-10
Król pokoju
Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Tak mówi Pan:
«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! 
Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – 
jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany                                     
z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. 
Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do 
morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».
PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b)

Refren:  Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. 
albo: Alleluja.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Refren.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Refren.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Refren.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE Rz 8, 9. 11-13
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian

Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch 
Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie 
należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił 
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego    
w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mie-
li według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was 
śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć 
popędom ciała – będziecie żyli

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Por. Mt 11, 25
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
   że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Oz 2, 16. 17-18. 21-22; Mt 9, 18-26
Wtorek: Oz 8, 4-7. 11-13; Mt 9, 32-37
Środa: Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Mt 10, 1-7
Czwartek: Oz 11, 1-4. 8-9; Mt 10, 7-15
Piątek: Oz 14, 2-10; Mt 10, 16-23
Sobota: Prz 2, 1-9; Dz 4, 32-5; Mt 19, 27-29
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  Jan Paweł II pożegnał się z ziemią koszalińską w niedzielę,  2 czerw-
ca. O godz. 7.50 wyruszył z koszalińskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego na wojskowe lotnisko do Zegrza. O 8.20 spotkał się 
tam z Wojskiem Polskim i rodzinami żołnierzy. Dotąd, z forma-
cjami wojskowymi spotykał się jedynie we Włoszech. Przywitał go 
żołnierski śpiew „Boże, coś Polskę” oraz „Błękitne rozwińmy sztan-
dary”. Kilka dni później, podczas spotkania w Warszawie z intelektu-
alistami, Ojciec Św. podkreślił, że spotkanie z Wojskiem Polskim sta-
ło się symbolem zmian, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Na 
początku spotkania przemówienie powitalne wygłosił biskup polowy 
Wojska Polskiego gen. Sławoj Leszek Głódź. Następnie przemówił 
do zgromadzonych Jan Paweł II:„Służba wojskowa jest nie tylko za-
wodem czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem 
sumienia, nakazem serca.Pragnę wyrazić gorące podziękowanie, 
staropolskie „Bóg zapłać” za to pierwsze spotkanie z Ojczyzną,                 
w której możemy już śpiewać z całym wewnętrznym przekonaniem: 
„Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”. Pragnę wyrazić radość ze 
spotkania z tym nadmorskim, nadbałtyckim krajem, w którym miesz-
czą się także główne poligony wojskowe, z diecezją koszalińsko-ko-
łobrzeską i z całym Pomorzem, które już przy poprzedniej wizycie 
odwiedzałem w Szczecinie i w Gdańsku. Pragnę podziękować za 
ten wiatr znad morza, który miał wielką siłę i surowość, jak to na 
północy, a jeszcze bardziej pragnę podziękować za świeżą zieleń 
tych lasów, wspaniałą, świeżą zieleń. Te lasy mi tyle przypominają                                                                                                                      
z młodych lat. Za to wszystko serdeczne „Bóg zapłać”. Ponieważ 
udaję się w drogę na południe, w rejon podkarpacki, żegnam Bałtyk, 
żegnam Pomorze, żegnam wszystkich tutaj mieszkających rodaków, 
żegnam w sposób szczególny Wojsko Polskie. Szczęść Boże”.
Po tych słowach, ok. godz. 9.20, Ojciec Św. wszedł na pokład samo-
lotu i odleciał do Rzeszowa.
Rzeszów 02.06.1991r.
  Lot z Koszalina do Rzeszowa samolotem TU 154 M trwa niespeł-
na godzinę. Jan Paweł II wykorzystuje ten czas na ostatnie korekty 
homilii i spożycie posiłku. Kilka minut przed godz. 11 Papież staje na 

