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EWANGELIA (J 16, 12-15)

Dobrej
Nowiny

Tajemnica Trójcy Świętej jest
prawdziwym teologicznym wyzwaniem. Naszą wiarę wyznajemy,
mniej lub bardziej świadomie, wielokrotnie w ciągu dnia czyniąc znak
krzyża. Technicznie jest to dla nas
tak łatwe, że czynimy to niemal odruchowo. Ale każdy kto choć raz
uczył dziecko znaku krzyża wie, jak
trudne były początki. A mimo to
dziecko ufnie powierza nam swoją rączkę i z rozczulającą powagą
pozwala się poprowadzić. Dzisiaj
my powierzmy naszą rękę Panu
Bogu, bo to On nas „wszystkiego
nauczy” i „doprowadzi nas do całej prawdy”, więc przez tajemnicę
Trójcy Świętej dajmy poprowadzić
się Jemu.
„W Imię Ojca…” i dotykam mojego czoła. Początek każdego działania jest
w myślach. Tu kryją się wszystkie intencje, tu kształtuje się nasza świadomość.
Kiedy pierwszy raz usłyszałam, jak żydowski maluch mówi do swojego taty Abba - zrozumiałam Kim jest dla mnie Bóg Ojciec. Oby świadomość, że nie
jesteśmy sami, że zawsze jesteśmy w Jego rękach, nigdy nas nie opuszczała.
„…i Syna…”. Dotykam swojego serca. To to najczulsze i najdelikatniejsze miejsce,
zdolne do największej miłości, ale i największego cierpienia. Panie „uczyń serca
nasze na wzór serca swego”.
„… i Ducha Świętego” i dotykam barków. To na nich Pan Jezus niósł krzyż. Barki
muszą unieść ciężar naszego życia. Wołajmy do Ducha Świętego, aby był naszym
pocieszycielem i nauczycielem, pierwszym doradcą i powiernikiem. Niech Duch
Święty przygotuje nasze barki do ciężkiej pracy.
„…Amen.” Cała jestem Twoja! Tym znakiem ostatecznie oddaje siebie w ręce
Ojca i Syna i Ducha Świętego - Boga Trójjedynego.
Justyna Zienkowicz

Duch Prawdy
doprowadzi was
do całej prawdy

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według
Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do
powiedzenia, ale teraz znieść nie
możecie. Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do
całej prawdy. Bo nie będzie mówił
od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam
rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy
chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec,
jest moje. Dlatego powiedziałem, że
z mojego weźmie i wam objawi».
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Myśli na każdy dzień
13.06.

„Dobroć i pokora są
najmilsze Bogu i ludziom.
Człowiek dojrzewa w
pokorze serca. Im bardziej
się on umniejsza w sobie,
tym więcej Bóg wzrasta w
nim.”
św. Antoni z Padwy
14.06.
„Abyś źle nie umarł, żyj
dobrze; jak żołnierz na
warcie bądź zawsze gotów!”
bł. Michał Kozal
15.06.
„Miłość, połączona z wiarą, prowadzi nas do pokoju prawdziwego, pełnego,
stałego, do pokoju niczym
niezmąconego. Ten pokój
jest celem wszystkich dobrych zamierzeń.”
św. Augustyn

bliźniego? - Kochając
bliźniego. To jest jedyne
kryterium, innego nie
ma.”
św. Brat Albert
18.06.
„Miłość pragnie dalej
postępować tam, gdzie
rozum się zatrzymuje.”
bł. Jan Ruysbroeck
19.06.
„Doskonałość nie polega
na tym, że się nie ma
przyjaciół, ale na tym, że
się ma dobrych i świętych przyjaciół.”
św. Franciszek Salezy

Czytanie z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża:
«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi,
od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed
pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami
roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie
wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając
na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9)
Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5, 1-5)

Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Poniedziałek: 1Krl 21, 1b-16; Mt 5, 38-42
Wtorek: 1 Krl 21, 17-29; Mt 5, 43-48
Środa: 2 Krl 2, 1.6-14; Mt 6, 1-6. 16-18
Czwartek: Rdz 14, 18-20; 1 Kor 11, 23-26; Łk 9, 11b-17
Piątek: 2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a; Mt 6, 19-23
Sobota: 2 Krn 24, 17-25; Mt 6, 24-34
- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -

Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

17.06.
„W jaki sposób można
być pewnym, że się kocha
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PIERWSZE CZYTANIE (Prz 8, 22-31)

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

16.06.
„Pragnienie uwolnienia
się od słusznie nałożonych obowiązków to
najbardziej niebezpieczna
forma wolności, jaka może
zaistnieć.”
bł. Henryk Suzo

Czytania na każdy dzień

Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok C

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój
z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy,
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy
się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ap 1, 8)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej
Wandy Błeńskiej
Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,
zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,
niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.
Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,
która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,
proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi
i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.
Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,
wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o beatyfikację
Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej
Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat Swego Syna,
Drogę do prawdziwego życia.
Prosimy Cię, posyłaj świadków Twej miłości
na peryferie świata,
tak jak Wandę Błeńską,
lekarkę, misjonarkę i Matkę Trędowatych.
Udziel nam łaski, by dzięki naszemu świadectwu
piękno Ewangelii mogło zajaśnieć wszędzie tam,
gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy.
Prosimy o beatyfikację Wandy Błeńskiej,
abyśmy zainspirowani jej życiem,
kochali Ciebie i dawali siebie innym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE
Papieski różaniec w intencji pokoju

Na zakończenie maja, miesiąca maryjnego, papież
Franciszek pragnął ofiarować światu znak nadziei.
We wtorek, 31 maja, Papież odmówił różaniec przed
figurą Maryi Królowej Pokoju w Bazylice Santa Maria
Maggiore w Rzymie.
Tradycją jest, że wierni kładą u stóp Matki Bożej małe,
odręczne karteczki z intencjami modlitewnymi. Papież złożył u stóp figury wieniec z kwiatów, a następnie skierował modlitwę do Matki Bożej i pozostawił
swoją szczególną intencję.
W papieskiej modlitwie wzięli udział chłopcy
i dziewczęta, którzy w minionych tygodniach przyjęli
Pierwszą Komunię Świętą i Bierzmowanie, skauci,
rodziny ze Wspólnoty Ukraińców, mieszkających
w Rzymie, przedstawiciele młodzieży, członkowie
Korpusu Żandarmerii Watykańskiej i Papieskiej
Gwardii Szwajcarskiej oraz trzech parafii rzymskich
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej
Pokoju, a także członkowie Kurii Rzymskiej.
Do odmawiania dziesiątek różańca zaproszono rodzinę ukraińską, osoby spokrewnione z ofiarami wojny
oraz grupę kapelanów wojskowych.
Innym ważnym znakiem był udział sanktuariów międzynarodowych z całego świata, a także sanktuariów
znajdujących się w krajach wciąż dotkniętych wojną
lub o silnej niestabilności politycznej. W sanktuariach tych odmawiano różaniec w tym samym czasie, co Ojciec Święty i były one połączone poprzez
streaming z transmisją na żywo z Rzymu. Były to
w łączności z Papieżem: Sanktuarium Matki Bożej
w Zarwanicy na Ukrainie; Katedra Sajdat al-Najat
(Matki Bożej Zbawienia) w Iraku; Katedra Matki
Bożej Pokoju w Syrii; Katedra Maryi Królowej Arabii
w Bahrajnie. Dołączyły do nich sanktuaria międzynarodowe, w tym Sanktuarium Jasnogórskie.
Modlitwa była transmitowana na żywo na oficjalnych
kanałach Stolicy Apostolskiej, a także przez media katolickie.

