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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Z niesłychanego szacunku dla Imienia 
Bożego św. Mateusz zastąpił „Królestwo 
Boże” terminem „królestwo niebieskie” 
i zrobił nam tym trochę zamieszania. 
Pamiętajmy jednak, że nie trzeba wca-
le umrzeć, żeby znaleźć się w centrum 
królowania Pana Boga. „Oto bowiem 
królestwo Boże pośród was jest.” Ale 
co to za królestwo, które nie potrafi 
obronić swojego Króla? Piotr próbo-
wał. Rzucił się z mieczem na tych co 
przyszli aresztować Pana Jezusa. „Czy 
myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca 
mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej 
niż dwanaście zastępów aniołów?” Tylko, że to nie jest spo-
sób postępowania Pana Boga. Taki sposób nie daje niczego na 
zawsze, nie buduje nic trwałego. Pan Bóg nie daje nam Kró-
lestwa w całości i gotowego, choć tak bardzo chcielibyśmy już 
na samym początku zobaczyć te zastępy aniołów. Daje nam 
małe ziarenko. Pamiętajmy jednak, że pomiędzy zasiewem, 
a owocowaniem jest jeszcze czas wzrastania. Czas, który wy-
maga cierpliwości i wytrwałości. Czasem nasze życie wydaje 
się tak nieuporządkowane, że chcemy powiedzieć - nie mam 
siły, żeby cokolwiek z nim zrobić. Ta Ewangelia mówi, że zu-
pełnie nie ma znaczenia czy my mamy siłę. Ważne jest, czy 
mamy wiarę, że wszystko co pochodzi od Pana Boga ma w 
sobie potencjał i moc.  Chciejmy zrobić choć mały krok                                                                                                          
w Jego kierunku, chciejmy zasiać i pielęgnować to małe zia-
renko, a zrobi z nami rzeczy niewyobrażalne. Msza święta - kil-
ka znanych modlitw, krótkie czytania, kawałek białego chleba                     
i odrobina wina - tylko tyle, a nawet nie będziemy wiedzieli, 
kiedy w naszych sercach zacznie tętnić Serce samego Boga.   

Justyna Zienkowic

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

EWANGELIA  (Mk 4,26-34)

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus powiedział do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie 
kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje 
plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kło-
sie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo 
pora już na żniwo”.
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej 
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; 
gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion 
na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych ja-
rzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnież-
dżą się w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją 
zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno 
zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

PRZYPOWIEŚĆ 
O ZIARNKU 
GORCZYCY



2 - - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

 

14.06.
„Przez miłość Jezus 
oddawał swej Matce, 
co miał najdroższego. 
Ona więc ma czuwać w 
szczególny sposób nad 
miłością, nad zachowa-
niem, wzrostem i roz-
wojem miłości. Dostała 
przecież z krzyża w 
spadku umiłowanego 
ucznia, który najpiękniej 
pisał i mówił o miłości.”

15.06.
„Otwieramy się Tobie, 
Maryjo, jak Ty otworzy-
łaś się Bogu. Sama do-
konaj w nas przemiany 
niezbędnej, aby dobrze 
służyć Tobie i Kościoło-
wi; aby stać się godnymi 
wielkiego zaszczytu 
naśladowania Służebnicy 
Pańskiej.”

16.06.
„Bóg sam zdolny jest 
największe  nasze udręki 
i cierpienia zmienić w 
dobro.”

17.07.
„Tam, gdzie cierpi mat-
ka rodząca, gdzie płacze 
niemowlę rozgorączko-
wane, gdzie chleba nie 
mają, gdzie choroba i 
cierpienie dręczą serca 
ludzkie, gdzie siły już 
brak, gdzie jest niedo-
la - tam jest Ona, Virgo 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
Auxiliatrix!”

18.06.
„Od samego począt-
ku, bo już w raju, 
Maryja była wska-
zana jako ratunek 
ludzkości: Ona ze-
trze głowę węża! Bóg 
chciał pokazać znak 
widzialny na niebie, 
aby ludzie - istoty 
zmysłowe - umieli 
się orientować w 
określonym kierun-
ku.”

19.06.
„Maryja wybie-
ra zawsze miejsca 
pokorne. (…) Jest 
Służebnicą Kościo-
ła i Służebnicą tylu 
narodów, chociaż 
wszystkie nazwały ją 
Błogosławioną. Jest 
Służebnicą każdej 
rodziny i każdego 
dziecięcia Bożego. 
Jest też i naszą Słu-
żebnicą.”

