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Komentarz

EWANGELIA (J 13, 31-33a. 34-35)

Dobrej
Nowiny

W dzisiejszą niedzielę powracamy do Wieczernika.
Powracamy do wydarzeń, które miały miejsce
tuż przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem
Jezusa. Możemy zauważyć, jak po wyjściu
Judasza z Wieczernika zmienia się atmosfera, jak
zmienia się klimat wśród tam przebywających.
Jezus, przebywając na ziemi wśród swoich
uczniów, pragnie im pozostawić bardzo ważne
przykazanie: Przykazanie nowe daję wam, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Papież
Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł
Pański mówił: (...) Miłość jest miarą wiary, a wiara
jest duszą miłości. Nie możemy już teraz oddzielać
życia religijnego, pobożności od posługi dla braci,
tych konkretnych braci, których spotykamy. Nie
możemy już teraz oddzielać modlitwy, spotkania
z Bogiem w sakramentach od słuchania bliźniego,
bycia blisko jego życia, a szczególnie jego ran.
Pamiętajcie o tym: miłość jest miarą wiary. Jak
bardzo kochasz? I każdy sobie odpowiada. Jaka
jest Twoja wiara? Moja wiara jest taka, jak miłuję.
Wiara zaś jest duszą miłości. (...) I musimy zadać
sobie pytanie, czy kiedy spotykamy jednego z tych
braci, potrafimy w nim rozpoznać oblicze Boga:
czy jesteśmy do tego zdolni?
Dziś po raz kolejny zostaliśmy wezwani przez
naszego Pana do miłości. Podejmijmy to wezwanie,
uwierzmy w to przykazanie i chciejmy nim żyć
każdego dnia. A z pewnością i On sam nas
wspomoże w tej drodze.

Przykazanie nowe

daję wam

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn
Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został
chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to
i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą
otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali».
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień
16.05.
„Pokój, jaki sakrament
pokuty wprowadza do
duszy przez pogodzenie
się jej z Bogiem i z sumieniem własnym, jest
koniecznym warunkiem
pokoju z bliźnim.”
bł. Michał Sopoćko
17.05.
„Dla Boga i Zbawiciela
potrzeba mieć serce
dziecka, dla bliźniego
serce matki, dla siebie
serce sędziego.”
św. Paschalis Baylon
18.05.
„Pan mówi, że miłość
bliźniego jest bardzo
bliska miłości Boga, a
nawet, można powiedzieć, że jedna bez drugiej nie może istnieć.”
bł. Stanisław Papczyński

20.05.
„Do przewrotności
szatana należy dołączenie błędu do prawdy przez ubieranie
go w pozory prawdopodobieństwa, aby
móc łatwo oszukać
tych, którzy dadzą się
zwieść.”
św. Jan Chryzostom
21.05.
„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto
nie pytając o powód
twego smutku, potrafi
sprawić, że znów wraca radość.”
św. Jan Bosko
22.05.
„Możesz zgromadzić
przeróżne skarby, ale
najcenniejszym jest
prawdziwy przyjaciel.”
św. Jan Chryzostom
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Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez
wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy
w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych,
polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię
i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd
odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do
dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół,
opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13)
Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
DRUGIE CZYTANIE (Ap 21, 1-5a)

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem
Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos
mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz
z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze
z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku,
ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Poniedziałek: Ap 12, 10-12; 1 Kor 1, 10-13. 17-18; J 17, 20-26
Wtorek: Dz 14, 19-28; J 14, 27-31
Środa: Dz 15, 1-6; J 15, 1-8
Czwartek: Dz 15, 7-21; J 15, 9-11
Piątek: Dz 15, 22-31; J 15, 12-17
Sobota: Dz 16, 1-10; J 15, 18-21
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PIERWSZE CZYTANIE (Dz 14, 21b-27)
Bóg działa przez ludzi
Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

19.05.
„Nie daj się pokonać
złu, ale zło pokonaj dobrem.”(Rz 12, 21)
św. Paweł Apostoł

Czytania na każdy dzień

Piąta Niedziela Wielkanocna

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 13, 34)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiło
wałem.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