Kard. Re: kard. Sodano służył Kościołowi
z miłością i oddaniem

„Kard. Sodano cechowało wysokie poczucie obowiązku, dary intelektu i serca, wrażliwość na duszpasterskie działania Kościoła w świecie, mądrość
w ocenie wydarzeń i sytuacji, gotowość do pomocy,
szukanie odpowiednich rozwiązań w każdym przypadku” – powiedział kard. Giovanni Battista Re podczas Mszy pogrzebowej kard. Angelo Sodano. Na
zakończenie liturgii papież Franciszek przewodniczył
obrzędowi ostatniego pożegnania.
Dziekan Kolegium Kardynalskiego przypomniał, że
były Sekretarz Stanu przeżył ponad 94 lata, z czego,
w kapłaństwie 71 oraz 60 w służbie Stolicy Apostolskiej. Kard. Re zaznaczył, że dla chrześcijanina śmierć
jest nie tylko faktem naturalnym, który należy przyjąć
z realizmem i godnością. Jest ona bramą, która otwiera drogę do osobistego spotkania z Bogiem, ponieważ
naszym przeznaczeniem jest wieczność.
Dziekan Kolegium Kardynalskiego przypomniał
również drogę życiową Kard. Angelo Sodano.
4
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Fot. Pope Francis/agefotostock/East News
Kard. Re: kard. Sodano służył Kościołowi z miłością i oddaniem
„Kard. Sodano cechowało wysokie poczucie obowiązku, dary intelektu i serca, wrażliwość na
duszpasterskie działania Kościoła w świecie, mądrość w ocenie wydarzeń i sytuacji, gotowość
do pomocy, szukanie odpowiednich rozwiązań w każdym przypadku” – powiedział kard.
Giovanni Battista Re podczas Mszy pogrzebowej kard. Angelo Sodano. Na zakończenie
liturgii papież Franciszek przewodniczył obrzędowi ostatniego pożegnania.
Dziekan Kolegium Kardynalskiego przypomniał, że były Sekretarz Stanu przeżył ponad 94
lata, z czego, w kapłaństwie 71 oraz 60 w służbie Stolicy Apostolskiej. Kard. Re zaznaczył,
że dla chrześcijanina śmierć jest nie tylko faktem naturalnym, który należy przyjąć z
realizmem i godnością. Jest ona bramą, która otwiera drogę do osobistego spotkania z
Bogiem, ponieważ naszym przeznaczeniem jest wieczność.
Dziekan Kolegium Kardynalskiego przypomniał również drogę życiową Kard. Angelo
Sodano.
Przez prawie 16 lat, kiedy był pierwszym współpracownikiem Papieża, z kompetencją i
oddaniem pracował na rzecz pokoju. Nie brakowało momentów szczególnego
zaangażowania, ze względu na złożoność sytuacji geopolitycznej: wystarczy pomyśleć o
końcu zimnej wojny, konflikcie w Zatoce Perskiej, wojnie w Iraku, konfliktach na Bałkanach,
tragicznym wydarzeniu z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku i późniejszym wzroście
terroryzmu na świecie.
Po zakończeniu pełnienia funkcji Sekretarza Stanu, 15 września 2006 r., kardynał Angelo
Sodano nadal wnosił swój znaczący wkład w pracę Stolicy Apostolskiej, pełniąc funkcję
dziekana Kolegium Kardynalskiego, aż do końca 2019 r., kiedy to, w miarę słabnięcia sił,
zrezygnował z tego urzędu, poświęcając się coraz bardziej modlitwie.

Fot. Avalon.red/REPORTER
Papież: nie zatajajmy przed młodymi prawdy o Bogu
„Nie możemy zatajać przed młodymi prawdy, która nadaje życiu sens” – mówił Papież na
audiencji dla nauczycieli i wychowawców, uczestniczących w międzynarodowym kongresie o
Globalnym Pakcie Edukacyjnym. Franciszek podkreślił, że przemilczanie prawdy o Bogu
przez szacunek dla niewierzących byłoby niczym palenie książek przez wzgląd na tych,
którzy nie myślą, czy niszczenie dzieł sztuki, by uszanować niewidzących, lub muzyki, by nie
urazić głuchych.
Franciszek zaapelował do nauczycieli, aby pomagali młodym radzić sobie z kryzysami, które
przeżywa dzisiaj świat.
„Moim zdaniem jest to bardzo ważne. Musimy się nauczyć, jak pomagać innym w
przeżywaniu kryzysów, bo kryzysy są sposobnością do rozwoju. Kryzysy trzeba rozwiązywać
i uważać, by nie przekształciły się konflikt. Kryzys bowiem ciągnie do góry, stymuluje
rozwój. Konflikt natomiast zamyka, jest opcją, z której nie ma wyjścia. Trzeba więc
wychowywać do przeżywania kryzysów. To jest bardzo ważne. Dzięki temu kryzys może się
przemienić w kairos, sposobny moment, który skłania do wejścia na nowe drogi“ –
powiedział Ojciec Święty.

Przez prawie 16 lat, kiedy był pierwszym współpracownikiem Papieża, z kompetencją i oddaniem pracował
na rzecz pokoju. Nie brakowało momentów szczególnego zaangażowania, ze względu na złożoność sytuacji
geopolitycznej: wystarczy pomyśleć o końcu zimnej
wojny, konflikcie w Zatoce Perskiej, wojnie w Iraku,
konfliktach na Bałkanach, tragicznym wydarzeniu z 11
września 2001 r. w Nowym Jorku i późniejszym wzroście terroryzmu na świecie.
Po zakończeniu pełnienia funkcji Sekretarza Stanu, 15
września 2006 r., kardynał Angelo Sodano nadal wnosił swój znaczący wkład w pracę Stolicy Apostolskiej,
pełniąc funkcję dziekana Kolegium Kardynalskiego,
aż do końca 2019 r., kiedy to, w miarę słabnięcia sił, zrezygnował z tego urzędu, poświęcając się coraz bardziej
modlitwie.