20.06.
„Bóg jest Autorem 
życia, dlatego obrona 
i zachowanie życia 
oraz należyte jego 
wykorzystasniejest 
największym obo-
wiązkiem człowie-
ka.”

Jedenasta Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Ez 17,22-24)

Bóg podwyższa drzewo niskie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

To mówi Pan Bóg:
„Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyż-
szych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wy-
sokiej.
Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda 
owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim za-
mieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.
I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poniża 
drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drze-
wo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rze-
kłem i to uczynię”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 92,2-3.13-14.15-16)

Refren: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże.

Dobrze jest dziękować Panu *
i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

DRUGIE CZYTANIE  (2 Kor 5,6-10)
Staramy się podobać Bogu

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 
pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki 
widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej 
opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim jesteśmy, 
czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed 
trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki doko-
nane w ciele, złe lub dobre.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 12,31b-32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 2 Kor 6, 1-10; Mt 5, 38-42
Wtorek: 2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48
Środa: 2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18
Czwartek: 2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15
Piątek: 2 Kor 11, 18.21b-30; Mt 6, 19-23
Sobota: 2 Kor 12, 1-10; Mt 6, 24-34
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Służebnica Boża
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsc
Matka Boża Czuwająca nad Dzieciątkiem w Wyszynie

Z Maryją w Nowe Czasy

Kościół w Wyszynie został ufundowany w 1782 roku przez Rafała i Lu-
dwikę Gurowskich herbu Wczele. Wśród licznego zespołu XVIII wiecz-
nych drewnianych kościołów z terenu Wielkopolski świątynia wyszyńska 
wyróżnia się przede wszystkim układem centralnym - formą nawiązują-

cą w swych pier-
wowzorach do 
jerozol imskiej 
świątyni Grobu 
Świętego (Ana-
stasis). Kościół 
należy do parafii 
pod wezwaniem 
Narodzenia Naj-
świętszej Maryi 
Panny. Znajduje 
się w nim ob-
raz Bogarodzicy 
Czuwającej nad 
Dziec ią tk iem. 
Jest on dziełem 
nieznanego ar-
tysty. Brak rów-
nież danych, 
co do ustale-
nia czasu jego 

powstania. Można jedynie przypuszczać z pewnym prawdopodo-
bieństwem, że powstał na przełomie XVI i XVII wieku. Udoku-
mentowana historia tego malowidła zaczyna się od cudownego zda-
rzenia, zapisanego w księgach zakonu oo. Bernardynów. Miało ono 
miejsce w pobliskim Kole w 1658 roku. Pisze o tym ks. Fr. Ligeza 
w swoich wspomnieniach. Oto jego zapis: „Podług opowiadania O. Floriana 
Jaroszewicza, autora znanego dzieła „Matka Świętych Polska”, obraz ten pocho-
dzi z prywatnego domu jednego z obywateli pobliskiego miasteczka Koła. Gdy ten 
(tj. posiadacz obrazu) w roku 1658 znajdując się w agonii bardzo rozpaczał o 
swoim zbawieniu, wtedy dysponując go na śmierć świątobliwy Reformat, O. Feliks 
Rydzyński wskazał mu naprzeciw wiszący obraz Matki Najświętszej, każąc mu 
zarazem powtarzać z głęboką wiarą słowa hymnu kościelnego: „Monstra Teesse 
Matrem”(Okaż, że jesteś Matką). Po kilkukrotnym powtórzeniu tego wołania 
pocieszył go Pan Bóg oczywistym znakiem, obraz, bowiem Matki Bożej ze ściany 
własną swą mocą przeniósł się przed oczy chorego i zawisł w powietrzu, czym po-
krzepiony umierający szczęśliwie w Bogu dokonał żywota” . Obraz po śmierci 
właściciela zdobyła rodzina Gurowskich najpierw do swojej zamkowej 
kaplicy, by później ofiarować go kościołowi parafialnemu w Wyszynie. 
Ikona ukazuje Maryję w niebieskim zawoju na głowie i pastelowo po-
marańczowej sukni. Maryja czuwa ze skrzyżowanymi na piersiach ręko-
ma nad śpiącym Synem Bożym. Dzieciątko spoczywa na stole przykryte 
przejrzystą tkaniną, która ma symbolizować całun, jakim było owinięte 
ciało Chrystusa po śmierci. Na pomarańczowej poduszce, zdobionej 
różami, leży księga, a na niej, na zgiętym prawym ramieniu spoczywa 
główka śpiącego Dzieciątka obok kałamarza z piórem. Tło obrazu two-
rzą ozdobne tkaniny brokatowe w tonacji niebiesko pomarańczowej. 
dołu obrazu widnieje napis „Ego Dornio, sed cor meum vigilat”- „Ja śpię, 
lecz serce me czuwa”. Do Wyszyny, na wieść o niezwykłym wizerunku Mat-
ki Bożej, zaczęli pielgrzymować okoliczni mieszkańcy. W 1768 roki na 

