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

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 08.11.2020 - NUMER 45/2020 (1041)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Przypowieść o roztropnych i nieroztrop-
nych pannach Pan Jezus opowiedział 
po przybyciu do Jerozolimy. Było to bli-
sko Paschy – czasu Jego męki i śmier-
ci. Ta przypowieść przedstawia sytuację 
wspólnoty ochrzczonych, sytuację Ko-
ścioła dziś. Panem młodym, oczekiwa-
nym z przypowieści, jest sam Pan Jezus. 
On powtórnie przyjdzie na ziemię. Będą 
to ostateczne „zaślubiny” z Oblubieni-
cą, Kościołem, wspólnotą ochrzczonych. 
Panna młoda i jej druhny oczekujące na 
przyjście pana młodego to jesteśmy my 
tworzący Kościół. Ucztą weselną jest Pa-
ruzja, powrót Jezusa na ziemię, powtór-
ne Jego przyjście na ziemię. Nasze odej-
ście z tej ziemi jest już tym osobistym 
spotkaniem z Jezusem – Oblubieńcem 
Kościoła. Nikt z nas nie wie, kiedy na-
stąpi jego osobiste spotkanie z Jezusem, 
przechodząc przez bramę śmierci. Nikt 
z nas nie wie, kiedy nastąpi ostateczne 
przyjście Jezusa na ziemię. Pozostaje 
nam oczekiwanie. Ten czas oczekiwania 
jest czuwaniem. Jako „synowie światło-
ści” mamy pozostawać czujni i opierać 
się ciemności, która jest symbolem zła. 
Z zapaloną lampą czuwajmy, bo bliskie 
jest Jego przyjście!

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

EWANGELIA  (Mt 25,1–13)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które 
wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie 
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również 
oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem 
wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu 
na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe 
lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, 
bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam,                    
i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«.
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły 
z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozo-
stałe panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz on odpowie-
dział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

PRZYPOWIEŚĆ 
O DZIESIĘCIU PANNACH
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8.11.
„Prawdziwym prawem człowieka 
jest zwycięstwo nad samym sobą, 
które pozwala życ w zgodzie                      
z sumieniem. Bez podstawowej 
świadomości norm moralnych 
życiu ludzkiemu i godności czło-
wieka grozi rozkład i zniszczenie. 
Zapominając o słowach Jezusa: 
<<prawda was wyzwoli>> (J8,32), 
próbuje się ukazać mieszkańcom 
naszego kontynentu zło moralne, 
dewiacje, swoista niewolę jako 
drogę wyzwolenia, fałszując samą 
istotę rodziny.”
20.02.1994r.

9.11.
„Potrzebna jest zarazem wytrwa-
łość oraz cnota długomyślności. 
Najważniejsze jest to, że skoro się 
raz przyłożyło rękę do pługa, to 
się już nie wolno oglądać wstecz. 
Jeżeli sprawa, której oddało się 
swoje serce, swoje sumienie, jest 
sprawą słuszną, to nie można się 
zadowalać jakimiś tylko wybucha-
mi, jakimiś doraźnymi przejawa-
mi. Trzeba tej sprawie wytrwale 
służyć, spokojnie służyć, wiernie 
służyć.”
26.06.1977r.

10.11.
„Starość jest koroną okresów 
życia. Przynosi ona żniwo, żniwo 
z tego, czego się nauczyło i co się 
przeżyło, żniwo z tego, czego się 
dokonało i co się osiągnęło, żniwo 
z tego co się wycierpiało i co się 
przetrwało. Jak w zakończonej 
wielkiej symfonii, wielkie tematy 
życia łączą się w potężny akord.”
11.11.1980r.

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

11.11.
„Ucząc się nowej nadziei,
idziemy poprzez ten czas 
ku nowej ziemi.
I wznosimy ciebie, ziemio 
dawna, jak owoc miłości 
pokoleń, która przerosła 
nienawiść.”
Myśląc Ojczyzna powracam 
w stronę drzewa…

12.11.
„Jezus Chrystus nauczył 
nas tego, że służyć to 
właśnie znaczy być panem. 
Przede wszystkim panem 
siebie, tak wewnętrznie 
dojrzeć, tyle w sobie mieć, 
żeby móc innym dawać.”
15.06.1973r.