Franciszek do Polaków:
otwórzcie się na miłość Jezusa

Do otwarcia się na miłość Jezusa i niesienia jej w świat
zachęcił papież Polaków podczas środowej audiencji
ogólnej (1.06). Apel ten Franciszek skierował szczególnie do młodzieży, która w sobotę miała spotkać się na
Polach Lednickich.
Oto słowa Ojca Świętego:
„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś rozpoczynamy miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu, które jest
źródłem miłości i pokoju. Otwórzcie się na tę miłość
i nieście ją „na krańce świata”, świadcząc o dobroci i miłosierdziu, które wypływają z Bożego Serca. To wezwanie, w szczególny sposób, kieruję do młodych, którzy
w najbliższą sobotę spotkają się w Lednicy, wymownym miejscu dla wiary Polaków. Niech Bóg Wam błogosławi”.

Papież: nie zatajajmy przed młodymi prawdy o Bogu

Fot. CPP / Polaris/East News
Franciszek: u podstaw życia duchowego tkwi miłość będąca darem Ducha Świętego
„Stańmy w szkole Ducha Świętego, aby On nas wszystkiego nauczył. Przyzywajmy Go
każdego dnia, aby przypominał nam, że zawsze zaczynamy od spojrzenia Boga na nas, że w
naszych wyborach kierujemy się słuchaniem Jego głosu, że idziemy razem, jako Kościół,
pojętni na Niego i otwarci na świat” – powiedział Franciszek podczas Eucharystii
sprawowanej w Bazylice Watykańskiej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (5.06). Mszy
św. przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re.
W homilii Ojciec Święty zaznaczył, że u podstaw życia duchowego tkwi miłość będąca
darem Ducha Świętego, który sprawia, że czujemy się miłowani i uczy nas kochać. On
„pobudza” nasze życie duchowe. On sam nam o tym przypomina, ponieważ jest pamięcią
Boga, Tym, który przypomina nam wszystkie słowa Jezusa. Papież zachęcił do pielęgnowania
tej duchowej pamięci, że jesteśmy Bożymi dziećmi, zawsze miłowanymi. Podkreślił
konieczność pozwolenia, aby Duch Święty mógł wejść w nasze najtrudniejsze sytuacje i
przypomniał nam o miłości Boga. „W ten sposób wprowadza ład w nasze życie: uczy nas
akceptować siebie, przebaczać sobie, pogodzić się z przeszłością. Aby zacząć od nowa” –
wskazał Franciszek.
Papież zaznaczył, że Duch Święty w obliczu rozdroży życiowych podpowiada najlepszą
drogę, jaką można obrać. „Duch Święty, który koryguje cię w drodze, nigdy nie zostawia
ciebie na pastwę losu, ale bierze cię za rękę, pociesza i zawsze dodaje otuchy” – podkreślił
Ojciec Święty.
Ojciec Święty podkreślił także rolę Ducha Świętego jako budowniczego wspólnoty oraz
inspiratora ewangelizacji, wychodzenia na zewnątrz, aby wszyscy mogli karmić się pięknem
Boga.

Fot. Wikipedia
Franciszek do Polaków: otwórzcie się na miłość Jezusa
Do otwarcia się na miłość Jezusa i niesienia jej w świat zachęcił papież Polaków podczas
środowej audiencji ogólnej (1.06). Apel ten Franciszek skierował szczególnie do młodzieży,
która w sobotę miała spotkać się na Polach Lednickich.
Oto słowa Ojca Świętego:
„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś rozpoczynamy miesiąc poświęcony Sercu
Jezusowemu, które jest źródłem miłości i pokoju. Otwórzcie się na tę miłość i nieście ją „na
krańce świata”, świadcząc o dobroci i miłosierdziu, które wypływają z Bożego Serca. To
wezwanie, w szczególny sposób, kieruję do młodych, którzy w najbliższą sobotę spotkają się
w Lednicy, wymownym miejscu dla wiary Polaków. Niech Bóg Wam błogosławi”.

„Nie możemy zatajać przed młodymi prawdy, która
nadaje życiu sens” – mówił Papież na audiencji dla nauczycieli i wychowawców, uczestniczących w międzynarodowym kongresie o Globalnym Pakcie Edukacyjnym. Franciszek podkreślił, że przemilczanie prawdy
o Bogu przez szacunek dla niewierzących byłoby niczym palenie książek przez wzgląd na tych, którzy nie
myślą, czy niszczenie dzieł sztuki, by uszanować niewidzących, lub muzyki, by nie urazić głuchych.
Franciszek zaapelował do nauczycieli, aby pomagali
młodym radzić sobie z kryzysami, które przeżywa dzisiaj świat.
„Moim zdaniem jest to bardzo ważne. Musimy się nauczyć, jak pomagać innym w przeżywaniu kryzysów,
bo kryzysy są sposobnością do rozwoju. Kryzysy trzeba
rozwiązywać i uważać, by nie przekształciły się konflikt.
Kryzys bowiem ciągnie do góry, stymuluje rozwój.
Konflikt natomiast zamyka, jest opcją, z której nie ma
wyjścia. Trzeba więc wychowywać do przeżywania
kryzysów. To jest bardzo ważne. Dzięki temu kryzys
może się przemienić w kairos, sposobny moment, który
skłania do wejścia na nowe drogi“ – powiedział Ojciec
Święty.

Franciszek: u podstaw życia duchowego tkwi miłość
będąca darem Ducha Świętego

Fot. Vatican Media
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„Stańmy w szkole Ducha Świętego, aby On nas wszystkiego nauczył. Przyzywajmy Go każdego dnia, aby

przypominał nam, że zawsze zaczynamy od spojrzenia Boga na nas, że w naszych wyborach kierujemy
się słuchaniem Jego głosu, że idziemy razem, jako Kościół, pojętni na Niego i otwarci na świat” – powiedział Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej
w Bazylice Watykańskiej w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego (5.06). Mszy św. przewodniczył
dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni
Battista Re.
W homilii Ojciec Święty zaznaczył, że u podstaw
życia duchowego tkwi miłość będąca darem Ducha
Świętego, który sprawia, że czujemy się miłowani
i uczy nas kochać. On „pobudza” nasze życie duchowe. On sam nam o tym przypomina, ponieważ jest
pamięcią Boga, Tym, który przypomina nam wszystkie słowa Jezusa. Papież zachęcił do pielęgnowania
tej duchowej pamięci, że jesteśmy Bożymi dziećmi,
zawsze miłowanymi. Podkreślił konieczność pozwolenia, aby Duch Święty mógł wejść w nasze najtrudniejsze sytuacje i przypomniał nam o miłości Boga.
„W ten sposób wprowadza ład w nasze życie: uczy
nas akceptować siebie, przebaczać sobie, pogodzić się
z przeszłością. Aby zacząć od nowa” – wskazał Franciszek.
Papież zaznaczył, że Duch Święty w obliczu rozdroży
życiowych podpowiada najlepszą drogę, jaką można
obrać. „Duch Święty, który koryguje cię w drodze, nigdy nie zostawia ciebie na pastwę losu, ale bierze cię
za rękę, pociesza i zawsze dodaje otuchy” – podkreślił
Ojciec Święty.
Ojciec Święty podkreślił także rolę Ducha Świętego
jako budowniczego wspólnoty oraz inspiratora ewangelizacji, wychodzenia na zewnątrz, aby wszyscy mogli karmić się pięknem Boga.