terenie zamku i kościoła wybuchł pożar. Od momentu cudownego oca-
lenia obrazu coraz bardziej utrwalała się opinia o łaskach, jakich doznają 
wierni za stawiennictwem Bożej Rodzicielki z wyszyńskiego kościoła. 
Dalszym potwierdzeniem żywego kultu maryjnego w parafii wyszyńskiej 
zostało „Bractwo Szkaplerza Świętego” istniejące na mocy zezwolenia 
Konsystorza Gnieźnieńskiego od 1784 r. Przypomina też o nim inskryp-
cja umieszczona na tablicy nad drzwiami wejścia do kaplicy św. Rafała 
Archanioła, która głosi, że „Odpusty zupełne na wieczne czasy przez 
Ojca Świętego Piusa VI kościołowi wyszyńskiemu nadane „odbywają się 
8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i w Święto 
Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny w pierwszą niedzielę po 16 lip-
ca. W księdze „Bractwa Szkaplerza Świętego” istnieją zapisy dotyczące 
przybywania licznych pątników i pielgrzymek z okazji uroczystości od-
pustowych. Jeden z nich głosi, iż: „Sąsiednia parafia Russocice, doznawszy 
szczególnej pomocy ze strony Najświętszej Maryi Panny w czasach cholery i głodu, 
nawiedza, co rocznie odpust ten pobożną pielgrzymką. Duże zasługi w szerzeniu 
i utrwalaniu kultu maryjnego w parafii położył między innymi ks. Saturnin 
B. Hoppe, który objął parafię w Wyszynie w roku 1798r i pozostawił w spuściź-
nie opis kościoła parafialnego. Był przełożonym parafii przez 23 lata bez przerwy 
z wielką korzyścią tak duchową jak i doczesną dla swoich parafian. Uczył 
pierwszych zasad języka polskiego chłopców tej parafii. Przeżył 81 lat”. 
W Wyszynie do dziś odbywają się uroczyste odpusty w pierwszą niedzie-
lę po 16 lipca i 8 września. Dzięki wstawiennictwu Maryi wypraszane są 
nadal niezliczone łaski.
Ks .Jan Twardowski  Zagadka o Niej
  Tak złota że niepozorna
  tak niebieska że szara
  tak pierwsza że ostatnia w kolejce
  tak cudowna że zwyczajna

  mój Boże o ile słów za dużo
  dlatego że prawdziwa     
 Ewa Wika w służbie Maryi
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Papież wprowadził nowe unormowania kar w Kościele
Na mocy konstytucji apostolskiej „Pascite gregem Dei” (Paście 
owczarnię Bożą), w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, papież 
Franciszek promulgował nowy tekst księgi VI Kodeksu Prawa Kano-
nicznego, zawierający przepisy dotyczące sankcji karnych w Kościele. 
Mówi ona m.in. o karaniu sprawców wykorzystywania seksualnego 
małoletnich czy przestępstw gospodarczych.

Odpust zupełny dla narzeczo-
nych odmawiających wspólnie 

różaniec
Watykańska Dykasteria ds. Świec-
kich, Rodziny i Życia opublikowała 
rozważania różańcowe zadedyko-
wane narzeczonym. Zachęca, by                     

w czerwcu odmawiali wspólnie różaniec, za co mogą otrzymać odpust 
zupełny.

Papież zwraca uwagę na pięk-
no małżeństwa

W intencji modlitewnej na mie-
siąc czerwiec papież zauważa, że 
małżeństwo, które stanowi wielkie 
marzenie Boga dla człowieka jest 

wspaniałą przygodą na całe życie. Mężowi i żonie każdego dnia to-
warzyszy Jezus, który jest oparciem w ponurych i trudnych dniach 
wspólnej podróży. Małżeństwo jest również związkiem trwającym. To 
moc sakramentu, z której można czerpać jak ze źródła, aby kochać, 
przebaczać i otwierać serce na potrzeby innych.