13.11.
„Przy głębszym spojrzeniu 
śmierć przypomina w pe-
wien sposób narodziny: są 
to dwa krytyczne i bolesne 
momenty przejścia, prowa-
dzące do życia bogatszego 
niż dotychczasowe.”
30.09.1999r.

14.11.
„Zrób tak, żebyś mógł na co 
dzień patrzeć na ten Krzyż 
i żeby On mógł codziennie 
patrzeć na ciebie. Myślisz, 
że to jest bez znaczenia? 
- To kształtuje całe życie.                    
I tego potrzeba dzisiaj.”
18.09.1977r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

Trzydziesta Druga Niedziela zwykła, rok A

PIERWSZE CZYTANIE  (Mdr 6,12–16)
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają
Czytanie z Księgi Mądrości.

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją 
miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pra-
gną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie 
natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać 
to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbę-
dzie: sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im 
łaskawie na drogach i popiera wszystkie ich zamysły.
PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 63,2.3–4.5–6.7–8)
Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja.
Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

DRUGIE CZYTANIE  (1 Tes 4,13–18)
Powszechne zmartwychwstanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan.
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, któ-
rzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają 
nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmar-
twychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wypro-
wadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że 
my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, 
którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos 
archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powsta-
ną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy 
porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób 
zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi 
słowami.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 24,42a.44)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Czuwajcie i bądźcie gotowi,
  bo w chwili, której się nie domyślacie,
  Syn Człowieczy przyjdzie.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Ez 47, 1-2.8-9.12; J 2, 13-22
Wtorek: Tt 2, 1-8. 11-14; Łk 17, 7-10
Środa: Tt 3, 1-7; Łk 17, 11-19
Czwartek: Flm 7-20; Łk 17, 20-25
Piątek: 2 J 4 – 9; Łk 17, 26-37
Sobota: 3 J 5 – 8; Łk 18, 1-8
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Święci i błogosławieni c.d.

Święci i błogosławieni Archidiecezji Poznańskiej
Źródło: http://archpoznan.pl/pl/swieci-blogoslawieni

„Poznańska Piątka” 

„Poznańska Piątka” – błogosławieni: Czesław 
Jóźwiak (1919–1942), Edward Kaźmierski (1919–
1942), Franciszek Kęsy (1920–1942), Edward 
Klinik (1919–1942), Jarogniew Wojciechowski 
(1922–1942). Byli wychowankami oratorium 
salezjańskiego w Poznaniu. Umieli konsekwent-
nie kroczyć drogą wiary, która umożliwiła im 
trwanie przy Bogu aż do końca. Uwięzieni w 

Błogosławiony brat Józef Zapłata

Był bratem zakonnym we wspólnocie Braci 
Serca Jezusowego. Pełnił posługę w Kurii 
Arcybiskupiej w Poznaniu i w Kancelarii 
Prymasa Polski kardynała Augusta Hlon-
da. W obozie koncentracyjnym w Dachau 
cechowała go przede wszystkim ogromna 
miłość bliźniego. Kilka miesięcy przed 

wyzwoleniem obozu zgłosił się dobrowolnie do pielęgnacji chorych 
na tyfus. Zaraził się tyfusem od pielęgnowanych przez siebie współ-
więźniów niemieckiego pochodzenia. Swoje życie ofiarował w intencji 
szczęśliwego powrotu do Ojczyzny kardynała Augusta Hlonda.

Błogosławiony brat Grzegorz Bolesław 
Frąckowiak SVD

Urodził się 18.07.1911 r. w Łowęcicach blisko 
Jarocina. Rodzice jego posiadali średnie go-
spodarstwo, które zamieszkiwali wraz z dzie-
więcioma synami i trzema córkami. Bolesław 
był ósmym dzieckiem. Chrzest otrzymał 25 
lipca 1911 r. w kościele parafialnym pw. Św. 

Niemczech zostali skazani na śmierć w więzieniu w Dreźnie. Stanowią 
wzorce młodzieńczej duchowości kształtowanej w duchu Ewangelii.

Jakuba w Cerekwicy. Jako dziecko uczęszczał do szkoły podstawowej 
w Wojciechowie. W dzieciństwie zdradzał wielkie zamiłowanie do 
spraw Bożych i kościelnych, był bardzo gorliwym ministrantem. 
Dzięki bliskości klasztoru Misjonarzy Werbistów w Bruczkowie koło 
Borku Wlkp., kontynuował dalszą naukę w tamtejszym Niższym 
Seminarium. W 1929 r. wstąpił do postulatu Zgromadzenia Słowa 
Bożego. Zaś 8 września 1930 r. w Górnej Grupie rozpoczął nowicjat 
i otrzymał habit zakonny. Równo dwa lata później tj. 8 września 1932 r. 
złożył swoje pierwsze śluby zakonne i przyjął imię zakonne Grzegorz.

Był najgorliwszym z nowicjuszy. Starsi współbracia pamiętają go 
zawsze uśmiechniętego, gotowego do posługi innym przy furcie, 

w kuchni, w zakrystii, w gospodarstwie, przy sprzątaniu domu.                   
Br. Grzegorz w przyklasztornej drukarni wyuczył się zawodu intro-
ligatora. Po skończonej formacji 8.09.1938 r. złożył wieczyste śluby 
zakonne. Wybuch II wojny światowej zastał go w klasztorze w Górnej 
Grupie. Był tam, gdy w święto Chrystusa Króla 1939  r. gestapo utwo-
rzyło w klasztorze obóz zbiorczy dla okolicznego duchowieństwa. 
Mimo, iż braciom pozwolono odjechać br. Grzegorz dobrowolnie 
pozostał, aby pomagać internowanym.

5 lutego 1940 r. księży wywieziono do obozu koncentracyjnego 
w Stutthof, a br. Grzegorz znalazł schronienie u swojego brata 
w Poznaniu. Po kilkumiesięcznym, nielegalnym pobycie w Poznaniu, 
gdzie pracował jako cukiernik i pomagał w zakrystii kościoła św. 
Marcina, musiał opuścić miasto i udał się do swego brata w Łowęci-
cach. W porozumieniu z pozostałymi księżmi, dwa razy w tygodniu 
uczył dzieci katechizmu i przygotowywał je do I Komunii św.,                                         
a także odwiedzał chorych i starszych ludzi. Gdy 7 października 1941 r. 
aresztowano i wywieziono do obozu ks. Giczela, br. Grzegorz SVD               
z największą czcią przechował Najświętszy Sakrament, który gestapo-
wcy wysypali z cyborium, a następnie po całonocnej adoracji rozdał 
wiernym Pana Jezusa. Ochrzcił także kilkoro dzieci. Ludzie pamiętają 
jak czynił to pobożnie i z przejęciem.

Dowiedziano się, że br. Grzegorz był introligatorem, dlatego też 
dostał nakaz pracy w Jarocinie. Codziennie dojeżdżał tam rowerem. 
Jego pomoc duszpasterska nawet wtedy nie została przerwana. Przez 
pewien, krótki czas  zaangażował się w rozprowadzanie tajnej gazetki 
„Dla ciebie Polsko”. Po roku od zaprzestania tej działalności rozpo-
częły się aresztowania. Br. Grzegorz mógł sobie uciec, lecz 8 września 
1942 r. przybył do ks. P. Kiczki SVD, wyspowiadał się i postanowił, że 
całą winę za kolportaż weźmie na siebie, aby w ten sposób uratować 
przed śmiercią wielu ojców rodzin. Prosił, aby oni wszyscy na niego 
składali obciążenia. W ten sposób uratował wiele osób. Następnego 
dnia został aresztowany. Gestapo również wiedziało o jego tajnym 
duszpasterstwie i traktowało go w więzieniu jako znienawidzonego 
„klechę”. W więzieniu był okrutnie bity, ale nikogo nie wydał. 
Brat Grzegorz SVD wszystko brał na siebie. Trasa jego męczeńskiej 
drogi prowadziła przez Jarocin, Środę Wlkp., Fort VII w Poznaniu, 
Zwickau, aby zakończyć się w Dreźnie, gdzie został ścięty 5.05.1943 r. 
W pożegnalnym liście pisze: ... o godz. 6.15 wieczorem zostanę ścięty. 
Zmówcie proszę wieczny odpoczynek.... pozdrawiam Was wszystkich 
i czekam na Was u Boga...
W pamięci starszych ojców i braci br. Grzegorz SVD pozostał wzo-
rowym werbistą i tym, który miał największą miłość, bo oddał życie 
swoje za innych. Jest patronem braci zakonnych i ojców rodzin.
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KRÓTKA 
HISTORIA 
ŚWIATOWYCH 
DNI MŁODZIEŻY
C.D.

 

Rzym, 2000 (© Hermine CLERET I CIRIC) Hasło: A słowo stało się 
Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14), 2,2 miliona uczestników

 

Toronto, 2002 (© ARTURO MARI / VATICAN POOL / AFP)
Hasło: Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 
13, 14), 800 tys. uczestników

 

Kolonia, 2005 (© EAST NEWS) Hasło: Przybyliśmy oddać Mu po-
kłon (Mt 2, 2), 1,2 miliona uczestników

 

Sydney, 2008 (© Alessia GIULIANI I CPP I CIRIC) Hasło: Gdy Duch 
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadka-
mi (Dz 1, 8), 400 tys. uczestników

 Madryt, 2011 (© RAFA RIVAS I AFP) Hasło: Zakorzenieni i zbudowa-
ni na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7), od 1,5 do 2 milionów 
uczestników

 Rio de Janeiro, 2013 (© LUCA ZENNARO I POOL I AFP) Hasło: Idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 28,19), 3,7 miliona uczestników
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Kraków, 2016 (© Piotr Tumidajski / KAI) Hasło: Błogosławieni mi-
łosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7), 3,5 miliona 
uczestników

 

Panama 2019 (Fot. ŚDM Panama 2019) Hasło: Oto ja służebnica Pań-
ska, niech mi się stanie według słowa Twego (Łk 1,38), 700 tys. uczest-
ników

37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2023r. w Lisbonie pod ha-
słem „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39) ). Słowa te opi-
sują postawę Matki Bożej po zwiastowaniu, kiedy dowiedziawszy się, 
że jej kuzynka Elżbieta spodziewa się dziecka, postanowiła wyruszyć 
w drogę. Miejsce ogłosił Papież Franciszek 27 stycznia 2019r. podczas 
Mszy Św. kończącej ŚDM w Panamie.

 

Katedra w Lizbonie (kevin_lavorgna / CC 2.0)

 W Portugalii zostało zaprezentowane logo 37. ŚDM Lisbona 2023. 
Zwycięski projekt przedstawia krzyż, w który wpisany jest płomień, 
symbolizujący Ducha Świętego, oraz drogę, nawiązującą do tradycji 
pielgrzymowania, bliskiej mieszkańcom Portugalii i stanowiącej jeden 
z ważnych wymiarów Światowych Dni Młodzieży. Po raz pierwszy                
w logotypie umieszczono też różaniec - nawiązanie do duchowości 

maryjnej, silnie obecnej w portugalskim Kościele, a zwłaszcza do histo-
rii fatimskich objawień. Jednym z elementów jest również podobizna 
Maryi, przedstawionej jako młoda dziewczyna, gotowa do drogi i do 
odpowiedzi na Boże wezwanie. Kolorystyka logo odzwierciedla portu-
galskie barwy narodowe.

 
Logo Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie

Autorką logo jest młoda Portugalka, Beatriz Roque Antunes, która 
ukończyła studia graficzne w Londynie i pracuje obecnie w stolicy Por-
tugalii. Jak informują organizatorzy, jej praca została wybrana spośród 
kilkuset propozycji, nadesłanych z ok. 30 państw na świecie. Na dzień 
prezentacji logo Portugalczycy wyznaczyli 16 października, dzień 42. 
rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II - późniejszego twór-
cy Światowych Dni Młodzieży.

Logo wraz z hymnem stanowią charakterystyczne elementy kolejnych 
międzynarodowych edycji ŚDM, nie tylko ze względu na promocję wy-
darzenia, ale też ze względu na wymiar duszpasterski. Logotyp stanowi 
rodzaj wizualnej katechezy, mówiącej o najważniejszym przesłaniu 
nadchodzącego spotkania, hymn natomiast jest śpiewaną modlitwą, 
którą młodzi ludzie na całym świecie modlą się już w okresie przygoto-
wań do tego wydarzenia.

Przygotowania do ŚDM w Lizbonie trwają. W wielu diecezjach działa-
ją już Diecezjalne Centra ŚDM, młodzi przygotowują się do wyjazdu. 
Głęboko wierzymy, że epidemia na świecie zakończy się szybko i wszy-
scy razem spotkamy się w sierpniu 2023 roku w Lizbonie.
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Stowarzyszenie Opieki nad cmentarzem

Opieka nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim

W październiku 2002 roku powstało stowarzyszenie, 
które za cel obrało sobie opiekę nad cmentarzem przy 
ul. Nowina. Cmentarz ten, założony w 1905 roku, był 
nieczynny przez 34 lata, stąd wymagał i wymaga nadal, 
wielu zabiegów, aby przywrócić mu pierwotne piękno. 
Stowarzyszenie zaczęło realizować ten cel przez do-
roczne kwesty na cmentarzu, w dniu Wszystkich Świę-
tych, dla zdobycia funduszy na renowację zabytkowych 
obiektów. Pierwszą pracą zrealizowaną z uzyskanych 
pieniędzy była renowacja Pomnika Wdzięczności, na 
którego cokole widnieje napis: „Poległym Parafianom 
1914-1920”. Kolejne prace objęły pomniki nagrobne: 
Ignacego Maćkiewicza, Stanisława Leszczyńskiego, Hi-
polita Olechnowicza (z przywróceniem nań kapliczki 
Matki Boskiej Ostrobramskiej), rodziny Jabłońskich, 
powstańca styczniowego Józefa Prądzyńskiego i Woj-
ciecha Chmielewskiego (pierwszej osoby pochowanej 
na tym cmentarzu). W stulecie cmentarza z inicjatywy 
Stowarzyszenia zostały sprowadzone na tę nekropolię 
doczesne szczątki jej założyciela, ks. prałata Wacława 
Mayera. Stowarzyszenie zorganizowało wówczas wy-
stawę o cmentarzu i postawiło głaz upamiętniający tę 
rocznicę, która przypadła w roku śmierci Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Na tablicy przy głazie umieszczone zosta-

ły słowa Papieża: „Jak długo trwa pamięć o grobach, tak 
długo trwa siła związku z Ojczyzną”. Te słowa stały się 
również mottem publikacji o cmentarzu wydanej nakła-
dem Stowarzyszenia.
W następnych latach Stowarzyszenie odnowiło i prze-
niosło do pierwotnego miejsca (nagrobka małżeństwa 
Sypniewskich) Pietę - figurę Matki Boskiej Bolesnej                    
z ciałem Chrystusa na kolanach. Z inicjatywy poetki 
Katarzyny Michalewskiej została przywrócona pamięć 
o grobie poetki Zofii Mizerskiej. Stowarzyszenie po-
stawiło na miejscu jej spoczynku zabytkowy nagrobek                    
z fragmentem jej wiersza na tablicy inskrypcyjnej.
Latem 2017 roku Rada Miasta zdecydowała o wzno-
wieniu pochówków w dotychczas wyłączonej z użytku 
strefie ochronnej. Wiele grobów znajdujących się w tym 
obszarze jest zaniedbanych ze zniszczonymi nagrobka-
mi. Wielkim zaskoczeniem było odnalezienie w jed-
nym z podziemnych grobowców w tejże strefie głowy 
Chrystusa z rzeźby nad grobem Haliny Hoffmannów-
ny, 17-letniej dziewczyny zmarłej w 1927 roku. To dzie-
ło,   z roku 1929, autorstwa Kazimierza Piotrowskiego 
(1901-1961), wymaga renowacji, której koszt szacuje 
się na około 30 tysięcy złotych.
Cmentarz pięknieje. Nad grobem rodziny Kulczyków 