Papież ponowił apel o pokój na Ukrainie

Po odmówieniu modlitwy Regina Caeli w Watykanie i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa
papież Franciszek nawiązał do trwającego ponad sto
dni konfliktu w Ukrainie i zaapelował o stanowcze dążenie do pokoju. „Niech zostanie usłyszany rozpaczliwy krzyk cierpiących ludzi – widzimy to codziennie
w mediach – niech zostanie poszanowane ludzkie
życie i powstrzymane makabryczne niszczenie miast
i wsi na wschodzie Ukrainy. Proszę, nie ustawajmy
w modlitwie i niestrudzonym dążeniu do pokoju” –
zaapelował Ojciec Święty.
„Ponawiam mój apel do przywódców narodów: proszę, nie doprowadzajcie ludzkości do ruiny! Nie doprowadzajcie ludzkości do ruiny, proszę was bardzo!
Niech zostaną podjęte prawdziwe negocjacje, prawdziwe negocjacje w sprawie zawieszenia broni i trwałego rozwiązania” – powiedział Franciszek.

nie nosi katedra w stolicy Hiszpanii, a jej wspomnienie
9 listopada jest ważnym świętem w Madrycie. Repliki
Madonny są używane podczas procesji lub w różnych
kaplicach w regionie. Autorstwo figury, której nazwa
pochodzi od arabskiego słowa „Al Mudayna” (cytadela), historycy sztuki przypisują holenderskiemu rzeźbiarzowi Diego Copin de Holanda (ok. 1500 r.), natomiast
legendy i podania mówią o jego pochodzeniu już od
początku VIII wieku

Polacy pielgrzymowali do Matki Bożej z Góry Fuji
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za drzwiami” – powiedział. Odwołał się do dość powszechnego doświadczenia, że nieraz
najtrudniej być blisko tych, którzy są pośród nas – w domu, w rodzinie: „niby jesteśmy
blisko, a mamy doświadczenie wielkiej odległości między nami”. „Krańce świata naprawdę
znaczą coś więcej niż odległość na mapie” – zauważył. Następnie abp Ryś mówił o dwóch
wydarzeniach biblijnych – budowie wieży Babel i Pięćdziesiątnicy, gdy Bóg zesłał na
Apostołów Ducha Świętego i zaczęli mówić różnymi językami. „Te wydarzenia bardzo
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Papież ponowił apel o pokój na Ukrainie
Po odmówieniu modlitwy Regina Caeli w Watykanie i udzieleniu apostolskiego
błogosławieństwa papież Franciszek nawiązał do trwającego ponad sto dni konfliktu w
Ukrainie i zaapelował o stanowcze dążenie do pokoju. „Niech zostanie usłyszany rozpaczliwy
krzyk cierpiących ludzi – widzimy to codziennie w mediach – niech zostanie poszanowane
ludzkie życie i powstrzymane makabryczne niszczenie miast i wsi na wschodzie Ukrainy.
Proszę, nie ustawajmy w modlitwie i niestrudzonym dążeniu do pokoju” – zaapelował Ojciec
Święty.
„Ponawiam
mój apelNews
do przywódców narodów: proszę, nie doprowadzajcie ludzkości do
Fot.
Lukasz Gdak/East
ruiny! Nie doprowadzajcie ludzkości do ruiny, proszę was bardzo! Niech zostaną podjęte
prawdziwe negocjacje, prawdziwe negocjacje w sprawie zawieszenia broni i trwałego
rozwiązania”
–
powiedział
Uroczysta Eucharystia w XVFranciszek.
Święto Dziękczynienia
„Oboje błogosławieni pozostawili nam program życia nie tylko na lata spokojne, ale nade
wszystko na trudne czasy” – mówił bp Jan Kopiec, w homilii podczas uroczystej Mszy św.
sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej w XV Dniu Dziękczynienia, obchodzonym jako
ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbietę

Fot. CPP / Polaris/East News
Real Madryt ofiarował Matce Bożej swój puchar Ligi Mistrzów
Piłkarska drużyna Realu Madryt – zwycięzcy Ligi Mistrzów – po powrocie z Paryża
wieczorem 29 maja udała się do stolicy, by tam podarować swój zwycięski puchar patronce
miasta, Matce Bożej z Almudeny. Piłkarzy, trenerów i członków władz klubu powitał
arcybiskup Madrytu. Kardynał Carlos Osoro. Chwalił „kulturę spotkania” i zespołowego
ducha, które pielęgnują zawodnicy hiszpańskiego klubu. „Dziękuję wam z całego serca, że
imię Madrytu niesiecie na wszystkie kontynenty” – powiedział hierarcha.
Dziewica z Almudeny (Virgen de la Almudena) to średniowieczne przedstawienie Maryi,
Matki Bożej, która jest uważana za patronkę Madrytu. Jej wezwanie nosi katedra w stolicy

Hiszpanii, a jej wspomnienie 9 listopada jest ważnym świętem w Madrycie. Repliki Madonny
są używane podczas procesji lub w różnych kaplicach w regionie. Autorstwo figury, której
nazwa pochodzi od arabskiego słowa „Al Mudayna” (cytadela), historycy sztuki przypisują
holenderskiemu rzeźbiarzowi Diego Copin de Holanda (ok. 1500 r.), natomiast legendy i
podania mówią o jego pochodzeniu już od początku VIII wieku.

Real Madryt ofiarował Matce Bożej
swój puchar Ligi Mistrzów

Piłkarska drużyna Realu Madryt – zwycięzcy Ligi
Mistrzów – po powrocie z Paryża wieczorem 29 maja
udała się do stolicy, by tam podarować swój zwycięski
puchar patronce miasta, Matce Bożej z Almudeny.
Piłkarzy, trenerów i członków władz klubu powitał arcybiskup Madrytu. Kardynał Carlos Osoro. Chwalił
„kulturę spotkania” i zespołowego ducha, które pielęgnują zawodnicy hiszpańskiego klubu. „Dziękuję
wam z całego serca, że imię Madrytu niesiecie na
wszystkie kontynenty” – powiedział hierarcha.
Dziewica z Almudeny (Virgen de la Almudena) to
średniowieczne przedstawienie Maryi, Matki Bożej,
która jest uważana za patronkę Madrytu. Jej wezwa-

Ostatnią niedzielę miesiąca – 29 maja Polonia tokijska
spędziła u stóp góry Fuji z Maryją i Jej wielkim czcicielem i sługą, słynnym w Japonii misjonarzem, śp. bratem
Zenonem Żebrowskim OFM Conv (1898-1982).
Po uroczystej Mszy św., pod figurą Matki Bożej, wzniesioną na wysokości ok. 1500 m n.p.m. w 1964, pielgrzymi odmówili Litanię Loretańską. A i u br. Zenona,
i u Matki Bożej modlono się za Ukrainę i jej mieszkańców i o sprawiedliwy pokój dla tego kraju. Miejsca modlitw były udekorowane flagami: polską i ukraińską.
Pielgrzymkę zakończył wspólny posiłek w klasztorze
sióstr salezjanek przy jeziorze Yamanaka – jednym
z pięciu, które okalają górę. Odśpiewano tam pieśń „Po
górach, dolinach” po polsku i japońsku.