Jezus jest wzorem wszelkiej modlitwy
O znaczeniu modlitwy dla relacji Jezusa z apostołami, a także jako 
wzorca dla dzisiejszego pokolenia chrześcijan mówił papież, spo-
tykając się z wiernymi na audiencji ogólnej (02.06). Odbyła się ona                           
w Watykanie na Dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego.
„Jezus nie tylko chce, abyśmy modlili się tak, jak On się modli, ale 
zapewnia nas, że nawet jeśli nasze usiłowania modlitwy są całkowicie 
daremne i nieskuteczne, zawsze możemy liczyć na Jego modlitwę”- 
podkreślił Franciszek.

Franciszek pozdrowił uczestni-
ków 25 spotkania lednickiego
„Duch Święty, który towarzyszy 
wam w modlitwie, niech otwiera 
wasze serca na słuchanie, rozpala 
waszą miłość do Chrystusa i umac-

nia waszą wierność Jego Słowu!” – powiedział Ojciec Święty podczas 
środowej audiencji ogólnej (02.05), zwracając się do uczestników 25 
spotkania lednickiego .  Jubileuszowe spotkanie lednickie odbyło się 
05.06 br. w formie online. Wydarzenie można było śledzić za pośred-
nictwem kanału YouTube Lednicy.

Papież w Boże Ciało: 
Eucharystia źródłem miłości dla życia Kościoła

Eucharystia, źródło miłości dla życia Kościoła, jest szkołą miłosier-
dzia i solidarności – przypomniał Franciszek z okazji uroczystości Bo-
żego Ciała. Zauważył, że kto karmi się Chlebem Chrystusa, nie może 
pozostać obojętnym na tych, którzy nie mają chleba powszedniego.

Eucharystia jest Chlebem 
grzeszników

Eucharystia nie jest nagrodą 
świętych, ale Chlebem grzesz-
ników – mówił papież Fran-
ciszek w rozważaniu poprze-
dzającym modlitwę „Anioł 
Pański”, którą odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św. 
Piotra w Watykanie (06.06). W Eucharystii kruchość jest mocą: siłą 
miłości, która się umniejsza, aby być przyjętą, a nie wywołującą strach; 
siłą miłości, która łamie siebie i dzieli się, aby karmić i dawać życie; 
siłą miłości, która się rozpada na fragmenty, aby zgromadzić nas                                                                                                                             
w jedności – zaznaczył papież. Taka jest logika Eucharystii: przyjmu-
jemy Jezusa, który nas kocha i leczy nasze ułomności, aby kochać in-
nych i pomagać im w ich ułomnościach – powiedział papież.

Kościół ma nową błogosławioną 
- to zakonnica zamordowana przez satanistki 

W Chiavennie, we włoskiej diecezji Como, odbyła się beatyfikacja 
siostry Marii Laury Mainetti ze Zgromadzenia Córek Krzyża, która 
dwadzieścia jeden lat temu została zamordowana przez trzy dziewczy-
ny będące pod wpływem sekty satanistycznej. To właśnie ona, która 
kochała młodzież ponad wszystko, przebaczyła tym właśnie dziew-
czętom będącym więźniami zła. Siostra Maria Laura pozostawia nam 
swój program życia zawarty w słowach: „Czynić każdą małą rzecz                         
z wiarą, miłością i entuzjazmem”, przypomniał papież Franciszek po 
modlitwie „Anioł Pański” w Watykanie (06.06).

Papieski list na 900-lecie 
norbertanów: 

zachowujcie otwartość 
serca

Św. Norbert żył w wielu 
różnych okolicznościach, 
ale w każdej sytuacji pozwa-
lał się prowadzić Ewangelii: 
jako wędrowny kaznodzieja, 
kapłan, przełożony wspólnoty, biskup, zawsze słuchał Boga i braci,                                                                                                                
i umiał rozeznawać w różnych okolicznościach życia, nie tracąc                             
z oczu swojej podstawowej inspiracji – czytamy w liście papieża z oka-
zji 900-lecia powstania pierwszej wspólnoty Kanoników Regularnych 
Zakonu Premonstratensów, zwanych powszechnie norbertanami. 
Franciszek rozważa  w nim życiową drogę, którą przebył św. Nor-
bert, ukazując go jako jednego z głównych twórców reformy Kościoła                                                                                                      
w XII w.

