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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Dzisiejsza Ewangelia zazwy-
czaj kojarzy nam się z modlitwą                   
o powołania kapłańskie. Słyszy-
my „Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało” i od razu 
się wyłączamy, jakby słowa te nie 
dotyczyły nas. A przecież w żad-
nym miejscu tej Ewangelii nie jest 
napisane, że owych siedemdzie-
sięciu dwóch było kapłanami. 
Kiedy dystansujemy się do słów 
rozesłania, sami pozbawiamy się 
radości głoszenia, radości prze-

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA Łk 10, 1-12.17-20 KRÓTSZA Łk 10, 1-9

POKÓJ KRÓLESTWA BOŻEGO
kazywania wiary. „Oto posyłam was jak owce między 
wilki” zapowiada, że nie zawsze będziemy traktowani 
przyjaźnie. Być może spotkamy się z odrzuceniem, drwi-
ną, a nawet prześladowaniem. Ale jak pisze św. Paweł to 
właśnie „blizny trudnych przeżyć” sprawiają, że coraz 
bardziej należymy do Chrystusa. Zamiast więc rozpa-
miętywać wyrządzone nam krzywdy, lepiej „otrzepać się                                                                                                                    
z prochu” i iść dalej.  Jednocześnie nakaz nieprzechodze-
nia z domu do domu jest wskazówką, aby z wdzięczno-
ścią przyjmować wszelką pomoc i gościnę - choć i to bywa 
dla nas trudne. Pomoc trzeba umieć przyjmować. Posta-
wa niezgody na nią jest zamknięciem się na Pana Boga, 
który działa poprzez innych ludzi. Niechęć do przyjmo-
wania pomocy może wynikać nie tyle z pokory, ile z py-
chy i myślenia, że jestem samowystarczalny. Misja sie-
demdziesięciu dwóch posłanych wyraźnie się powiodła, 
wrócili rozradowani tym co udało się zdziałać. Ale Pan 
Jezus szybko przekierunkowuje ich radość mówiąc „lecz 
cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Bo to 
nie efekty naszych działań powinny nas cieszyć, ale to, że 
nasze życie podoba się Panu, a nasze imię jest wpisane 
„do księgi życia”.

Justyna Zienkowicz

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu 
uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego mia-
sta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział 
też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między 
wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów;                         
i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do ja-
kiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli 
tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie 
na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zo-
stańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik 
na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli 
do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 
podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: 
Przybliżyło się do was królestwo Boże».
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NIEDZIELA 3 lipca 2022
PIERWSZE CZYTANIE Iz 66, 10. 12-14c
Radość ery mesjańskiej

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją 
miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią 
smuciliście. Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak 
rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą 
noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pocie-
sza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie 
pociechy». Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze na-
biorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b)
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Refren.
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Refren.
Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy! *
Jego potęga włada na wieki.

Refren.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE  Ga 6, 14-18
Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia: Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego inne-
go, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu 
świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie 
nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszyst-
kich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech 
zstąpi pokój i miłosierdzie! Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przy-
krości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależno-
ści do Jezusa. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie                           
z duchem waszym, bracia! Amen.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Kol 3, 15a. 16a
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy;
słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym 
bogactwie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
.

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, 32-38
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: Iż 6, 1-8; Mt 10, 24-33

 

4.07.
„Moje zmartwienia nie 
mogą wyjść poza ten dzień. 
O jutrze pomyśli Opatrz-
ność.”
św. Jan XXIII

5.07.
„(…) niezdecydowanie 
przeszkadza człowiekowi 
czynić postępy, to tak, 
jakby znajdował się on 
pomiędzy biegunami i nie 
był przyciągany ani przez 
jeden, ani przez drugi. In-
nymi słowy, jeśli człowiek 
ogląda się za przeszłością 
- lekceważy teraźniejszość; 
jeśli przywiązuje się do 
teraźniejszości - traci z pola 
widzenia przyszłość. Czy 
wiesz do kogo jest podob-
ny? Przypomina tego, który 
równocześnie chce kochać 
i pożądać dwie sprzeczne 
rzeczy i nie otrzymuje 
żadnej.”
św. Antoni Maria Zaccaria

6.07.
„W pracy wewnętrznej 
wakacji nie ma.”