Fot. Facebook/RealMadrid/

Polacy pielgrzymowali do Matki Bożej z Góry Fuji
Ostatnią niedzielę miesiąca – 29 maja Polonia tokijska spędziła u stóp góry Fuji z Maryją i Jej
wielkim czcicielem i sługą, słynnym w Japonii misjonarzem, śp. bratem Zenonem
Żebrowskim OFM Conv (1898-1982).
Po uroczystej Mszy św., pod figurą Matki Bożej, wzniesioną na wysokości ok. 1500 m n.p.m.
w 1964, pielgrzymi odmówili Litanię Loretańską. A i u br. Zenona, i u Matki Bożej modlono
się za Ukrainę i jej mieszkańców i o sprawiedliwy pokój dla tego kraju. Miejsca modlitw były
udekorowane flagami: polską i ukraińską.
Pielgrzymkę zakończył wspólny posiłek w klasztorze sióstr salezjanek przy jeziorze
Yamanaka – jednym z pięciu, które okalają górę. Odśpiewano tam pieśń „Po górach,
dolinach” po polsku i japońsku.

Za nami ogólnopolskie spotkanie młodzieży
na Polach Lednickich

Aktem wyboru Chrystusa i przejściem pod Bramą –
Rybą zakończyło się o północy 4 czerwca XXVI Spotkanie Młodych Lednica 2000. Uczestniczyło w nim
ponad 20 tys. młodych z całej Polski. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało „Na krańce świata”.
Młodzi zaczęli gromadzić się na Polach Lednickich już
od rana. Pogoda dopisała. Był czas na wspólną modlitwę, śpiewy i tańce. O godz. 17.00 nastąpiło oficjalne
otwarcie Lednicy. Rozpoczął je hymn „trzeciego tysiąclecia”, do którego muzykę skomponował Wiesław Wolnik, a słowa napisała Agnieszka Chrostowska.
O godz. 20 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył abp Wojciech Polak, Prymas Polski.
Homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś. Swoją homilię
abp Ryś poświęcił refleksji, co oznacza iść na krańce
świata oraz co oznacza tworzyć wspólnotę. Jeśli chodzi o określenie „krańce świata”, arcybiskup zaznaczył,
że współcześnie nie chodzi w tym określeniu o krańce
geograficzne. „Może te krańce świata są odległe o 2 metry. To ci, których uważamy za sobie obcych, a którzy są
tuż za drzwiami” – powiedział. Odwołał się do dość powszechnego doświadczenia, że nieraz najtrudniej być
blisko tych, którzy są pośród nas – w domu, w rodzinie:
„niby jesteśmy blisko, a mamy doświadczenie wielkiej
odległości między nami”. „Krańce świata naprawdę
znaczą coś więcej niż odległość na mapie” – zauważył. Następnie abp Ryś mówił o dwóch wydarzeniach
biblijnych – budowie wieży Babel i Pięćdziesiątnicy,
gdy Bóg zesłał na Apostołów Ducha Świętego i zaczęli
mówić różnymi językami. „Te wydarzenia bardzo odległe w czasie, są ze sobą bardzo powiązane” – zauważył.
„W historii wieży Babel ludzie posługują się jednym
językiem, ale się rozpraszają, a ci zebrani w Jerozolimie,
którzy mówią wszystkimi językami pod słońcem, mają
doświadczenie wspólnoty” – powiedział.
Arcybiskup zaznaczył, że jeden język nie daje jeszcze
doświadczenia wspólnoty, jest raczej narzędziem totalitaryzmu: „Wszyscy mieli jeden język, bo mieli narzu-
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cony jeden język, bo musieli być wszyscy tacy sami,
idealnie tacy sami, jednolici. I ta jednolitość doprowadziła ich do rozpadu”. Abp Ryś podkreślił, że wspólnotę tworzy Duch Święty, bo szanuje różnorodność
tych, którzy są w Jerozolimie. Apostołowie odkrywają tę różnorodność jako wartość i dlatego z każdym
mówią jego własnym językiem, powstaje wspólnota.
„Wspólnota, w której potrafisz uszanować drugiego,
w jego odrębności, w jego wrażliwości, w jego sposobie myślenia, w jego języku, w jego wrażliwości religijnej. Tak się tworzy wspólnota. Rozwalają wspólnotę
ci, którzy próbują narzucić jednolitość, jednakowe
formy, jednakowe myślenie”. W związku z trwającym
dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego podczas wydarzenia obecne były jego relikwie. Symbolem tegorocznego Spotkania Młodych
był różaniec z lednickim krzyżem i rybką.
Duszpasterzem tegorocznego spotkania był o. Tomasz Nowak OP.
Pierwsze spotkanie lednickie odbyło się 2 czerwca
1997 r. Pomysłodawcą spotkań na Polach Lednickich był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan
Góra.

Ok. godz. 18 kolumna z papieskim samochodem wyjechała w nieznane. Wszyscy zadawali
sobie pytanie dokąd, gdyż wszelkie szczegóły były otoczone ścisłą tajemnicą.
Akurat wtedy Ojciec Święty pojechał do schroniska przy Morskim Oku. Do księgi
pamiątkowej wpisał: „Szczęść Boże. Jan Paweł II”. Wyszedł na taras i pokazując laską
szczyty, wymieniał ich nazwy. Potem w ciszy długo patrzył na Tatry.
W drodze powrotnej wstąpił jeszcze na Jaszczurówkę, do domu sióstr urszulanek, gdzie
przyjeżdżał na urlopy.

Kościoła. Za datę jego powstania przyjmuje się 26
sierpnia 1969 r., kiedy kard. Stefan Wyszyński wydał dokument, w którym wzywa ludzi dobrej woli
do pomocy Kościołowi i chrześcijańskiej Ojczyźnie przez Bogurodzicę Matkę Kościoła. W 1973 r.
Episkopat Polski zaaprobował Ruch Pomocników
Matki Kościoła jako jedną z form wychowania ludzi
świeckich do apostolstwa.