Z życia Kościoła
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Papież wprowadził nowe unormowania kar w Kościele
Na mocy konstytucji apostolskiej „Pascite gregem Dei” (Paście owczarnię Bożą), w 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego, papież Franciszek promulgował nowy tekst księgi VI 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, zawierający przepisy dotyczące sankcji karnych w Kościele. 
Mówi ona m.in. o karaniu sprawców wykorzystywania seksualnego małoletnich czy 
przestępstw gospodarczych.

Odpust zupełny dla narzeczonych odmawiających wspólnie różaniec
Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała rozważania różańcowe 
zadedykowane narzeczonym. Zachęca, by w czerwcu odmawiali wspólnie różaniec, za co 
mogą otrzymać odpust zupełny.

Fot. Dante Di Natale / Cathopic

Papież zwraca uwagę na piękno małżeństwa
W intencji modlitewnej na miesiąc czerwiec papież zauważa, że małżeństwo, które stanowi 
wielkie marzenie Boga dla człowieka jest wspaniałą przygodą na całe życie. Mężowi i żonie 
każdego dnia towarzyszy Jezus, który jest oparciem w ponurych i trudnych dniach wspólnej 
podróży. Małżeństwo jest również związkiem trwającym. To moc sakramentu, z której można 
czerpać jak ze źródła, aby kochać, przebaczać i otwierać serce na potrzeby innych.

Fot. Junior REIS / Unsplash

Jezus jest wzorem wszelkiej modlitwy
O znaczeniu modlitwy dla relacji Jezusa z apostołami, a także jako wzorca dla dzisiejszego 
pokolenia chrześcijan mówił papież, spotykając się z wiernymi na audiencji ogólnej (02.06).
Odbyła się ona w Watykanie na Dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego.
„Jezus nie tylko chce, abyśmy modlili się tak, jak On się modli, ale zapewnia nas, że nawet 
jeśli nasze usiłowania modlitwy są całkowicie daremne i nieskuteczne, zawsze możemy 
liczyć na Jego modlitwę”- podkreślił Franciszek.

Fot. AFP PHOTO /VATICAN MEDIA / HANDOUT

W POLSCE

Abp Gądecki: Eucharystia przełamuje samotność
„Żadna społeczność chrześcijańska nie pokona samotności i nie stworzy wspólnoty, jeśli nie 
ma ona korzenia i podstawy w sprawowaniu Eucharystii” – mówił podczas procesji Bożego 
Ciała w Poznaniu abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
wezwał wiernych do pomocy chorym, ubogim i migrantom.
Metropolita poznański przewodniczył procesji z sanktuarium Bożego Ciała do katedry. Przy 
ostatnim ołtarzu rozważał tajemnicę samotności człowieka.
Abp Gądecki przekonywał, że ludzka samotność jest trudem i cierpieniem, ale człowiek nie 
został stworzony do życia w osamotnieniu. „Człowiek do szczęścia potrzebuje drugiego 
człowieka, jego obecności, jego współdziałania, jego uśmiechu, jego radości. Dopiero w 
relacji z drugim potrafi on zrealizować samego siebie”. W tym kontekście abp Gądecki 
zauważył, że chrześcijanin pokonuje i przezwycięża samotność przez Eucharystię. „Komunia 
staje się i jest darem pozwalającym nam wyjść z naszej samotności, z zamknięcia się w sobie 
i naszego oddalenia od Boga” – mówił metropolita poznański.

Fot. Grzegorz GALAZKA/East News

Franciszek pozdrowił uczestników 25 spotkania lednickiego
„Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, 
rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego Słowu!” – powiedział 
Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej (02.05), zwracając się do uczestników 25 
spotkania lednickiego .  Jubileuszowe spotkanie lednickie odbyło się 05.06 br. w formie 
online. Wydarzenie można było śledzić za pośrednictwem kanału YouTube Lednicy.

Kościół ma nową błogosławioną - to zakonnica zamordowana przez satanistki 
W Chiavennie, we włoskiej diecezji Como, odbyła się beatyfikacja siostry Marii Laury 
Mainetti ze Zgromadzenia Córek Krzyża, która dwadzieścia jeden lat temu została 
zamordowana przez trzy dziewczyny będące pod wpływem sekty satanistycznej. To właśnie 
ona, która kochała młodzież ponad wszystko, przebaczyła tym właśnie dziewczętom będącym
więźniami zła. Siostra Maria Laura pozostawia nam swój program życia zawarty w słowach: 
„Czynić każdą małą rzecz z wiarą, miłością i entuzjazmem”, przypomniał papież Franciszek 
po modlitwie „Anioł Pański” w Watykanie (06.06).