Myśli na każdy dzień
bł. Maria Teresa Le-
dóchowska

7.07.
„Prawdziwe szczęście 
polega bezsprzecznie na 
posiadaniu tego, co się 
kocha, ale pod warunkiem,                               
że się kocha to, co jest god-
ne miłości.”
św. Augustyn

8.07.
„Niezdecydowanie jest 
główną przyczyną, z powo-
du której nawet najpięk-
niejsze plany idą na marne.”
św. Józef Marello

9.07.
„Przyjaciela upominaj skry-
cie, a chwal publicznie.”
św. Beda Czcigodny

10.07.
„Teraz ważne są trzy 
rzeczy: wiara, nadzieja                            
i miłość. A z nich najwięk-
sza jest miłość.” (1 Kor 
13,13)
św. Paweł Apostoł
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Za nami X Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie
W dniach 22-26 czerwca br. w Rzymie odbyło się, z udziałem 
ponad 2 tys. delegatów, X Światowe Spotkanie Rodzin. Tematem 
spotkania były słowa: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do 
świętości”. Wydarzenie miało niespotykaną dotąd formułę, cha-
rakteryzująca się „wieloośrodkowym i powszechnym” wymia-
rem. Choć głównym miejscem spotkania był Rzym, to w tych 
samych dniach niektóre diecezje starały się zorganizować lokalne 
spotkania dla swoich rodzin i wspólnot. Wśród uczestników była 
100 osobowa grupa Polaków i Polonii. Patronami całego spo-
tkania byli bł. Ludwik i Maria Beltrame Quattrocchi. Przez całe 
spotkanie w Auli Pawła VI wystawiony był relikwiarz, zawierają-
cy relikwie oraz pamiątki błogosławionych małżonków, m.in. ich 
egzemplarz Pisma Świętego, pierścionek zaręczynowy i obrazek 
MB Pompejańskiej, podarowany Ludwikowi przez żonę.

Papież apeluje o pokój na Ukrainie, 
w Ekwadorze i na Haiti

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański”i udzieleniu apo-
stolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty zaapelował                    
o pokój na Ukrainie, o pokój społeczny w Ekwadorze oraz 
powstrzymanie przemocy na Haiti (26.06.2022).

Rozpoczęła się 3-letnia Narodowa Odnowa Eucharystyczna w USA
Adoracje i procesje rozpoczęły w niedzielę, 19 czerwca –                                    
w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – trzyletnią 
Narodową Odnowę Eucharystyczną (National Eucharistic Revi-
val) w USA. Według CNA celem tej trzyletniej akcji ma być „in-
spirowanie, edukowanie i jednoczenie ludzi w świecie, w którym 
niezbyt wielu zna znaczenie i wartość zażyłości z Jezusem. Ma ona 
zatem pokazać, że cud rzeczywistej obecności Jezusa w Euchary-
stii może uzdrowić ludzkie dusze. (…) Dzięki odpowiednio za-
planowanemu kalendarzowi wydarzeń, w ciągu tych najbliższych 
trzech lat, biskupi amerykańscy mają nadzieję zmienić życie wielu 
katolików i niekatolików”.