Brońcie Krzyża!
Niezapomniane 3 dni Jana Pawła II w Zakopanem

Apel o obronę Krzyża i podkreślenie jego roli w życiu Kościoła i narodu oraz beatyfikacja dwóch Polek były głównymi akcentami pobytu Jana Pawła II
w Zakopanem od 4 do 7 czerwca 1997 r. Podczas
uroczystej Mszy św. u stóp Wielkiej Krokwi, z udziałem 300 tys. pielgrzymów Ojciec Święty wezwał do
wierności krzyżowi. Nawiedził nowe sanktuarium
na Krzeptówkach, wybudowane jako votum za jego
ocalenie z zamachu. Odwiedził też ukochane Tatry.
Dotarł osobiście nad Morskie Oko i na Kasprowy
Wierch, a nad innymi szczytami krążył helikopterem.
5 czerwca dzień miał być czasem wypoczynku,
gdyż wcześniej papież odwiedził już Wrocław, Legnicę, Gorzów, Poznań, Gniezno i Jasną Górę. Pod
Księżówką stały tłumy. Po Mszy św. o godz. 10.30
papieski helikopter poleciał w kierunku Babiej Góry,
okrążył ją kilkakrotnie. Przeleciał nad Nowym Targiem, Rokicinami, nad zaporą w Czorsztynie. Stamtąd wrócił do Księżówki, gdzie spotkał się z gronem
przyjaciół z młodości.
Ok. godz. 18 kolumna z papieskim samochodem
wyjechała w nieznane. Wszyscy zadawali sobie pytanie dokąd, gdyż wszelkie szczegóły były otoczone
ścisłą tajemnicą.
Akurat wtedy Ojciec Święty pojechał do schroniska
przy Morskim Oku. Do księgi pamiątkowej wpisał:
„Szczęść Boże. Jan Paweł II”. Wyszedł na taras i pokazując laską szczyty, wymieniał ich nazwy. Potem
w ciszy długo patrzył na Tatry.
W drodze powrotnej wstąpił jeszcze na Jaszczurówkę, do domu sióstr urszulanek, gdzie przyjeżdżał na
urlopy.

Różę Czacką. Eucharystii, z udziałem wielu polskich biskupów, m.in. abp Wojciecha Polaka,
Prymasa Polski i kard. Stanisława Dziwisza przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.
Po homilii wszyscy zebrani odmówili Akt Dziękczynienia Bożej Opatrzności.
W procesji z darami przyniesiony został niecodzienny rekwizyt – Kula Dziękczynienia.
Wypełniona ona została specjalnie zarchiwizowanymi intencjami darczyńców Świątyni
Opatrzności Bożej. Kulę umieszczono w kopule Świątyni jako już trzecią z kolei. W ten
sposób zgromadzono jak dotąd blisko 400 tys. intencji.
W liturgii uczestniczyło ponad 20 polskich biskupów, m.in. abp Wojciech Polak, Prymas
Fot. GALAZKA/SIPA/EAST
NEWS przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
Polski i kard. Stanisław Dziwisz,
przedstawiciele wojska, przedstawiciele środowisk związanych z Błogosławionymi oraz
liczni duchowni i wierni świeccy.
217 nowych
księży
diecezjalnych
dla Kościoła
w Polsce
Uroczysta Eucharystia w Świątyni
Opatrzności
Bożej była kulminacyjnym punktem XV
217 nowych
księży diecezjalnych
wyświęconych
zostało w
tym
roku w Polsce
– wynika z za
Święta Dziękczynienia
obchodzonego
w Warszawie
jako
ogólnopolskie
dziękczynienie
danych
zebranychbł.
przez
KAI.
To prawie dwa
mniej
niż niespełna
beatyfikację
kard.
Wyszyńskiego
i bł. razy
Elżbiety
Róży
Czackiej. dekadę temu.
Najwięcej
neoprezbiterów
diecezji
tarnowskiej,
święcenia
Hasłem
tegorocznego zostało
Święta ustanowionych
Dziękczynienia,wktóre
odbyło
się już pogdzie
raz piętnasty
są słowa
przyjęło
17
diakonów.
W
archidiecezji
warmińskiej
nie
został
wyświęcony
ani
jeden
kleryk.
„Dziękujemy za błogosławionych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matkę
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Różę
Studia
filozoficzno-teologiczne i formacja do kapłaństwa trwają na ogół 6 lat. Zdaniem
Czacką”.
wychowawców seminaryjnych, standardem jest to, że – jak mówią – „do święceń dochodzi
około połowy tych, którzy rozpoczynają”, a sześć lat seminarium to czas weryfikowania
powołania zarówno przez samego kleryka, jak i przez jego przełożonych.

Uroczysta Eucharystia w XV Święto Dziękczynienia

„Oboje błogosławieni pozostawili nam program życia
nie tylko na lata spokojne, ale nade wszystko na trudne czasy” – mówił bp Jan Kopiec, w homilii podczas
uroczystej Mszy św. sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej w XV Dniu Dziękczynienia, obchodzonym jako ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Elżbietę
Różę Czacką. Eucharystii, z udziałem wielu polskich
biskupów, m.in. abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski i kard. Stanisława Dziwisza przewodniczył kard.
Kazimierz Nycz.
Po homilii wszyscy zebrani odmówili Akt Dziękczynienia Bożej Opatrzności.
W procesji z darami przyniesiony został niecodzienny rekwizyt – Kula Dziękczynienia. Wypełniona ona
została specjalnie zarchiwizowanymi intencjami darczyńców Świątyni Opatrzności Bożej. Kulę umieszczono w kopule Świątyni jako już trzecią z kolei.
W ten sposób zgromadzono jak dotąd blisko 400 tys.
intencji.
W liturgii uczestniczyło ponad 20 polskich biskupów,
m.in. abp Wojciech Polak, Prymas Polski i kard. Stanisław Dziwisz, przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych, przedstawiciele wojska, przedstawiciele środowisk związanych z Błogosławionymi
oraz liczni duchowni i wierni świeccy.
Uroczysta Eucharystia w Świątyni Opatrzności Bożej
była kulminacyjnym punktem XV Święta Dziękczynienia obchodzonego w Warszawie jako ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację bł. kard. Wyszyńskiego i bł. Elżbiety Róży Czackiej.
Hasłem tegorocznego Święta Dziękczynienia, które
odbyło się już po raz piętnasty są słowa „Dziękujemy
za błogosławionych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Różę Czacką”.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