Papieski list na 900-lecie norbertanów: zachowujcie otwartość serca
Św. Norbert żył w wielu różnych okolicznościach, ale w każdej sytuacji pozwalał się 
prowadzić Ewangelii: jako wędrowny kaznodzieja, kapłan, przełożony wspólnoty, biskup, 
zawsze słuchał Boga i braci, i umiał rozeznawać w różnych okolicznościach życia, nie tracąc 
z oczu swojej podstawowej inspiracji – czytamy w liście papieża z okazji 900-lecia powstania 
pierwszej wspólnoty Kanoników Regularnych Zakonu Premonstratensów, zwanych 
powszechnie norbertanami. Franciszek rozważa w nim życiową drogę, którą przebył św. 
Norbert, ukazując go jako jednego z głównych twórców reformy Kościoła w XII w.
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Abp Gądecki: Eu-
charystia przeła-
muje samotność
„Żadna społeczność 
chrześcijańska nie 
pokona samotności 
i nie stworzy wspól-
noty, jeśli nie ma 

ona korzenia i podstawy w sprawowaniu Eucharystii” – 
mówił podczas procesji Bożego Ciała w Poznaniu abp 
Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski wezwał wiernych do pomocy chorym, 
ubogim i migrantom. Metropolita poznański przewod-
niczył procesji z sanktuarium Bożego Ciała do katedry. 
Przy ostatnim ołtarzu rozważał tajemnicę samotności 
człowieka. Abp Gądecki przekonywał, że ludzka sa-
motność jest trudem i cierpieniem, ale człowiek nie 
został stworzony do życia w osamotnieniu. „Człowiek 
do szczęścia potrzebuje drugiego człowieka, jego obec-
ności, jego współdziałania, jego uśmiechu, jego radości. 
Dopiero w relacji z drugim potrafi on zrealizować sa-
mego siebie”. W tym kontekście abp Gądecki zauważył, 
że chrześcijanin pokonuje i przezwycięża samotność 
przez Eucharystię. „Komunia staje się i jest darem po-
zwalającym nam wyjść z naszej samotności, z zamknię-
cia się w sobie i naszego oddalenia od Boga” – mówił 
metropolita poznański.

Kard. Dziwisz: czy wolno godzić się, 
by w Polsce nie szanowano Jana Pawła II?

„Co się stało z tym wielkim dziedzictwem tamtych lat, 
kiedy był z nami św. Jan Paweł II?” – pytał kard. Sta-
nisław Dziwisz podczas Mszy św. na zakończenie cen-
tralnej procesji Bożego Ciała w Krakowie. „Czy wolno 
dzielić się w imię poglądów politycznych, siać mowę 
nienawiści i fałszywych oskarżeń, czy też działać na 
szkodę naszego wspólnego dobra, jakim jest Polska?” 
– wołał przy ołtarzu polowym pod bazyliką Mariacką. 
„Trzeba nam dziś, w imię tych wspólnie przeżytych 
lat minionych, powiedzieć jak Izraelici pod Synajem: 
„Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy!”, 
ale też wszystkich tych słów nauczmy młode pokolenie 
Polek i Polaków”– apelował na zakończenie.

Powstał internetowy kata-
log filmów 

o św. Janie Pawle II
Portal jp2filmy.pl jest kata-
logiem on-line materiałów 
filmowych o papieżu Polaku. 

Fot. Twitter/ArchPoznan

Kard. Dziwisz: czy wolno godzić się, by w Polsce nie szanowano Jana Pawła II?
„Co się stało z tym wielkim dziedzictwem tamtych lat, kiedy był z nami św. Jan Paweł II?” –
pytał kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. na zakończenie centralnej procesji Bożego 
Ciała w Krakowie. „Czy wolno dzielić się w imię poglądów politycznych, siać mowę 
nienawiści i fałszywych oskarżeń, czy też działać na szkodę naszego wspólnego dobra, jakim 
jest Polska?” – wołał przy ołtarzu polowym pod bazyliką Mariacką. „Trzeba nam dziś, w imię 
tych wspólnie przeżytych lat minionych, powiedzieć jak Izraelici pod Synajem: „Wszystkie 
słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy!”, ale też wszystkich tych słów nauczmy młode 
pokolenie Polek i Polaków”– apelował na zakończenie.