płycie lotniska w Jasionce i pozdrawia oczekujących na niego kilka 
tysięcy wiernych. Tym samym Ojciec Św. rozpoczyna swą wizytę na 
Podkarpaciu.
  Ojca Świętego witają: biskup przemyski Ignacy Tokarczuk, wojewo-
da rzeszowski Kazimierz Ferenc, wicewojewoda Józef Frączek, pre-
zydent Rzeszowa Mieczysław Janowski i wiceprezydent Józef Gór-
ny. Jan Paweł II kieruje się w stronę, skąd dochodzą głośne okrzyki 
„Niech żyje Papież!” i „Sto lat!”, jednak powstrzymuje go ochrona 
osobista. Zajmuje miejsce w czarnym, opancerzonym mercedesie. 
Kolumna pojazdów, prowadzona przez policyjnego poloneza, jedzie 
przez Nową Wieś i Trzebownisko w kierunku Rzeszowa. Na Staro-
mieściu kolumna na chwilę zatrzymuje się. Papież wysiada z mer-
cedesa, wita się z mieszkańcami okolicznych domów, ściska dłonie 
dorosłym, głaszcze po głowach dzieci, po czym wsiada do papa-
mobile. Kolumna, ulicami Marszałkowską, Cieplińskiego, Lisa-Kuli, 
Hetmańską, Powstańców Warszawy, wśród szpaleru wiwatujących 
wiernych, udaje się na miejsce celebry.
 Na błoniach, przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego 
(dzisiejsza katedra), oczekuje na Ojca Świętego ok. 600 tys. wier-
nych. Niektórzy z nich koczują tam od wieczora poprzedniego dnia.                       
O godz. 11.35, z 25-minutowym opóźnieniem, kolumna papieska 
dociera na błonia. O 11.55 Jan Paweł II, w otoczeniu celebransów, 
pojawia się na stopniach ołtarza. Chóry i orkiestry intonują „Gaude 
Mater Polonia”. Ojciec Święty kilkakrotnie zatrzymuje się i pozdrawia 
pielgrzymów, co za każdym razem wywołuje nieopisany entuzjazm.

Podczas Mszy Św. Papież, po prośbie bpa To-
karczuka o zaliczenie bpa Józefa Sebastiana 
Pelczara w poczet błogosławionych i przypo-
mnieniu jego życiorysu, wypowiada formułę 
beatyfikacji.
   Mszę Świętą w Rzeszowie, wspólnie z Papie-
żem, odprawiało czterech kardynałów, dwóch 
arcybiskupów, ksiądz biskup ordynariusz, czte-
rech księży gości i 56 księży z diecezji przemy-
skiej. Śpiewało 29 chórów, które w sumie liczyły 
1333 osoby oraz 59 scholi parafialnych (1088 
osób). Akompaniowało 25 orkiestr dętych,                     
w których grało 851 muzyków. Jan Paweł II wy-
powiedział wtedy następujące słowa:
  „Święci i błogosławieni stanowią żywy argu-
ment na rzecz tej drogi, która wiedzie do kró-

VI Pielgrzymka 
Jana Pawła II 
do Ojczyzny(3)

 Spotkanie Jana Pawła II z żołnierzami w Zegrzu Pomorskim (archiwum diecezjalne)

VI PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II
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lestwa niebieskiego. Są to ludzie - tacy jak każdy z nas - którzy tą 
drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli. Ludzie, 
którzy życie swoje budowali na skale, na opoce, jak to głosi psalm 
dzisiejszej liturgii: na skale, a nie na lotnym piasku (por. Ps 31[30],3-
4). Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym                 
i Nowym Przymierzu. Wyraża się w przykazaniach Dekalogu. Wy-
raża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu na górze, w ośmiu 
błogosławieństwach.
  Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa 
znaczeniu. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jeste-
śmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Drugie przykazanie 
Boże powiada: „Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nada-
remno”. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie 
wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem 
naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim. 
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!» (...), lecz ten, kto speł-
nia wolę mojego Ojca”.Spójrzmy na drugie przykazanie Boże od 
strony jeszcze bardziej pozytywnej: „Tak niech świeci wasze świa-
tło przed ludźmi - mówi do nas Chrystus Pan - aby widzieli wasze 
dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).
W procesji z darami delegacje przynoszą do ołtarza m.in.: monstran-
cję, relikwiarz z brązu, figurę św. Barbary z drewna dębowego, por-
tret biskupa Pelczara i kryształowy wazon z jego podobizną, szaty 
liturgiczne, obraz Alfonsa Karpińskiego „Bieszczady - poświęcenie 
wody”.
  100 osób ma zaszczyt przyjąć komunię św. z rąk Papieża. Są 
wśród nich m.in.: prezydent Mieczysław Janowski, wiceprezydent 
Józef Górny, komendant rejonowy policji Bogdan Roman   i wyko-
nawca papieskiego tronu Włodzimierz Uchwat.