217 nowych księży diecezjalnych
dla Kościoła w Polsce

Fot. © Mazur / catholicnews.org.uk

217 nowych księży diecezjalnych wyświęconych
zostało w tym roku w Polsce – wynika z danych
zebranych przez KAI. To prawie dwa razy mniej niż
niespełna dekadę temu. Najwięcej neoprezbiterów
zostało ustanowionych w diecezji tarnowskiej, gdzie
święcenia przyjęło 17 diakonów. W archidiecezji
warmińskiej nie został wyświęcony ani jeden kleryk.
Studia filozoficzno-teologiczne i formacja do kapłaństwa trwają na ogół 6 lat. Zdaniem wychowawców seminaryjnych, standardem jest to, że – jak
mówią – „do święceń dochodzi około połowy tych,
którzy rozpoczynają”, a sześć lat seminarium to czas
weryfikowania powołania zarówno przez samego
kleryka, jak i przez jego przełożonych

KUL otrzymał relikwie św. Charbela
Relikwie libańskiego mnicha i pustelnika św. Charbela będą umieszczone w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ojciec Tannous Nehme, opat maronitów w Libanie,
przekazał je rektorowi ks. prof. Mirosławowi Kalinowskiemu.
„Nasz uniwersytet zyska kolejnego wielkiego świętego, za którego wstawiennictwem będzie
mogła modlić się nie tylko społeczność akademicka, ale także mieszkańcy Lublina i nasi
goście. Uroczyste wprowadzenie relikwii będzie miało miejsce w październiku, w okolicy 45.
rocznicy kanonizacji św. Charbela. Planujemy obecność m.in. przedstawicieli społeczności
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rodzinie chrześcijańskiej. Na chrzcie otrzymał imiona Jusuf Antun. W wieku 23 lat wstąpił do
Kościołowi i chrześcijańskiej Ojczyźnie przez Bogurodzicę Matkę Kościoła. W 1973 r.
maronickiego klasztoru św. Marona w Annai, przyjmując imię Charbel na pamiątkę
Episkopat Polski zaaprobował Ruch Pomocników Matki Kościoła jako jedną z form
antiocheńskiego męczennika ze 107 roku. Po odbyciu studiów teologicznych w klasztorze w
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Papież Franciszek nadał tytuł i godność Bazyliki Mniejszej kolegiacie pw. Wniebowzięcia
NMP w Środzie Wlkp. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczył
Mszy św., połączonej z uroczystym ogłoszeniem nadania tego tytułu i godności (5.06.2022).

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

W poniedziałek, po uroczystości Zesłania Ducha
Świętego, obchodzone jest święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Episkopat Polski wprowadził je 51 lat temu. Od 2018 roku obchodzi się je na
całym świecie jako wspomnienie obowiązkowe.
Co roku, w Święto Matki Kościoła PMK, swoje święto patronalne obchodzi Ruch Pomocników Matki
6
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KUL otrzymał relikwie św. Charbela

Relikwie libańskiego mnicha i pustelnika św. Charbela będą umieszczone w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II. Ojciec Tannous Nehme,
opat maronitów w Libanie, przekazał je rektorowi
ks. prof. Mirosławowi Kalinowskiemu.
„Nasz uniwersytet zyska kolejnego wielkiego świętego, za którego wstawiennictwem będzie mogła mo-

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Fot. Stefan Wise LC / Unplash

Brońcie Krzyża! Niezapomniane 3 dni Jana Pawła II w Zakopanem
Apel o obronę Krzyża i podkreślenie jego roli w życiu Kościoła i narodu oraz beatyfikacja
dwóch Polek były głównymi akcentami pobytu Jana Pawła II w Zakopanem od 4 do 7
czerwca 1997 r. Podczas uroczystej Mszy św. u stóp Wielkiej Krokwi, z udziałem 300 tys.
pielgrzymów Ojciec Święty wezwał do wierności krzyżowi. Nawiedził nowe sanktuarium na

dlić się nie tylko społeczność akademicka, ale także
mieszkańcy Lublina i nasi goście. Uroczyste wprowadzenie relikwii będzie miało miejsce w październiku,
w okolicy 45. rocznicy kanonizacji św. Charbela. Planujemy obecność m.in. przedstawicieli społeczności
libańskiej” – powiedział ks. prof. Kalinowski.
Św. Charbel uważany jest za jednego z największych
cudotwórców pośród świętych Kościoła. Zarejestrowano już kilkadziesiąt tysięcy uzdrowień za jego
wstawiennictwem, które są czytelnym znakiem Bożej
obecności we współczesnym świecie. Co roku, do
jego grobu, znajdującego się w klasztorze w miejscowości Annaja, przybywa ponad 4 mln pielgrzymów.
Urodził się 8 maja 1828 roku w Bekaa Kafra (około
140 km na północ od Bejrutu) w ubogiej rodzinie
chrześcijańskiej. Na chrzcie otrzymał imiona Jusuf
Antun. W wieku 23 lat wstąpił do maronickiego
klasztoru św. Marona w Annai, przyjmując imię
Charbel na pamiątkę antiocheńskiego męczennika ze 107 roku. Po odbyciu studiów teologicznych
w klasztorze w Kfifan został wyświęcony 23 lipca
1859 roku na kapłana, po czym wrócił do swego
klasztoru, w którym przebywał do 1875 r. Następnie
przeniósł się do znajdującej się w pobliżu klasztoru
pustelni pw. świętych Piotra i Pawła. Żyjąc w odosobnieniu prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia,
poszcząc i umartwiając się, większość czasu spędzając
na modlitwie i praktykach religijnych. Spędził tam
ostatnie 23 lata swego życia.

z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, m.in.: 400-lecie powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji
Narodów, 200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz setna rocznica uznania za papieskie
Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci, a także 150. rocznica urodzin bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej
Unii Misyjnej.
„Obserwując działalność Poczty Polskiej, szczególnie w wymiarze filatelistyki, promocji dobrych
dzieł i osób, zrodził się w moim sercu pomysł, aby
zainteresować Zarząd Poczty Polskiej wydarzeniem
szczególnym i ważnym, jakim są jubileusze Papieskich Dzieł Misyjnych. To doskonała forma promocji dobra, historii i wspaniałych osiągnięć człowieka.
Kiedy prezentowałem ten pomysł przedstawicielom
Papieskich Dzieł Misyjnych ze stu krajów świata,
zauważyłem ogromne zainteresowanie i zdziwienie,
że w Polsce można w taki sposób promować dobro.
Mam nadzieję, że wydanie tych jubileuszowych
znaczków jeszcze lepiej ukaże Polskę jako promotora kultury, wartości i zachęci młode pokolenie do
pięknego hobby, jakim jest filatelistyka. Dziękuję za
pomoc, konsultację i współpracę wszystkim zaangażowanym w powstanie tego pięknego i historycznego dzieła” – powiedział ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Ogłoszenie Bazyliki Mniejszej w Środzie Wlkp.

Papież Franciszek nadał tytuł i godność Bazyliki
Mniejszej kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczył Mszy św., połączonej
z uroczystym ogłoszeniem nadania tego tytułu i godności (5.06.2022).