Powstał internetowy katalog filmów o św. Janie Pawle II
Portal jp2filmy.pl jest katalogiem on-line materiałów filmowych o papieżu Polaku. Na chwilę 
obecną na stronie skatalogowanych jest 258 filmów związanych z postacią św. Jana Pawła II.
Strona jp2filmy.pl jest ogólnodostępna, ma charakter informacyjny i archiwalny. W miarę 
pojawiania się nowych tytułów katalog będzie uzupełniany.

Na chwilę obecną na stronie skatalogowanych jest 258 
filmów związanych z postacią św. Jana Pawła II.
Strona jp2filmy.pl jest ogólnodostępna, ma charakter 
informacyjny i archiwalny. W miarę pojawiania się no-
wych tytułów katalog będzie uzupełniany.

Startuje internetowa inicjatywa #Beatyfikacja
„Zachęcam do dzielenia się w mediach społecznościo-
wych cytatami z wypowiedzi kard. Wyszyńskiego i mat-
ki Czackiej swoimi przemyśleniami o nich oraz różnymi 
inicjatywami. Każdy może włączyć się w akcję, publiku-
jąc wpisy, krótkie filmiki czy zdjęcia. A do tego dajemy 
hasztag #Beatyfikacja, który połączy wszystkie te tre-
ści” – powiedziała Michalina Jankowska, dyrektor In-
stytutu Prymasowskiego Stefana Kard. Wyszyńskiego.
Od 5 czerwca pozostaje 100 dni do beatyfikacji Prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czac-
kiej, która zaplanowana jest na 12 września 2021 r. Trwa 
przygotowanie do obchodów tego wydarzenia, czemu 
służą różnorodne inicjatywy. Fot. Twitter/@polskifrfr

Spotkanie Młodych na Lednicy
5 czerwca 2021 r. miało miejsce XXV Spotkanie Mło-
dych Lednica 2000 pod hasłem „Usłysz”. Większość 
uczestników brała udział w spotkaniu online. Wy-
brzmiał wtedy manifest prostoty: Pragnę wsłuchiwać 
się w głos Pana. Pragnę troszczyć się o każdego czło-
wieka, którego Pan stawia na mojej drodze. Pragnę we 
wszystkich i wszystkim szukać dobra.

List Episkopatu Polski na 100-lecie poświęcenia 
Narodu Polskiego Sercu Jezusa

W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o 
dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym 
czy myślącym inaczej – potrafili dostrzec brata – napisa-
li biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski w 100. 
rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.

XIV Święto Dziękczynienia
W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyło 
się kolejne, XIV już Święto Dziękczynienia. Tegorocz-
ne wydarzenie przebiegało pod hasłem: „Zawierzamy 
Opatrzności nasz trudny czas pandemii i dziękujemy za 
przyszłych błogosławionych”. Święto Dziękczynienia 
zostało ustanowione w 2008 r. przez abp. Kazimierza 
Nycza. Odwołuje się bezpośrednio do historycznych 
tradycji, jest bowiem kontynuacją inicjatyw podjętych 
jeszcze w czasach Sejmu Czteroletniego (1792).
W czasie obrad sejmu postanowiono złożyć Bogu spe-
cjalny dar wotywny w podzięce za możliwość uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Darem tym miało być po-
wstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności. Ówczesnego 
planu nie zrealizowano z powodu rozbiorów.
Prace nad rzecz budowy Świątyni podjęto na krótko po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Z kolejną inicjaty-

Fot. YouTube

Startuje internetowa inicjatywa #Beatyfikacja
„Zachęcam do dzielenia się w mediach społecznościowych cytatami z wypowiedzi kard. 
Wyszyńskiego i matki Czackiej swoimi przemyśleniami o nich oraz różnymi inicjatywami. 
Każdy może włączyć się w akcję, publikując wpisy, krótkie filmiki czy zdjęcia. A do tego 
dajemy hasztag #Beatyfikacja, który połączy wszystkie te treści” – powiedziała Michalina 
Jankowska, dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kard. Wyszyńskiego.
Od 5 czerwca pozostaje 100 dni do beatyfikacji Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i
Matki Róży Czackiej, która zaplanowana jest na 12 września 2021 r. Trwa przygotowanie do 
obchodów tego wydarzenia, czemu służą różnorodne inicjatywy.
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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 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.

wą budowy Świątyni wystąpił w 1989 r. prymas Polski 
kard. Józef  Glemp. Jest ona wotum narodu za Konsty-
tucję 3 Maja, odzyskanie przez Polskę niepodległości 
oraz pontyfikat św. Jana Pawła II. 