   Po komunii Jan Paweł II nakłada złotą koronę na obraz Matki 
Bożej Pocieszenia z Jodłówki, odmawia ze zgromadzonymi mo-
dlitwę „Anioł Pański” i udziela im pasterskiego błogosławieństwa. 
Msza Św. beatyfikacyjna kończy się odśpiewaniem hymnu „Boże 
coś Polskę”. Schodzącego do zakrystii Papieża żegna wiązanka 
melodii góralskich w wykonaniu orkiestr i chóralne „Sto lat”. Udając 
się do zakrystii, Jan Paweł II poświęca kamienie węgielne nowych 
kościołów.
  Z zakrystii Ojciec Święty, przez niewielki refektarz i odkryte atrium, 
udaje się na plebanię. 
  Towarzyszy mu proboszcz, ks. dziekan Stanisław Mac, który na 
ten czas udostępnia Papieżowi swoje prywatne pokoje na plebanii. 
Jan Paweł II ma do dyspozycji niewielki salonik, gabinet probosz-
cza (położony od słonecznej, południowej strony budynku) i mały 
pokój wypoczynkowy (z oknem na północną, atrialną stronę, a więc 
całkowicie wygłuszony). Papież ma czas na odświeżenie się i przy-
gotowanie do posiłku.
  Do obiadu zasiada 22 duchownych (głównie hierarchów). Prosty posiłek 
składa się z przystawki (galantyna z drobiu i szynka), rosołu z drobiu z la-
nym ciastem oraz - na drugie danie - cielęciny duszonej z ziemniakami lub 
zraza wołowego zawijanego (do wyboru). Ojciec Święty wybiera cielęci-
nę. Na deser składa się kompot wieloowocowy, sernik, ciasto owocowe 
i kawa. Wszystko na specjalnej zastawie-serwisie z papieskimi symbo-
lami, którą z okazji pielgrzymki wyprodukowała wytwórnia porcelany 
w Ćmielowie. Po obiedzie Papież udaje się na krótki odpoczynek.
  O godz. 16 Jan Paweł II i kardynałowie wchodzą do górnego ko-
ścioła Najświętszego Serca Jezusowego. Po krótkiej chwili skupie-
nia, Papież odmawia formułę konsekracji kościoła oraz poświęca 
jego mury i ołtarz. Pozdrawiając ok. 200 osób zgromadzonych                                 
w kościele, wychodzi jego środkiem na zewnątrz.
  Ostatni odcinek trasy, z kościoła NSJ na lądowisko na stadionie 
„Stali”, Papież pokonuje znów w pancernej limuzynie. Dokładnie                    
o godz. 16.42 papieska salonka, śmigłowiec Bell-412, odrywa się od 
murawy stadionu i bierze kurs na Przemyśl. Odlatujące śmigłowce 
żegnają tysiące rzeszowian. Rok po wizycie Papieża Rzeszów staje 
się stolicą nowej diecezji.

 

Jan Paweł II w Rzeszowie w 1991r. (fot. Franciszek Kasowski)

 

Jan Paweł II przy 
kościele Najświęt-
szego Serca Jezuso-
wego w Rzeszowie 
w 1991r. (Archi-
wum Państwowe              
w Rzeszowie)

VI PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II
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XIV Piesza Pielgrzymka w intencji rodzin
Łomianki - Gietrzwałd 29 czerwca - 5 lipca 2020 r.

