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EWANGELIA

EWANGELIA  (Mk 16,15-20)

Zakończenie Ewangelii według świętego Marka.
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć 
będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami 
mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, 
nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają 
zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba                      
i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszę-
dzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które 
jej towarzyszyły.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Idźcie w pokoju Chrystusa”, słyszymy na koń-
cu każdej Eucharystii. Ale czy nie oznacza to dla 
nas jedynie „Idźcie już do domu, do zobaczenia 
za tydzień”? W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus 
kolejny raz mówi, że wiara nie jest naszą pry-
watną sprawą. „Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem 
się tego, co dziecięce”. Dojrzała wiara wyraża się 
postawą świadectwa. Jest misyjna. Ale też wia-
ra dojrzewa w misji. Jak mówił św. Jan Paweł II 
„Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”. Bo 
zobaczmy, kogo Pan Jezus posyła w dzisiejszej 
Ewangelii, komu zawierza losy dokonanego wła-
śnie zbawienia. „Jezus, ukazawszy się Jedenastu, 
powiedział do nich…”. A przecież powołał ich 
jako dwunastu. Jedenastu, pozostanie symbo-
lem grzechu, symbolem wspólnoty, która się nie 
sprawdziła. Ale przecież Pan Bóg nie powołu-
je doskonałych, a udoskonala powołanych. I co 
do nas ma przekonanie, że jesteśmy w stanie tę 
misję podjąć i ją wypełnić, mimo że do tej pory 
zupełnie nam nie wychodziło. On wierzy w nas 
dużo bardziej niż my sami w siebie. Mimo, że je-
steśmy zdziesiątkowani przez grzech, ciągle wąt-
piący, Pan Bóg wierzy, że jesteśmy w stanie sobą 
pokazać jak żyć Jego Słowem, że ta nauka jest 
do zrealizowania, że to nie są tylko piękne teorie 
i wydumane ideały. Święty Franciszek rozsyłając 
swoich braci powiedział „Zawsze głoście Ewan-
gelię, a gdyby okazało się to konieczne, także 
słowami!” Idźmy więc, podzielmy się swoją wia-
rą i za tydzień przyprowadźmy innych.

Justyna Zienkowicz

JEZUS ZOSTAŁ WZIĘTY 
DO NIEBA I ZASIADŁ PO 

PRAWICY BOGA
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17.05.
„Jak to dobrze, że na Matkę 
Chrystusa została wybrana 
Istota, której niezwykła litość i 
miękkie serce łatwo się wzru-
szało. Mnóstwo jest przecież 
na ziemi ludzi cierpiących, a 
Bogu potrzebny jest ktoś tai, kto 
będzie się łatwo wzruszał, do 
kogo można podejść blisko, kto 
wszystko zrozumie, niczym się 
nie zgorszy, niczego nie odtrąci, 
nie odepchnie.”

18.05.
„Maryja zachowała postawę 
wytrwałości i pokoju nawet 
wtedy, gdy całe Jej otoczenie 
straciło równowagę i nikt już 
nie panował nad sobą. Ucznio-
wie Chrystusa, żołnierze, cały 
Sanhedryn, nawet świat fizyczny 
- słońce, gwiazdy, księżyc i 
ziemia - wszystko się wzburzyło. 
Ale Maryja pozostała spokojna. 
Padają różne słowa. Setnik mó-
wił, kapłani mówią, ale Maryja 
milczy. Ona ogarnia myślą to 
co się dzieje. Wytwarza się w 
Niej postawa człowieka, który 
rozumie…”

19.05.
„Cała praca Kościoła zmierza 
do tego, aby nas wyzwalać, aby 
człowiek pozostawał zawsze 
istotą rozumną, wolną i we-
wnętrznie niezależną.”

20.05.
„Musimy rozumieć spokojną 
obecność Matki Boga - Czło-
wieka nie tylko pod krzyżem 
Syna, ale i w dziejach ludzkości, 
świata, w dziejach Kościoła i w 
dziejach naszego Narodu. Naj-
ważniejsze jest to, że Ona jest i 
stoi pod naszym krzyżem pełna 
pokoju.”

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
21.05.
„Cała ludzkość zwraca się 
do Tej, którą już w raju Bóg 
ukazał człowiekowi jako 
jedyną Nadzieję. Ona zetrze 
głowę węża.”