Ruszyła Solidarna Paczka – specjalna edycja
Szlachetnej Paczki

Ruszyła Solidarna Paczka – specjalna edycja Szlachetnej Paczki
4 czerwca została otwarta Baza Rodzin Solidarnej Paczki. Specjalna edycja Szlachetnej
Paczki wspiera osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie, znajdują się obecnie w Polsce i
są w trudnej sytuacji materialnej.
Na stronie szlachetnapaczka.pl, przez trzy tygodnie, pojawiać się będą historie rodzin
uchodźczych. Każdy z nas będzie mógł przeczytać te historie i wybrać rodzinę, której
zdecyduje się przygotować paczkę stworzoną na miarę jej indywidualnych potrzeb.
Ludzie, którzy uciekli z Ukrainy wiedli życie podobne do naszego – mieli bliskich, domy,
przyjaciół, ich dzieci miały znajomych z podwórka, ulubione ciastka i zabawki. Wojna w
Ukrainie zabrała im niemal wszystko. Solidarna Paczka zadba nie tylko o zaspokojenie
najpilniejszych potrzeb materialnych. W Paczce rodziny mają szansę zyskać coś więcej –
zainteresowanie i uwagę drugiego człowieka, obecność i rozmowę.

4 czerwca została otwarta Baza Rodzin Solidarnej
Paczki. Specjalna edycja Szlachetnej Paczki wspiera
osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie, znajdują
się obecnie w Polsce i są w trudnej sytuacji materialnej.
Na stronie szlachetnapaczka.pl, przez trzy tygodnie,
pojawiać się będą historie rodzin uchodźczych. Każdy z nas będzie mógł przeczytać te historie i wybrać
rodzinę, której zdecyduje się przygotować paczkę
stworzoną na miarę jej indywidualnych potrzeb.
Ludzie, którzy uciekli z Ukrainy wiedli życie podobne
do naszego – mieli bliskich, domy, przyjaciół, ich dzieci miały znajomych z podwórka, ulubione ciastka i zabawki. Wojna w Ukrainie zabrała im niemal wszystko.
Solidarna Paczka zadba nie tylko o zaspokojenie najpilniejszych potrzeb materialnych. W Paczce rodziny mają szansę zyskać coś więcej – zainteresowanie
i uwagę drugiego człowieka, obecność i rozmowę.

Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci, a także 150. rocznica urodzin
bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej.
„Obserwując działalność Poczty Polskiej, szczególnie w wymiarze filatelistyki, promocji
dobrych dzieł i osób, zrodził się w moim sercu pomysł, aby zainteresować Zarząd Poczty
Polskiej wydarzeniem szczególnym i ważnym, jakim są jubileusze Papieskich Dzieł
Misyjnych. To doskonała forma promocji dobra, historii i wspaniałych osiągnięć człowieka.
Kiedy prezentowałem ten pomysł przedstawicielom Papieskich Dzieł Misyjnych ze stu
krajów świata, zauważyłem ogromne zainteresowanie i zdziwienie, że w Polsce można w taki
sposób promować dobro. Mam nadzieję, że wydanie tych jubileuszowych znaczków jeszcze
lepiej ukaże Polskę jako promotora kultury, wartości i zachęci młode pokolenie do pięknego
hobby, jakim jest filatelistyka. Dziękuję za pomoc, konsultację i współpracę wszystkim
zaangażowanym w powstanie tego pięknego i historycznego dzieła” – powiedział ks. Maciej
Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Fot. szlachetnapaczka.pl

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

Jubileusze Papieskich Dzieł Misyjnych na znaczkach pocztowych
Biskup Karol de Forbin-Janson, Joanna Bigard, błogosławiona Paulina Jaricot znaleźli się na
znaczkach Poczty Polskiej emisji „Jubileusze Papieskich Dzieł Misyjnych”, która pojawiła się
w obiegu 3 czerwca br. Znaczki zostały uroczyście zaprezentowane na Jasnej Górze 4
czerwca br., podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca.
W 2022 roku przypada kilka jubileuszy związanych z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, m.in.:
400-lecie powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-lecie powstania
Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz setna rocznica uznania za papieskie Dzieła Rozkrzewiania

Jubileusze Papieskich Dzieł Misyjnych
na znaczkach pocztowych

Biskup Karol de Forbin-Janson, Joanna Bigard, błogosławiona Paulina Jaricot znaleźli się na znaczkach
Poczty Polskiej emisji „Jubileusze Papieskich Dzieł
Misyjnych”, która pojawiła się w obiegu 3 czerwca br.
Znaczki zostały uroczyście zaprezentowane na Jasnej
Górze 4 czerwca br., podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca.
W 2022 roku przypada kilka jubileuszy związanych
Fot. Poczta Polska

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Źródła: www.ekai.pl, www.archpoznan.pl
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Hasło roku duszpasterskiego

Ogłoszenia duszpasterskie

UROCZYSTOŚCI

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
12.06.2022 r.
W poniedziałek 13 czerwca o godz. 20.00 kolejne
nabożeństwo fatimskie. Serdecznie zapraszamy.
W najbliższy czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. w naszym kościele już środę o godz.
18.00 przedtem o godz. 17.30 nabożeństwo czerwcowe, do południa w czwartek jak w niedzielę,
natomiast popołudniu: O godz. 16.00 Msza św.
w kościele, a następnie procesja do czterech ołtarzy ulicami – Nowina, Szpitalna, Miodowa, Hoża
i zakończenie procesji przy czwartym ołtarzu. Nie
będzie wieczornej Mszy św. o godz. 18.00.
Prosimy udekorować domy naszej parafii,
a szczególnie trasę procesji symbolami eucharystycznymi i flagami. Serdecznie prosimy panów
o pomoc przy niesieniu baldachimu w Boże Ciało i oktawę. Zapisy w zakrystii. Prosimy poczty
sztandarowe, dzieci I Komunijne, dziewczynki do
sypania kwiatków. Zapraszamy wszystkich parafian. W oktawie procesje po wieczornej Mszy św.,
w niedziele po Mszy św. o godz. 9.30.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Centralna procesja eucharystyczna miasta Poznania wyruszy z kościoła Bożego Ciała, w czwartek 16 czerwca po Mszy św. o godz. 1000 odprawionej przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę
Stanisława Gądeckiego i Biskupów na Ostrów
Tumski.
Nabożeństwa czerwcowe w poniedziałek i wtorek
po wieczornej Mszy św., w środę o godz. 1730
w pozostałe dni w połączeniu z procesją eucharystyczną.
Biuro w tym tygodniu czynne we wtorek i środę
według ustalonych godzin.
W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy:
- w poniedziałek św. Antoniego Padewskiego
- we wtorek św. Michała Kozala
- w piątek św. Alberta Chmielowskiego
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Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU

www.dobrypasterz.pl
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