TOTUS TUUS - CAŁY TWÓJ, CAŁA TWOJA MARYJO

 

Program modlitewnego czuwania
w Gietrzwałdzie w dniu 5 lipca br.:

godz. 13.00 - Wejście XIV Pieszej Pielgrzymki
godz. 14.00 - przerwa na obiad
godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. Kon-
ferencja - (ks. mgr Leszek Wojcinowicz, diecezjalny 
moderator Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego 
i Kół Żywego Różańca), rozważanie i wynagradzanie 
trzeciej boleści Matki Bożej Bolesnej: ,,Szukanie przez 
trzy dni Pana Jezusa”.
godz. 16.00 - Msza Święta dziękczynna za odbytą 
pielgrzymkę, w intencjach pielgrzymki i pielgrzymów.
godz. 18.00 - Różaniec na dróżkach różańcowych
godz. 19.00 - przerwa na kolację
godz. 20.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
rozważania ostatniej Drogi Krzyżowej z Janem Paw-
łem II z 2005 r.
godz. 21.00 - 6.00 - Apel Maryjny, całonocne czuwa-
nie przed Najświętszym Sakramentem,
godz. 24.00 - Msza Święta w intencji Ojca Świętego, 
biskupów i kapłanów, osób życia konsekrowanego,          
o nowe powołania, wynagradzającej trzeciej boleści
Matki Bożej Bolesnej.

Bardzo proszę, aby niedziela 5 lipca - godzina 15.00 
- 17.00, był czasem zjednoczenia się we wszystkich 
Wspólnotach Nieustającego Różańca Świętego na 
modlitwie w intencji o Boże błogosławieństwo dla 
naszych Pasterzy, Kapłanów, osób życia konsekrowa-
nego. W tak coraz bardziej trudnych czasach potrze-
bujemy światłych, odważnych i mądrych przewodni-
ków duchowych. Dlatego w tę pierwszą niedzielę lipca 
przez wstawiennictwo Pani Gietrzwałdzkiej i Świętego 
Józefa niech popłynie do nieba z naszych Wspólnot 
wielki strumień pokutnej i błagalnej modlitwy o Boże 
Miłosierdzie, o potrzebne łaski.
Serdecznie pozdrawiam całą Wspólnotę Nieustające-
go Różańca Świętego. Zapewniam o stałej modlitwie                    
w intencji wszystkich Członków Wspólnoty.
Jednocześnie dziękuję Wam za ogromne wsparcie mo-
dlitewne.
   Urszuła Strynowicz
  Krajowy Koordynator Wspólnot         

Nieustającego Różańca Świętego
Łomy - Olsztyn, dnia 18 czerwca 20l9 r.

Siostra Łucja do Santos (wizjonerka z Fatimy) napisa-
ła w liście do kardynała Carlo Caffarry, że Ostateczna 
bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona 
o małżeństwo i rodzinę. Nie lękajcie się jednak, gdyż 
każdy, kto działa na rzecz świętości małżeństwa i rodzi-
ny spotka się z przeciwnościami i będzie go się zwal-
czać, właśnie dlatego, że jest to kwestia decydująca. 
Kończąc, siostra Łucja napisała: „Matka Boża jednak 
już zmiażdżyła szatanowi głowę”.
,,Także Św. Jan Paweł II uważał, że kwestie te są naj-
wyższej wagi, stanowią fundament stworzenia i doty-
kają prawdy relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą i po-
między pokoleniami. Jeśli ruszy się fundament, runie 
cała budowla. Obecnie jesteśmy tego świadkami - do-
szliśmy do tego właśnie miejsca i wiemy, co to oznacza. 
(...)”. Kard. Carlo Caffarry,

Aby zostać duchowym pielgrzymem:
Wystarczy codzienny udział we Mszy Świętej  w dniach 
od 29 czerwca do 5 lipca 2020 r. w intencjach pieszej 
pielgrzymki oraz swoich własnych (warunek ten nie 
jest konieczny w sytuacji choroby, dużej odległości do 