22.05.
„Maryja to przede wszyst-
kim Służebnica Pańska! 
Sama tak się nazywa, gdy 
Gabriel Archanioł zwia-
stował Jej powołanie jako 
Świętej bożej Rodzicielki. 
I taka już była całe życie 
na ziemi. Królową została 
dopiero w niebie. Ale na 
ziemi służyła! Służyła Jezu-
sowi, Józefowi, Elżbiecie. 
Oblubieńcowi w Kanie, na 
Kalwarii. I taka pozostała 
dotąd, bo służy Kościoło-
wi świętemu, chociaż on 
nazwał ją Królową świata. 
Służy każdemu z nas, 
chociaż klękamy przed Jej 
potęgą - służącą! Pamiętaj-
my, że Maryja służy!”

23.05.
„Wcześnie rozpoczęła 
[Maryja] służbę swoją. Zda 
się bez zwłoki. Podania gło-
szą, że dziecięctwo swoje 
spędziła w świątyni; w tej 
samej do której później tak 
ciągnął Jej Boży Syn. Tutaj 
wczytywała się w księgi 
święte. Ślady tej mądrości 
natchnionej widzimy w 
hymnie pochwalnym Ma-
gnificat, wyśpiewywanymi 
przez Maryję w domu św. 
Elżbiety. Tu przygotowała 
ducha swojego na wszystko 
czego Bóg od Niej mógł w 
życiu zażądać. A wiemy jak 
wiele zażądał Pan Wszech-
mocny. Ten, który jeden ma 
prawo stawiać nam wszelkie 
wymagania.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

PIERWSZE CZYTANIE  (Dz 1,1-11)
Uniósł się w ich obecności w górę
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał 
od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 
Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po 
swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 
dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie 
odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście            
o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Du-
chem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz 
królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, 
które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzy-
macie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,            
i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności 
w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się           
w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych 
szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w nie-
bo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba”.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 47,2-3.6-7.8-9)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE  (Ef 1,17-23)
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mą-
drości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy 
dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, 
czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny 
ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potę-
gi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posa-
dził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością 
i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym 
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy,                                            
a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Cia-
łem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 28,19.20)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 19, 1-8; J 16, 29-33
Wtorek: Dz 20, 17-27; J 17, 1-11a
Środa: Dz 20, 28-38; J 17, 11b-19
Czwartek: Dz 22, 30; 23, 6-11; J 17, 20-26
Piątek: Dz 25, 13-21; J 21, 15-19
Sobota: Dz 28, 16-20. 30-31; J 21, 20-25
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Pewnego majowego dnia 1950 roku Dokta zanotowa-
ła w swoim pamiętniku:
„Jadę z dziewczętami do Bwamby. Rozdzielają się 
dwa łańcuchy gór, a między nimi głęboka przepaść                     
i wszelkiego rodzaju dziki zwierz – lamparty, lwy 
etc. Droga idzie wysoko ponad 200 stóp zboczem. 
(…) Widok przewspaniały. Zbocza gór to prawdziwa 
tropikalna dżungla miejscami. Kobiety prawie nagie,                           
z jakimś płatkiem z przodu i tyłu, mnóstwem bransolet 
i ogromnymi żelaznymi obręczami na szyi. Stare palą 
fajki. Dzieciaki nagie. (…) Po drodze, w dolinie, na 
wysokości 2400 stóp są gorące źródła. Woda w nich 
się gotuje. Zrobisz dziurkę w ziemi, zaraz zabulgocze 
tam woda. A z gór spływa zimna rzeka i miesza się 
na dole ze strumieniem ukropu. Dziewczęta gotowały 
kartofle na patyku”.

 
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej 
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I odmawiajcie różaniec

104. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie
Rok 1917. W Europie trwa wojna. W Portugalii władzę sprawuje rząd opa-
nowany przez wrogich Kościołowi masonów. W Rosji, za kilka miesięcy, roz-
pocznie się rewolucja bolszewicka, która przyniesie bezbożną ideologię                
i miliony ofiar. W świecie przemocy i terroru, nadzieja dla ludzkości poja-
wia się w małej portugalskiej wiosce - Fatimie.
  Tam, od maja do października, trojgu małym pastuszkom objawiła 
się Matka Boża. Jej orędzie przypomniało o miłości Boga do człowieka                        
i wskazało skuteczny ratunek dla ludzkości. Objawienia Maryi poprzedziły 
wizje Anioła, który zachęcał dzieci do modlitwy takimi słowami: „O mój 
Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię 
o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie 
ufają Tobie i nie kochają Ciebie”.
   W niedzielę, 13 maja, dzieci po raz pierwszy zobaczyły Nieznajomą 
Panią. Najstarsza z dzieci Łucja, opisała, że: „Twarz widzianej Kobiety była 
piękna nieopisanie, ani smutna, ani radosna. Nieznajoma miała dłonie 
złączone jakby w geście modlitwy, z Jej prawej dłoni opadał różaniec”.                                 
W rozmowie z Łucją Maryja poprosiła, aby dzieci przychodziły na to 
miejsce przez sześć kolejnych miesięcy, poprosiła także: „odmawiajcie 
codziennie różaniec, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny”. 
Zachęta do modlitwy różańcowej pojawiła się podczas objawień w ko-
lejnych miesiącach. Maryja obiecała, że dzięki tej modlitwie dzieci mogą 
uprosić szybki koniec trwającej wojny światowej.
   W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de Jesus, Franciszek                     
i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka 
mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Obja-
wienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców 
Łucji, nazywanym Cova da Iria, i znajdującym się dwa i pół kilometra od 
Fatimy na drodze do Leirii. Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym 
ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr 
wysokości. 
  Franciszek widział Maryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała                           
i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z Nią. Objawie-
nia miały miejsce około południa.
   Niezwykle istotne było objawienie lipcowe. Zawierało ono tajemnicę, 
która nie od razu została ujawniona. Łucja, jedna z wizjonerek, ujawniła 
ją po jakimś czasie na wyraźną prośbę Maryi. Dziś jest ona powszechnie 
znana. Była to wizja piekła, prześladowanego Kościoła i cierpienia bisku-
pa odzianego w biel. Dzieci miały przeczucie, że jest to Ojciec Święty. 
Tajemnica zawierała także przestrogę przed wydarzeniami, jakie miały 
nastąpić. Siostra Łucja tak opisała tamtą wizję. Maryja powiedziała dzie-
ciom: „Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich 
ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepo-
kalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie 
uratowanych. Nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się 
nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się 
druga gorsza wojna. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane świa-
tło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za 
jego zbrodnie przez wojnę, głód, prześladowania Kościoła i Ojca Świę-
tego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu 
Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na 
zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się                                        
i zapanuje pokój. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świe-
cie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, 

Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczo-
nych, na koniec zatriumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty po-
święci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju”. 
W kolejnych trzech objawieniach Maryja ponowiła prośbę o modlitwę 
różańcową, a podczas październikowego objawienia na oczach kilku-
dziesięciu tysięcy ludzi dokonała cudu wirującego słońca.
Proroctwo spełnia się
    W ciągu stu lat wizje, jakie Maryja przekazała pastuszkom, okazały się 
prorocze. W Rosji zaczął się straszliwy system komunistyczny, który pochło-
nął miliony ofiar  i propagował ideologię opartą na całkowitym odrzu-
ceniu Boga. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa, która była jeszcze 
gorsza od pierwszej. Poprzedziło je niewytłumaczalne zjawisko na niebie. 
Krwawa zorza, która była widoczna w całej Europie.
    Znakiem wypełniania się objawień fatimskich był zamach na Jana 
Pawła II dokonany 13 maja 1981 roku w rocznicę objawienia Matki Bożej  
w Fatimie. Papież wielokrotnie podkreślał, że uratowanie życia zawdzięcza 
Matce Chrystusa. Rok później udał się z pielgrzymką do Fatimy, aby po-
dziękować za doznaną łaskę. „Grzech zadomowił się na dobre w świecie, 
negacja Boga szerzy się poprzez ideologię, zamysły i plany istot ludzkich. 
Ale z tego właśnie powodu ewangeliczne wezwanie do pokuty i nawró-
cenia, wyrażone w orędziu Matki, pozostaje wciąż aktualne” – mówił 
święty Jan Paweł II w Fatimie w 1982 roku.
    W darze Ojciec Święty przywiózł kulę, jaką zamachowiec wystrzelił do 
niego.Okazało się, że idealnie wpasowała się ona w otwór w koronie Mat-
ki Bożej Fatimskiej. 25 marca 1984 roku Jan Paweł II wspólnie z biskupami 
poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Od tej chwili za-
częła się zmiana Związku Sowieckim. Władzę przejął Michaił Gorbaczow, 
który zaczął wprowadzać szereg reform, które w 1991 roku doprowadziły 
do rozpadu ZSRR.
    Trzecia tajemnica fatimska dotycząca prześladowania Kościoła i cier-
pienia Ojca Świętego została oficjalnie ujawniona w 2000 roku. W jej 
interpretacji kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI) odnosząc się do 
znaczenia słów Maryi – „na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje” 
napisał: „Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplację Boga 
jest silniejsze niż karabiny i oręż wszelkiego rodzaju”.
   Zadanie, jakie sto lat temu zostawiła Maryja dzieciom jest ciągle aktu-
alne. Dotyczy ono naszego nieustannego nawracania oraz wynagrodze-
nia Bogu za popełniane grzechy swoje i innych przez poświęcenie Niepo-
kalanemu Sercu Matki Najświętszej oraz nabożeństwo pierwszych sobót 
miesiąca, spowiedź, Eucharystię i codzienne odmawianie różańca.