„Gdy przebywała w naszej parafii, codziennie uczestniczyła w Eucharystii. (...) Największe
wrażenie robiło na mnie jej uczestnictwo w Eucharystii: zasłuchanie, pobożność, a zwłaszcza
przyjmowanie Komunii Świętej. Nie zapomnę nigdy Jej twarzy zatopionej w modlitwie po
przyjęciu Komunii Świętej. Mówiłem wielu osobom, że takie skupienie, rozmodlenie widziałem tylko u dwóch osób: u św. Jana Pawła II, gdy mogłem być blisko niego podczas
Mszy Świętej, oraz na twarzy dr Wandy Błeńskiej. Wanda Błeńska jako świecka osoba
była i jest dla mnie wzorem zjednoczenia z Bogiem i ludźmi” – wspominał ks. Krzysztof
Skowroński, ówczesny wikariusz parafii Dobrego Pasterza w Poznaniu, na terenie której
mieszkała dr Błeńska po powrocie do Polski.
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
(Doktor Błeńska Pierwszą Komunię Świętą i sakrament bierzmowania przyjęła w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu.)
SŁUŻEBNICA BOŻA
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ZAPOWIEDŹ

„Pierścienie, potwory i pogańscy królowie”
Wykład otwarty na temat twórczości Tolkiena
Duszpasterstwo Akademickie Plus zaprasza na wykład otwarty pod tytułem
„Pierścienie, potwory i pogańscy królowie, czyli jak tropić chrześcijaństwo u Tolkiena,
żeby nie pobłądzić”. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 17 maja 2022 r. o godz. 18.00
w Collegium Novum. Poprowadzi je o. Anicet Piotr Gruszczyński OFM.
Wkrótce po wydaniu „Władcy Pierścieni” J. R. R. Tolkien został zasypany
pytaniami o właściwy sens jego powieści. Dopatrywano się w niej między innymi wątków
teologicznych. Na jeden z otrzymanych listów Tolkien odpowiedział pisząc, iż jego utwór
jest dziełem „zasadniczo religijnym i katolickim”. Tylko co to tak naprawdę znaczy?
Odpowiedzi na to pytanie poszukiwać będziemy wraz ze znakomitym specjalistą
w zakresie znajomości meandrów świata Śródziemia, samego autora i twórcy fikcyjnej
krainy, a także teologii – o. Anicetem Piotrem Gruszczyńskim OFM. Nasz prelegent jest
autorem takich książek, jak „Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Ocena
w świetle teologii katolickiej” oraz „Legendy uświęcone. Twórczość J.R.R. Tolkiena
a chrześcijaństwo”.
W czasie naszej wędrówki przez Śródziemie spróbujmy zgłębić temat obecności
chrześcijaństwa na kartach jednej z najpopularniejszych książek XX wieku. Pod
przewodnictwem naszego prelegenta odwiedzać będziemy szlaki znane, choć czasem
prowadzące donikąd, ale także te mniej uczęszczane, bo mocno kamieniste, lecz
prowadzące w zamian ku pięknie położonym dolinom, do których rzadko zachodzą nogi
śmiertelników. Bo w rzeczy samej nie chodzi tylko o Tolkiena, ale o cały bagaż kultury –
książek, filmów, itp. – w której tkwimy.
Wykład otwarty odbędzie się 17 maja 2022 r. o godz. 18.00 w sali C3 w Collegium
Novum (al. Niepodległości 4). Organizatorami są Duszpasterstwo Akademickie Plus oraz
Stowarzyszenie Dając – Otrzymujemy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Radio
Emaus i Dom Medialny Święty Wojciech, Radio AFERA oraz portal misyjne.pl.

Marek Halber

ZAPOWIEDŹ
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NA ŚWIECIE

Z życia Kościoła

Miesiąc maryjny w Bazylice św. Piotra
W tradycyjnie poświęconym pobożności maryjnej miesiącu maju administracja Bazyliki św.
Piotra w Watykanie przygotowała serię nabożeństw ku czci Maryi Matki Kościoła.
W środy o 16.00 w przedsionku bazyliki rozpoczyna się modlitwa przed znajdującymi się w
tej świątyni wizerunkami Matki Bożej, zakończona o 17.00 Mszą świętą.
Z kolei w soboty od 21.00 do 22.00 trwa procesja ze świecami na Placu św. Piotra z
reprodukcją wizerunku Matki Kościoła. W trakcie procesji odmawiany jest różaniec pod
przewodnictwem kard. Angela Comastriego, byłego archiprezbitera bazyliki watykańskiej.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Miesiąc maryjny w Bazylice św. Piotra