XIV PIESZA PIELGRZYMKA
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kościoła i innych przeszkód niemożliwych do pokona-
nia) l jedna część Różańca Świętego, Litania do Matki 
Bożej Gietrzwałdzkiej i do Świętego Józefa oraz modli-
twa za dusze w czyśćcu cierpiące.
Intencje: prośby, błagania, dziękczynienia, które po 
przybyciu do Gietrzwałdu będą złożone podczas Mszy 
Świętej na Ołtarzu oraz liczbę uczestników duchowej 
obecności na pielgrzymce, prosimy przekazać telefo-
nicznie do 4 lipca do: p. Stanisławy tęl.662 290 997 lub 
mailem: stasia.hanowska@gmail.com.

O szczególną duchową łączność proszą organizatorzy 
5 lipca, w dniu wejścia pieszej pielgrzymki z wszyst-
kimi pielgrzymami, którzy przyjadą w tym dniu do 
Gietrzwałdu.

Tego dnia bardzo proszą wszystkich Animatorów 
Wspólnot o odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej 
Pani Gietrzwałdzkiej wszystkich Wspólnot Nieustają-
cego Różańca Świętego - każdy w swoim domu przy 
zapalonej świecy i przed wizerunkiem Matki Najświęt-
szej.
W Gietrzwałdzie Akt ten będzie miał miejsce podczas 
Mszy Świętej odprawionej o godz. 16.00.
Podczas tej Mszy Świętej będą na Ołtarzu wszystkie 
zgłoszone intencje duchowych pielgrzymów.
        

Wojciech Wika w służbie Maryi

Z kalendarza liturgicznego

Święta Góra w Gostyniu 
25 czerwca 2020

  O sanktuarium w Gostyniu pisałam w styczniowym 
numerze Dobrej Nowiny. Nie miałam wtedy świado-
mości, że dzień 25 czerwca w Archidiecezji Poznań-
skiej jest świętem Matki Bożej Świętogórskiej.
  W bazylice tej znajduje się łaskami słynący obraz Mat-
ki Bożej Róży Duchownej Gostyńskiej. W 1928 roku 
został uhonorowany przez kardynała Augusta Hlonda 
koronami papieskimi, a kościół w 1971 roku wyniesio-
ny przez Pawła VI do rangi Bazylik Mniejszej.
  O wadze tego miejsca świadczy fakt, że Święta Góra 
jest trzecim po Częstochowie i Kalwarii Zebrzydow-
skiej polskim sanktuarium, które otrzymało papieską 
złotą różę. Zwyczaj ten sięga dziesiątego wieku i jest 
zastrzeżony tylko dla papieży.
  Pierwsze dwie róże w Polsce ofiarował Jan Paweł II 
Matce Bożej Częstochowskiej. Przekazał on również 
papieskie wotum sanktuarium Matki Boskiej w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. Czwartą różę złożył Matce Bożej 
Gostyńskiej Benedykt XVI, w Roku Jubileuszowym 
upamiętniającym 500 - lecie cudowności tego miejsca. 
Najwyższe wyróżnienie papieskie zostało umieszczo-
ne przy cudownym obrazie, zdobiącym główny ołtarz 
świętogórskiej świątyni.
  Tego roczne święto Matki Bożej Świętogórskiej miało 
szczególny charakter. Uroczystości odpustowe trwają-
ce 25 i 26 czerwca uświetniło wystawienie niezwykłej 
monstrancji.
 Jest to monstrancja z Medjugorie przedstawiająca 
Królową Pokoju. Jest ona przeznaczona do ołtarza                      