30 lat Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
21 czerwca minęło 30 lat działalności Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia. „Federacja XXI wieku staje się klastrem pozytyw-
nej energii i działań chroniących każde ludzkie życie” – mówi 
prezes PFROŻ Jakub Bałtroszewicz. 21 czerwca 1992 roku                                   
w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbył się zjazd za-
łożycielski, w którym wzięło udział 102 przedstawicieli różnych 
ruchów i organizacji pro-life w Polsce, wyrażających wolę stwo-
rzenia wspólnego przedstawicielstwa   o nazwie: Polska Federacja 
Ruchów Obrony Życia. Do PFROŻ należy 132 przedstawicieli 
różnych organizacji pro-life o różnym profilu działalności, w tym 
m.in. charytatywnym, pomocy psychologicznej czy edukacyjno
-wychowawczym.

Abp Gądecki w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa: 
Chrześcijaństwo jest religią serca

„Chrześcijanin w komunikacji z Bogiem i z ludźmi powinien 
zejść na poziom serca, nie wyrzekać się rozumu, ale jakby zanu-
rzyć rozum w sercu. Przypomina się tu słynne zdanie Pascala: 
„Serce ma swoje racje, których rozum nie zna” – mówił w uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa abp Stanisław Gądecki 
(24.06.2022). Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
poprowadził procesję eucharystyczną ulicami Poznania, konty-

nuując stuletnią tradycję procesji ku czci Serca Jezusa, zapoczątko-
waną w 1922 r. Przypomniał, że to właśnie w Poznaniu działał ini-
cjator kultu Serca Jezusowego w Polsce, o. Kasper Drużbicki, który 
zapoczątkował go jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii 
Alacoque.
Nawiązując do kultu Serca Jezusowego, metropolita poznański 
przekonywał, że przebite włócznią i otwarte Serce wiszącego na 
krzyżu Zbawiciela jest symbolem nieskończonej miłości Boga do 
nas i że wobec tej miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na 
nią odpowiedzieć. „Bóg w Jezusie otworzył przed nami swoje Serce. 
Płynące z niego woda i krew to symbol źródła łaski, Ducha Święte-
go, sakramentów, symbol Kościoła. To niewyczerpane źródło miło-
ści, która obmywa nas z grzechów, ratuje od śmierci wiecznej, ocala i 
daje życie” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
„Serce Jezusa i miłosierdzie Boże ściśle się ze sobą łączą. Obie te ta-
jemnice są dwoma aspektami tej samej prawdy o Bogu kochającym, 
który wcielił się, został ukrzyżowany i zmartwychwstał, abyśmy my, 
grzeszni, mieli życie wieczne” – przekonywał abp Gądecki.
Nawiązując do odczytanej Ewangelii o dobrym pasterzu, metropo-
lita poznański zauważył, że każdy „z nas może być zabłąkaną owcą 
z przypowieści, zgubioną drachmą, albo zagubionym synem, który 
roztrwonił majątek swojego ojca. Jako ludzie nie zawsze jesteśmy 
świadomi naszego zagubienia”.
„Miłosierna miłość Boga przekazuje nam prawdę o tym, że Bóg 
nie przestaje się interesować losem, zarówno tych świadomych, jak                       
i nieświadomych swego zagubienia, ponieważ Bóg jest miłością, 
która wychodzi z siebie, aby odszukiwać to, co zginęło. On szuka jak 
ów pasterz” – mówił abp Gądecki.
Na zakończenie procesji eucharystycznej na pl. A. Mickiewicza od-
prawiono nabożeństwo przebłagalne i wynagradzające Sercu Jezu-
sowemu za grzechy świata.

Przewodniczący Episkopatu: Niech czas wakacji będzie okazją do 
wypoczynku dla ciała i ducha

„Niech rozpoczynający się czas wakacji będzie okazją do wypoczyn-
ku dla ciała i ducha. Pamiętajmy o modlitwie i niedzielnej Euchary-
stii. Na ten czas wszystkim z serca błogosławię” – powiedział prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki 
z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczynających się wakacji.
Przewodniczący KEP podziękował w imieniu Konferencji Episko-
patu Polski „nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za wysiłek 
włożony w kształcenie intelektualne i formowanie charakteru dzieci 
i młodzieży w Polsce w ciągu minionego roku szkolnego”.