W tradycyjnie poświęconym pobożności maryjnej miesiącu maju administracja Bazyliki św. Piotra
w Watykanie przygotowała serię nabożeństw ku czci
Maryi Matki Kościoła. W środy o 16.00 w przedsionku bazyliki rozpoczyna się modlitwa przed znajdującymi się w tej świątyni wizerunkami Matki Bożej,
zakończona o 17.00 Mszą świętą.
Z kolei w soboty od 21.00 do 22.00 trwa procesja ze
świecami na Placu św. Piotra z reprodukcją wizerunku Matki Kościoła. W trakcie procesji odmawiany jest
różaniec pod przewodnictwem kard. Angela Comastriego, byłego archiprezbitera bazyliki watykańskiej.

Papież do Polaków:
ufajcie Maryi jak kard. Wyszyński

Idąc za przykładem błogosławionego kard. Wyszyńskiego, z ufnością zawierzajcie Matce Bożej losy
Fot.waVatican News
szej Ojczyzny i pokój w Europie – powiedział Ojciec
Święty, pozdrawiając Polaków podczas środowej audiencji ogólnej (04.05.2022).
Papież do Polaków: ufajcie Maryi jak kard. Wyszyński

Idąc za przykładem błogosławionego kard. Wyszyńskiego, z ufnością zawierzajcie Matce

Papież apeluje o odmawianie różańcaBożej losy waszej Ojczyzny i pokój w Europie – powiedział Ojciec Święty, pozdrawiając
w intencji pokoju na Ukrainie Polaków podczas środowej audiencji ogólnej (04.05.2022).

Po odmówieniu modlitwy Regina Caeli i udzieleniu
apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty zaapelował o odmawianie różańca w intencji pokoju na
Ukrainie (08.05.2022).
„Najświętszej Dziewicy przedstawiam w szczególności cierpienia i łzy narodu ukraińskiego. Proszę,
abyśmy w obliczu szaleństwa wojny nie ustawali
w codziennej modlitwie różańcowej w intencji pokoju. Życzę wszystkim udanej niedzieli! Proszę, nie
zapomnijcie o mnie w modlitwie. Życzę smacznego
obiadu i do widzenia” – powiedział papież.

W Jerozolimie od 175 lat odprawiane są
Msze św. za Polskę

W 1847 r. książę Roman Stanisław Sanguszko ufundował w Bazylice Grobu Bożego intencję Mszy świętej 3 maja – za Polskę. Już od 175 lat w uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy Grobie Pańskim w Jerozolimie spotykają się Polacy na
modlitwie za ojczyznę.

W POLSCE

Fot. ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

Papież apeluje o odmawianie różańca w intencji pokoju na Ukrainie
Po odmówieniu modlitwy Regina Caeli i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec
Święty zaapelował o odmawianie różańca w intencji pokoju na Ukrainie (08.05.2022).
„Najświętszej Dziewicy przedstawiam w szczególności cierpienia i łzy narodu ukraińskiego.
Proszę, abyśmy w obliczu szaleństwa wojny nie ustawali w codziennej modlitwie różańcowej
w intencji pokoju.
Życzę wszystkim udanej niedzieli! Proszę, nie zapomnijcie o mnie w modlitwie. Życzę
smacznego obiadu i do widzenia” – powiedział papież.

Otwarto nowe Sanktuarium św. Józefa

„Sanktuarium jest najlepszym miejscem formacji su- Fot. Mariola Serafin
my, że będą tutaj formować swoje sumienia w oparciu o
mień tak, aby bardziej słuchać Boga niż ludzi” – popodstawowe, najważniejsze kryterium, jakim jest prawo
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Częstochowska ikona na znaczku pocztowym
Obraz Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w jej jasnogórskim wizerunku, znalazł się
na znaczku Poczty Polskiej, zamykającym serię znaczków „Patroni Polski”. Emisja została
uroczyście wprowadzona do obiegu na Jasnej Górze 3 maja br.
„Od wieków w Polsce cześć oddawana Maryi, Matce Zbawiciela, jest jednym z najbardziej
rozpowszechnionych i najsilniejszych nabożeństw wśród Polaków. Nasz najnowszy znaczek
powstał oczywiście w ścisłej współpracy z Zakonem Paulinów” – powiedział wiceprezes
Poczty Polskiej Wiesław Włodek.
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umiłowanym
przewodnikiem i nauczycielem, który przypomina o prymacie sumienia. Ta
Z ŻYCIA
KOŚCIOŁA

lekcja potrzebna jest wszystkim, a w tym miejscu szczególnie mężczyznom, mężom, ojcom,
dziadkom, braciom, synom. Lekcji o prymacie sumienia potrzebują pracodawcy i
przedsiębiorcy. Ufamy, że będą tutaj formować swoje sumienia w oparciu o podstawowe,

Zbawiciela, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najsilniejszych nabożeństw wśród Polaków.
Nasz najnowszy znaczek powstał oczywiście w ścisłej
współpracy z Zakonem Paulinów” – powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Kościół w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która została
ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920
r. na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości. Uroczystość ta – głęboko zakorzeniona
w naszej historii – nawiązuje do Ślubów Lwowskich
Jana Kazimierza z 1656 r. W tym roku w obchody
uroczystości Królowej Polski wpisuje się dziękczynienie za wyniesienie na ołtarze bł. Prymasa Tysiąclecia.
W wigilię uroczystości 2 maja rozważania podczas
Apelu Jasnogórskiego wygłosił abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli – patrona Polski

Fot. Poczta Polska
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Kościół w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
która została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 r. na prośbę biskupów
polskich po odzyskaniu niepodległości. Uroczystość ta – głęboko zakorzeniona w naszej
historii – nawiązuje do Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza z 1656 r. W tym roku w obchody
uroczystości Królowej Polski wpisuje się dziękczynienie za wyniesienie na ołtarze bł.
Prymasa Tysiąclecia.
W wigilię uroczystości 2 maja rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego wygłosił abp
Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

7 maja br. w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja
Boboli w Warszawie została zainaugurowana nowenna w 20. rocznicę ustanowienia św. Andrzeja Boboli
patronem Polski.
„W tym roku, za wstawiennictwem świętego, polecać
będziemy Bogu sprawę pokoju w Ukrainie oraz pomyślności dla naszej Ojczyzny” – napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław
Gądecki. Zachęcił również do włączania się parafii do
modlitwy nowennowej, która potrwa do 16 maja br.
Na zakończenie nowenny, 16 maja o godz. 18.00,
zostanie odprawiona Msza św. odpustowa w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie, której przeW sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie, które ma charakter
wodniczyć będzie kard. Kazimierz Nycz, metropolita
narodowy, spoczywają zachowane w całości relikwie tego męczennika. Sanktuarium, którym
opiekują się jezuici, szerzy kult św. Andrzeja Boboli we współpracy ze wszystkimi
warszawski.
świątyniami, parafiami i organizacjami pod jego wezwaniem, znajdującymi się na terenie

Polski. Rozwija ono szczególną współpracę z ośrodkami duszpasterskimi, znajdującymi się w

ustanowił św. Stanisława – wraz ze św. Wojciechem
miejscach urodzenia (Strachocina, Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego) i
męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli (Janów Poleski, Diecezja Pińska, Białoruś).
W sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim
i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski – pierwszoMokotowie, które ma charakter narodowy, spoczy- Fot. ©Mazur / episkopat.pl
rzędnym patronem Polski.
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Hasło roku duszpasterskiego

Ogłoszenia duszpasterskie

V NIEDZIELA WIELKANOCY
15.05.2022 r.
Dzisiaj w naszej parafii uroczystość
I Komunii św. na Mszy św. o godz. 11.00.
Miejsca w kościele rezerwujemy dla rodziców, chrzestnych i osób starszych z
rodziny, a na balkonie kościoła dla rodzeństwa, i innych gości. Pozostałych
parafian, także dzieci z godz. 11.00, prosimy o przyjście na inną Mszę św. Przez
Biały Tydzień dzieci wraz z rodzicami
będą uczestniczyły w Mszy św. o godz.
18.00 i majowym nabożeństwie.
Nabożeństwa majowe w niedziele
o godz. 17.30, a w dni powszednie po
wieczornej Mszy św. natomiast w sobotę
o godz. 20.30 przy kościele.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

W sobotę 21 maja o godz. 10:00 w Katedrze Poznańskiej ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki udzieli święceń kapłańskich
pięciu diakonom naszej Archidiecezji.
Polecamy ich w modlitwie.
W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin: śp. Edward Pawłowski z ul. Szafirowej. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…

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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