w projektowanej w Medjugorie Kaplicy Adoracji.                                                                                                
W 2011 roku monstrancję Królowa Pokoju jako wo-
tum dziękczynne pielgrzymów z całego świata prze-
kazało Stowarzyszenie Communita Regina della Pace 
wpisując tym samym Medjugorie w projekt 12 Gwiazd 
w Koronie Maryi Królowej Pokoju jako Światowe Cen-
trum Modlitwy o Pokój. Aktualnie w Medjugorie trwa-
ją prace zmierzające do utworzenia kaplicy wieczystej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Przekazana mon-
strancja stanie się centralną częścią projektowanego                
w kaplicy ołtarza.
  Monstrancja została wykonana w pracowni Kamila                  
i Mariusza Drapkowskich. Wyglądem nawiązuje do wi-
zerunku Maryi, która pod sercem nosi swojego Syna, 
Jezusa Chrystusa. Do jej wykonania wykorzystano 
kryształ, meteoryty oraz kamienie. Pozaziemskie po-
chodzenie meteorytów symbolizuje Maryjny wieniec 
z gwiazd dwunastu, zaś barwy użytych kamieni są sym-
boliczne. Kolor biały symbolizuje czystość i wieczną 
chwałę, żółty - majestat i chwałę Boga, zielony - dzie-
wictwo i nadzieję, błękit - wierność, nieskazitelność                   
i bezpośrednie obcowanie z Bogiem.
  Św. Jan Paweł II mówił:” Adoracja Najświętszego 
Sakramentu to uprzywilejowany sposób kontemplo-
wania Oblicza Chrystusa z Maryją i w szkole Maryi. 
Przez adorację chrześcijanin przyczynia się w tajemni-
czy sposób do radykalnej przemiany świata i do owo-
cowania Ewangelii”.
  Jadąc do Gostynia obawialiśmy się tłumów. Tymcza-
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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 USTPIENIE EPIDEMI

sem w Bazylice można było z wielkim spokojem, wśród 
niewielkiej grupy ludzi zachowujących reżim sanitar-
ny, spokojnie uczestniczyć we mszy świętej i po niej 
spokojnie adorować Pana Jezusa pod Sercem Matki. 
Zdjęcia nie są w stanie oddać całej atmosfery. Wraże-
nia z Gostynia pozostaną w naszych sercach na długo.

   Ewa Wika w służbie Maryi 
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Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
W wyniku ogłoszonego stanu 
epidemi w naszej Ojczyźnie, 
Nawiedzenie Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Cudownej Kopii 
Obrazu Jasnogórskiego zostało 
ZAWIESZONE do odwołania.

Ogłoszenia
duszpasterskie
XIV NIEDZIELA 
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05.07.2020 r 
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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

    W lipcu i sierpniu w niedzielę nie będzie Mszy 
św. o 12.30.Biuro parafialne czynne w środy 
w godz. od 9.00-10.00 i we wtorki i czwartki                       
w godz. 16.30-17.30. Okazja do spowiedzi 30 
minut przed każdą Mszą św. Nieczynna będzie 
biblioteka.

 W lipcu i sierpniu będzie katecheza przed 
chrztem przy zgłoszeniu w biurze parafialnym. 

  W związku ze zbliżającą się Poznańską Piesza 
Pielgrzymkę na Jasną Górę, chcemy poinformo-
wać, że jedyną formą pielgrzymki w tym roku bę-
dzie Sztafeta Księży, którzy każdego dnia będą 
dojeżdżać na konkretny odcinek trasy, a po jego 
przejściu wrócą do swojej parafii. Wszyscy jed-
nak możemy włączyć się w pielgrzymkę ducho-
wą. Bliższe informacje na plakatach w gablocie.

  W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym:
   w poniedziałek wspomnienie bł. Marii Te-
resy Ledóchowskiej
   w środę wspomnienie św. Jana z Dukli
   w sobotę święto św. Benedykta opata, 
patrona Europy 

  Zmarli nasi parafianie: śp. Wanda Dekuba-
nowska z ul. Dąbrowskiego, śp. Władysław Wy-
socki z ul. Szmotulskiej, śp. Romuald Gontarz                           
z ul. Wonnej, Msza św. pogrzebowa w najbliż-
szy poniedziałek o godz. 10:30 – pogrzeb na 
Junikowie, śp. Janina Gałka z ul. Dąbrowskie-
go – Msza św. pogrzebowa i pogrzeb we wtorek 
o godz. 10:00. Polećmy tych zmarłych Bożemu 
miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie …