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Modlitwa kontemplacji sposobem życia chrześcijanina
O znaczeniu modlitwy kontemplacyjnej dla życia chrześcijańskiego 
mówił Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej, transmitowanej przez 
media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego (05.05 br.). Naj-
większym cudem, jakiego może dokonać chrześcijanin jest to, co rodzi 
się z modlitwy, a nie z pychy naszego „ja”. To, co zostaje oczyszczo-
ne przez pokorę, nawet jeśli jest to odosobniony i cichy akt miłości.                     
I to jest droga modlitwy kontemplacji. „Wpatruję się w Niego, a On 
wpatruje się we mnie!”. I mamy tu do czynienia z aktem miłości mil-
czącego dialogu z Jezusem, który czyni wiele dobrego Kościołowi.” 
– powiedział Franciszek za zakończenie swojej katechezy.

Papież na dzień migranta: niech 
nasze „my” będzie coraz większe.

Do poszerzania tego, co określamy 
jako nasze „my” zachęca Ojciec Świę-
ty w swoim orędziu na 107 Światowy 

Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w niedzielę 26 
września 2021 roku. Franciszek wyjaśnia na wstępie, że hasło 107 
Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy nawiązuje do jego apelu, za-
wartego w encyklice Fratelli tutti, aby w końcu nie było już „innych”,                       
a tylko „my”. Franciszek apeluje zarówno do katolików, jak i do 
wszystkich ludzi o wspólne podążanie ku coraz większemu „my”.

Papież zapewnia mieszkańców 
Indii o modlitwie

O swej miłości, solidarności i modli-
twie za szczególnie dotkniętych pan-
demią koronawirusa mieszkańców 
Indii zapewnił Ojciec Święty w prze-

słaniu skierowanym na ręce kardynała Oswalda Graciasa, arcybisku-
pa Bombaju i przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich 
Indii.

W różnych krajach świata uczczono 30. rocznicę urodzin                  
bł. Carlo Acutisa

Carlo Acutis, pierwszy w Kościele katolickim beatyfikowany z pokole-
nia „milenialsów”, ukończyłby 2 maja 30 lat. Pamięć o Włochu, który 
zmarł w 2006 r. w wieku 15 lat, uczczono w różnych krajach z okazji 
jego ziemskiego święta: parafie, wspólnoty zakonne i ruchy młodzie-
żowe na całym świecie, a także papież Franciszek wspominali Błogo-
sławionego, który został nazwany „cyberapostołem Eucharystii” i już 
teraz mówi się o nim jako o przyszłym patronie internetu.
W przesłaniu wideo do ministrantów w Fatimie, w Portugalii, papież 
Franciszek nawiązał do powiedzenia Acutisa: „Wszyscy rodzą się jako 
oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie”. Zadaniem młodych lu-
dzi jest odkrycie „kim jesteś i rozwijanie swojego osobistego sposobu 
bycia świętym, niezależnie od tego, co mówią i myślą inni”, mówił 
papież. Podkreślił, że życie chrześcijanina powinno być „proroczym 
impulsem, który inspiruje innych i pozostawia swój niepowtarzalny 
ślad”.

50 lat stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej 
z Unią Europejską

Unia Europejska zainicjowała w Rzymie projekt pod nazwą Iter 
Europaeum, który ma upamiętniać 50. rocznicę nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych państw członkowskich ze Stolicą Apostolską. 
W każdą niedzielę, począwszy od 9 maja, odbywają się „spacery hi-
storyczne” do rzymskich kościołów, w których znajdują się ekspozy-
cje opowiadające o historii relacji dyplomatycznych poszczególnych 
krajów z Watykanem. W inicjatywę włącza się również (6 czerwca br.) 
polski kościół św. Stanisława, biskupa i męczennika.

Chiny zaostrzają walkę z „kościołami domowymi”
Nową, jeszcze ostrzejszą taktykę Komunistycznej Partii Chin (KPCh) 
w walce z niekontrolowanymi przez siebie wspólnotami chrześcijań-
skimi, zarówno protestanckimi, jak i katolickimi, przedstawiło Radio 
Wolna Azja (RFA) – odpowiednik dawnej Wolnej Europy na Starym 
Kontynencie. Według rozgłośni, dotyczy to zwłaszcza tzw. kościołów 
domowych, czyli grup wiernych, spotykających się w ukryciu na mo-
dlitwie i rozważaniu Pisma Świętego.