Pielgrzymujemy na Jasną Górę
Jak co roku w miesiącach wakacyjnych z różnych zakątków naszej Ojczyzny wyru-
szają pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. W tę mapę wpisuje się Poznańska 
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która po raz 88 będzie iść do Matki. Po czasie 
pandemii doszło do reorganizacji grup: pokutna, młodzieżowa, ekstremalna, wiel-
bienia, biblijna, wyciszenia, rodzinna, miłosierdzia. Po nazwach grup, możemy 
wywnioskować, że każda grupa charakteryzuje się innym stylem pielgrzymowa-
nia, zatem wybór jest szeroki i każdy znajdzie odpowiednią dla siebie. Dla osób 
zamieszkałych nieco dalej od Poznania są utworzone cztery osobne grupy, które 
wyruszą z Opalenicy, Buku, Grodziska Wielkopolskiego oraz Leszna. Każda grupa 
będzie miała swojego przewodnika w postaci osoby duchownej, a kierownikiem 
całej pielgrzymki jest ks. Jan Markowski. Grupy mają wyznaczone już trasy jakimi 
będą zmierzać w kierunku Częstochowy (są dostępne na stronie internetowej Po-
znańskiej Pieszej Pielgrzymki). Grupy z Poznania wystartują już 6 lipca, na Jasną 
Górę wraz z pozostałymi grupami dotrą 15 lipca. Co warto zabrać ze sobą na taką 
pielgrzymkę? Pielgrzym powinien posiadać ze sobą: różaniec, dowód tożsamości, 
wygodne buty, nakrycie głowy, kurtka przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, ban-
daże elastyczne, maść na nadciągnięcia, krem do opalania, zażywane leki. Zapisy 
na pielgrzymkę trwają do 2 lipca więc nie czekaj i zapisz się już dziś! Więcej infor-
macji znajduje się na stronie pielgrzymka.archpoznan.pl
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Za nami X Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie
W dniach 22-26 czerwca br. w Rzymie odbyło się, z udziałem ponad 2 tys. delegatów, X
Światowe Spotkanie Rodzin. Tematem spotkania były słowa: „Miłość rodzinna: powołanie i 
droga do świętości”.
Wydarzenie miało niespotykaną dotąd formułę, charakteryzująca się „wieloośrodkowym i 
powszechnym” wymiarem. Choć głównym miejscem spotkania był Rzym, to w tych samych 
dniach niektóre diecezje starały się zorganizować lokalne spotkania dla swoich rodzin i 
wspólnot. Wśród uczestników była 100 osobowa grupa Polaków i Polonii. Patronami całego 
spotkania byli bł. Ludwik i Maria Beltrame Quattrocchi. Przez całe spotkanie w Auli Pawła 
VI wystawiony był relikwiarz, zawierający relikwie oraz pamiątki błogosławionych 
małżonków, m.in. ich egzemplarz Pisma Świętego, pierścionek zaręczynowy i obrazek MB 
Pompejańskiej, podarowany Ludwikowi przez żonę.

Fot. VATICAN MEDIA / IPA/SIPA/SIPA/East News

Papież apeluje o pokój na Ukrainie, w Ekwadorze i na Haiti
Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec 
Święty zaapelował o pokój na Ukrainie, o pokój społeczny w Ekwadorze oraz powstrzymanie 
przemocy na Haiti (26.06.2022).

Fot. AP/Associated Press/East News

Rozpoczęła się 3-letnia Narodowa Odnowa Eucharystyczna w USA
Adoracje i procesje rozpoczęły w niedzielę, 19 czerwca – w uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa – trzyletnią Narodową Odnowę Eucharystyczną (National Eucharistic 
Revival) w USA.
Według CNA celem tej trzyletniej akcji ma być „inspirowanie, edukowanie i jednoczenie 
ludzi w świecie, w którym niezbyt wielu zna znaczenie i wartość zażyłości z Jezusem. Ma ona 
zatem pokazać, że cud rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii może uzdrowić ludzkie 
dusze. (…) Dzięki odpowiednio zaplanowanemu kalendarzowi wydarzeń, w ciągu tych 
najbliższych trzech lat, biskupi amerykańscy mają nadzieję zmienić życie wielu katolików i 
niekatolików”.

Rekolekcje o uzdrawiającej mocy Eucharystii. Nowa inicjatywa paulinów
Kilkadziesiąt osób z Polski i zagranicy uczestniczyło na Jasnej Górze w rekolekcjach o 
uzdrawiającej mocy Eucharystii. To nowa inicjatywa paulinów, która ma „zapalać katolików 
do w pełni świadomego uczestnictwa we Mszy św., dogłębnego jej poznawania i przeżywania 
”. 26 czerwca zakończyło się czerwcowe spotkanie, kolejne odbędzie się po wakacjach, we 
wrześniu.
Rekolekcje zainicjowane zostały w maju i odbywają się od ostatniego piątku do ostatniej 
niedzieli miesiąca. Prowadzi je paulin o. Zbigniew Ptak. Każda comiesięczna seria stanowi 
oddzielną część rozważań o Mszy św.
„Im bardziej człowiek zbliży się do miłości, która w Eucharystii jest w nadmiarze, tym ma 
głębszą relację z Jezusem i tym samym bardziej uczestniczy w tej mądrości, którą Bóg 
proponuje we Mszy św. Jedno z drugim jest nierozerwalnie związane” – podkreśla paulin.

Fot. comunidad_cielo_abierto_qro / Cathopic

Źródła: www.ekai.pl, www.episkopat.pl, www.archpoznan.pl

Fot. Maria Oswalt / Unsplash

Abp Gądecki w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa: Chrześcijaństwo jest 
religią serca
„Chrześcijanin w komunikacji z Bogiem i z ludźmi powinien zejść na poziom serca, nie 
wyrzekać się rozumu, ale jakby zanurzyć rozum w sercu. Przypomina się tu słynne zdanie 
Pascala: „Serce ma swoje racje, których rozum nie zna” – mówił w uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa abp Stanisław Gądecki (24.06.2022).
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poprowadził procesję eucharystyczną ulicami 
Poznania, kontynuując stuletnią tradycję procesji ku czci Serca Jezusa, zapoczątkowaną w 
1922 r. Przypomniał, że to właśnie w Poznaniu działał inicjator kultu Serca Jezusowego w 
Polsce, o. Kasper Drużbicki, który zapoczątkował go jeszcze przed objawieniami św. 
Małgorzaty Marii Alacoque.
Nawiązując do kultu Serca Jezusowego, metropolita poznański przekonywał, że przebite 
włócznią i otwarte Serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela jest symbolem nieskończonej 
miłości Boga do nas i że wobec tej miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią 
odpowiedzieć. „Bóg w Jezusie otworzył przed nami swoje Serce. Płynące z niego woda i 
krew to symbol źródła łaski, Ducha Świętego, sakramentów, symbol Kościoła. To 
niewyczerpane źródło miłości, która obmywa nas z grzechów, ratuje od śmierci wiecznej, 
ocala i daje życie” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
„Serce Jezusa i miłosierdzie Boże ściśle się ze sobą łączą. Obie te tajemnice są dwoma 
aspektami tej samej prawdy o Bogu kochającym, który wcielił się, został ukrzyżowany i 
zmartwychwstał, abyśmy my, grzeszni, mieli życie wieczne” – przekonywał abp Gądecki.
Nawiązując do odczytanej Ewangelii o dobrym pasterzu, metropolita poznański zauważył, że 
każdy „z nas może być zabłąkaną owcą z przypowieści, zgubioną drachmą, albo zagubionym 