Rusza kampania 
pro-life

 „Każde życie jest 
cudem” 

Kampania „Każde życie 
jest cudem” to cykl re-

portaży i świadectw rodziców, którzy w czasie ciąży 
dowiedzieli się, że ich dziecko jest poważnie chore, a 
mimo to nie zdecydowali się na aborcję - poinformo-
wała założycielka Fundacji Grupa Proelio Magdalena 
Korzekwa-Kaliszuk. „Każdy wybór dotyczący aborcji 
dotyka konkretnej osoby, takiej jak bohaterowie tej 
kampanii. To nie jest odpowiedź na hipotetyczne py-
tanie, czy chce się mieć dziecko, ale decyzja o życiu                                                                
i śmierci dziecka, które już istnieje” - napisali jego au-
torzy.Reportaże będą dostępne na stronie internetowej https://
proelio.pl/index.php 

Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
W tym roku pielgrzymka odbędzie się pod hasłem 
„Wstańcie, chodźmy!”. Plan pielgrzymki będzie oparty 
o sztafetę grup pielgrzymkowych – każdego dnia inna 
grupa będzie odpowiedzialna za przygotowanie służb 
drogowych, zespołu muzycznego oraz charakteru dnia 
pielgrzymkowego. Szczegóły: http://pielgrzymka.ar-
chpoznan.pl
 

Modlitwa do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze 

dusze, i nie pozwól, żeby one zginęły. Pomnij 
na wieczną i nieskończoną miłość, jaką masz 
dla nich. Nie od-rzucaj tych dusz, które przy-
chodzą do Ciebie, upadając pod ciężarem swej 
nędzy i przyciśnięte cierpieniem. Ulituj się nad 
naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebez-
pieczeństw, jakie nam grożą ze wszystkich stron. 
Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi 
wśród cierpień życia codziennego. Pełni ufności 
i miłości przychodzimy do Twego Serca, jako 
do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego i 
najbardziej współczującego Przyjaciela. Przyj-
mij nas, o Serce Najświętsze, w swym nie-skoń-
czonym dla nas miłosierdziu. Daj nam odczuć 
skutki Twego współczucia i Twojej miłości. 
Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym 
Pośrednikiem wobec Ojca i przez zasługi Twej 
Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemo-
cy, pociechy w utrapieniach oraz łaski do miło-

wania Ciebie w czasie i posiadania Cię w wieczności. Amen. 
Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż niebo, głębszej niż 
morze, rozleglejszej niż wszechświat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, któ-
rej pełne są Jego słowa i czyny. 

bł. Józef Sebastian Pelczar

(Źródło: www.ekai.pl, www.episkopat.pl, www.gosc.pl,  www.archpoznan.pl 
Opracowała: ET

Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
W tym roku pielgrzymka odbędzie się pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Plan pielgrzymki 
będzie oparty o sztafetę grup pielgrzymkowych – każdego dnia inna grupa będzie 
odpowiedzialna za przygotowanie służb drogowych, zespołu muzycznego oraz charakteru 
dnia pielgrzymkowego. Szczegóły: http://pielgrzymka.archpoznan.pl
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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 zbiórka ofiar do skarbon na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu.

Również dzisiaj 13 czerwca zapraszamy na 
nabożeństwo fatimskie o godz. 20:00.

Biuro parafialne czynne według ustalonych 
dni i godzin.

Informujemy, że czas Komunii Świętej Wiel-
kanocnej Ks. Arcybiskup przedłużył do Świę-
ta Podwyższenia Krzyża, tj. 14 września br.

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku 
do piątku w łączności z wieczorną Mszą św., 
natomiast w sobotę i niedzielę o godz. 17.30.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafia-
nie śp. Barbara Jarnot z ul. Miłej, śp. Konrad 
Rybczyński z ul. Miodowej, śp. Jerzy Barto-
szewski z ul. Pięknej, śp. Bożena Scharf  z ul. 
Pięknej – Msza św. pogrzebowa i pogrzeb na 
naszym cmentarzu we wtorek o godz. 12:00, 
śp. Eugeniusz Dratwa z Placu Waryńskiego – 
Msza pogrzebowa i pogrzeb na naszym cmen-
tarzu w najbliższą środę o godz 9:30. Polećmy 
zmarłych Bożemu Miłosierdziu – Dobry 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