Na zdjęciu: 
nagrobek Haliny Hoffman-

nówny przed odnalezieniem 
głowy Chrystusa
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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

pojawiło się monumentalne dzieło Igora Mitoraja 
przedstawiające scenę zwiastowania Najświętszej Ma-
rii Panny. Wybrukowane zostały boczne alejki i jedna 
z alej głównych, a plac przed kaplicą cmentarną został 
wyłożony granitowymi płytami. Od strony ul. Szpital-
nej, w miejsce siatki, zostało postawione opłotowanie 
będące kopią opłotowania od ul. Nowina. Obecnie trwa 
renowacja właśnie tego zabytkowego opłotowania.
Ostatnią inicjatywą Stowarzyszenia jest ufundowanie 
nagrobka, wraz z renowacją zabytkowej steli, zmarłego                     
w 1940 r. Alfreda Brosiga, wielce zasłużonego dla wiel-
kopolskiej kultury historyka sztuki.
Przygotowujemy także kolejne, już czwarte, wydanie 
książki o cmentarzu. Chcielibyśmy uwzględnić w niej 
te wszystkie zmiany, które zaszły od poprzedniego wy-
dania z roku 2012, oraz wnieść ewentualne poprawki                      
i uzupełnienia. Prosimy o dostarczanie do biura cmen-
tarnego wszelkich materiałów i informacji mogących 
wzbogacić treść tej publikacji. Zapraszamy również do 
dołączania do naszego grona. Stowarzyszenie działa 
przy cmentarzu i posiada ten sam adres: ul. Nowina 1, 
60-589 Poznań, tel. 61 8475940, e-mail: cmentarz.no-
wina@wp.pl
   Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć nasze prace, to pro-
simy o wpłaty w biurze cmentarnym lub na konto Sto-

warzyszenia w banku PKO BP SA: 27 1020 4027 0000 
1302 0477 3943.

W imieniu Stowarzyszenia
Leszek Krajkowski

Na zdjęciu: 
nagrobek Haliny 

Hoffmannówny po 
odnalezieniu głowy 

Chrystusa
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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

Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześlado-
wanym. W tym roku pragniemy pomóc przez modlitwę i ofiarę 
chrześcijanom w Republice Środkowoafrykańskiej prześladowa-
nym za wiarę i żyjącym w skrajnej biedzie. Także dzisiaj – Dzień 
modlitw o kanonizację błogosławionych i beatyfikację Sług Bo-
żych z Archidiecezji Poznańskiej.

W środę obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msze 
św. w naszym kościele jak w dzień powszedni oraz dodatkowa                           
o godz. 10.00 w intencji Ojczyzny. Koronka do Miłosierdzia o go-
dzinie 9.45 - przed Mszą Św. za Ojczyznę. W związku z epidemią 
nie będzie spotkania dla emerytów i rencistów w Sali Domu Para-
fialnego na rogalach świętomarcińskich. Tego dnia postarajmy się 
wywiesić flagi narodowe!

Biuro parafialne będzie czynne tylko w czwartek i piątek w godzi-
nach otwarcia w sprawach pilnych i koniecznych.

Trwa epidemia – przypominamy o obowiązku zasłaniania ust                      
i nosa w kościele. Spowiadamy tylko w otwartych częściach kon-
fesjonałów, a po zakończonej spowiedzi każdy spowiadający się 
dezynfekuje folię ochronną. Nie korzystamy z zamkniętych części 
konfesjonałów. Jednorazowo w naszym kościele może przeby-
wać 60 osób.

Przez cały listopad można codziennie uzyskać odpust zupełny dla 
tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje 
ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przy-
stąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na 
cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę 
w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Jarosław Klorek                
z Pl. Waryńskiego, Krystyna Łuczak z ul. Nowy Świat – Msza św. po-
grzebowa i pogrzeb w najbliższy wtorek o godz. 13.00 na naszym 
cmentarzu i śp. Lucyna Bruszewska z ul. Miodowej – Msza św. po-
grzebowa i pogrzeb na naszym cmentarze w najbliższy wtorek                                                                                                                                   
o godz. 11.00. Polećmy tych zmarłych Bożemu miłosierdziu – Do-
bry 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