W POLSCE

Fot. Santiago Mejía LC / Cathopic

W POLSCE

30 lat Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
21 czerwca minęło 30 lat działalności Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. „Federacja 
XXI wieku staje się klastrem pozytywnej energii i działań chroniących każde ludzkie życie” –
mówi prezes PFROŻ Jakub Bałtroszewicz.
21 czerwca 1992 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbył się zjazd 
założycielski, w którym wzięło udział 102 przedstawicieli różnych ruchów i organizacji pro-
life w Polsce, wyrażających wolę stworzenia wspólnego przedstawicielstwa o nazwie: Polska 
Federacja Ruchów Obrony Życia. Do PFROŻ należy 132 przedstawicieli różnych organizacji 
pro-life o różnym profilu działalności, w tym m.in. charytatywnym, pomocy psychologicznej 
czy edukacyjno-wychowawczym.

Przewodniczący Episkopatu: Niech czas wakacji będzie okazją do wypoczynku dla ciała 
i ducha
„Niech rozpoczynający się czas wakacji będzie okazją do wypoczynku dla ciała i ducha. 
Pamiętajmy o modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Na ten czas wszystkim z serca 
błogosławię” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczynających się wakacji.
Przewodniczący KEP podziękował w imieniu Konferencji Episkopatu Polski „nauczycielom, 
wychowawcom i rodzicom za wysiłek włożony w kształcenie intelektualne i formowanie 
charakteru dzieci i młodzieży w Polsce w ciągu minionego roku szkolnego”.
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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 środę 6 lipca z Katedry poznańskiej wyruszy 88 Poznańska 
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

W lipcu i sierpniu będzie katecheza przed chrztem przy zgło-
szeniu 
w biurze parafialnym. W wakacje w niedzielę nie będzie 
Mszy św. o 12.30.

Biuro parafialne czynne: w środy w godz. od 9.00-11.00 i we 
wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00. Ks. Proboszcz będzie 
w biurze parafialnym w lipcu we wtorki i czwartki od 17.00 
do 17.30

Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.

W miesiącach wakacyjnych nasz tygodnik Dobra Nowina bę-
dzie się ukazywał w skróconej formie.

Hasło roku duszpasterskiego

PROGRAM  PARAFIALNEJ PIELGRZYMKI
ŚLADAMI PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

w 25 – ROCZNICĘ POBYTU W POLSCE
22.09 -25.09.2022 r.

22.09.2022 r. (czwartek)
Godz. 05.30 – zbiórka uczestników przy kościele.
Przejazd do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego. Obiado-
kolacja i nocleg w hotelu w pobliżu Krupówek.

23.09.2022 r. (piątek)
Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na 
Krzeptówkach. Spacer po zimowej stolicy Polski, pod Gubałówkę. Po 
zakwaterowaniu i obiadokolacji czas wolny na spacer po Krupówkach.

24.09.2022 r. (sobota)
Śniadanie. Przejazd do krakowskich Łagiewnik i pod Wawel. Po obiado-
kolacji czas na samodzielne chłonięcie niezwykłej atmosfery Krakowa.

25.09.2022 r. (niedziela)
Śniadanie. Przejazd na Skałkę – Panteon Narodowy. Spacer po Kazi-
mierzu – dawnej dzielnicy żydowskiej. Powrót do Poznania. Na trasie 
obiad. Zakończenie pielgrzymki około godz. 22.00

Świadczenia:
wygodny autokar, 2 noclegi ze śniadaniami w Zakopanem, 1 nocleg 
ze śniadaniem w Krakowie, opłaty klimatyczne, ubezpieczenie NW,                         
3 obiadokolacje i 1 obiad, opieka pilota, usługi przewodnickie

* Uczestnicy opłacają we własnym zakresie bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów oraz przejazdy kolejkami linowymi (około 150 zł /os.)

Koszt: 950 zł /os.