„Zabijcie mnie, ale nie ludzi” 
– heroiczna zakonnica                   

z Mjanmy
„Zabijcie mnie, ale nie zabijajcie 
ludzi” – to tytuł książkowego wy-
wiadu z s. Ann Rose Nu Tawng. 
Dwa miesiące temu jej zdjęcie 
obiegło cały świat i stało się symbolem pokojowych protestów prze-
ciwko wojskowemu reżimowi w Mjanmie (dawnej Birmie). Katolicka 
zakonnica, uklęknąwszy na ulicy, powstrzymywała w ten sposób atak 
szwadronów policji. „Również i ja przyklękam na ulicach Mjanmy” 
– powiedział kilka dni później papież Franciszek, apelując o przywró-
cenie demokracji w tym azjatyckim kraju.

Miłowanie jak Chrystus to gotowość służenia innym
„Miłować tak, jak miłuje Chrystus, to znaczy oddać się na służbę 
braciom, tak jak On to uczynił, umywając uczniom nogi. Oznacza to 
wyjście poza swoje ograniczenia, oderwanie się od swoich ludzkich 
zabezpieczeń, od wygód, aby otworzyć się na innych, zwłaszcza na 
najbardziej potrzebujących” – powiedział Ojciec Święty w rozważaniu 
przed niedzielną modlitwą Regina Coeli (09.05 br.). Potępił przemoc 
wobec kobiet.

Abp Bertolone: Livatino to Dawid walczący z Goliatem mafii
W katedrze w Agrigento na Sycylii odbyła się 9 maja br. beatyfikacja 
sędziego Rosario Livatino, zastrzelonego przez mafię w 1990 roku.               
W całym mieście, w związku z ceremonią, obowiązywały nadzwy-
czajne środki bezpieczeństwa. Na uroczystość wybrano 28. roczni-
cę historycznego przemówienia św. Jana Pawła II, wygłoszonego                                                                                                                    
w Agrigento przeciwko przestępczości zorganizowanej. W katedrze 
wystawiono, jako relikwię, zakrwawioną koszulę Rosario Livatino, 
którą miał na sobie w dniu zamachu. Sędzia Livatino, w momencie 
śmierci, miał zaledwie 37 lat.

Z życia Kościoła
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Franciszek zachęcił sędziów do naśladowania 
bł. Rosario Livatino

Po modlitwie „Regina Coeli” (09.05.br) Ojciec Święty nawiązał do 
porannej beatyfikacji w Agrigento sędziego Rosario Angelo Livatino, 
wskazując na niego jako na wzór dla wszystkich sędziów. W swojej 
służbie dla społeczności, jako uczciwy sędzia, który nigdy nie dał się 
skorumpować, starał się nie sądzić, by potępić, ale by ocalić. Zawsze 
powierzał swoją pracę „Bożej opiece”, dlatego aż do heroicznej śmier-
ci stał się świadkiem Ewangelii. 

Najstarszy klasztor chrześcijański na świecie
W Egipcie odkryto najstarszy klasztor chrześcijański na świecie. Od-
naleziony kompleks klasztorny składa się z pozostałości trzech ko-
ściołów, refektarza oraz cel, w których mieszkali mnisi. 

16-24 maja: Tydzień 
Laudato si’

W dniach 16-24 maja od-
będzie się Tydzień Lauda-
to si’ 2021. Będzie on uko-

ronowaniem specjalnego Roku Rocznicowego Laudato si’ i świętem 
wielkiego postępu, jakiego dokonał cały Kościół na swojej drodze do 
ekologicznego nawrócenia. Watykańska dykasteria ds. Integralnego 
Rozwoju Człowieka ogłosiła rok Laudato si’ od 20 maja 2020 do 24 
maja 2021 roku jako specjalny „Jubileusz dla Ziemi”, dla ludzi i dla 
wszystkich stworzeń. Przypadł on w piątą rocznicę ogłoszenia przez 
papieża Franciszka encykliki „Laudato si’ (w trosce o wspólny dom). 
Encyklika ta jest swojego rodzaju przewodnikiem moralnym i ducho-
wym postępowania wobec całego stworzenia, przewodnikiem budo-
wania solidarności i braterstwa.

Różańcowy maraton w łączności z papieżem 
i sanktuariami świata na Jasnej Górze

„Zdrowaś Maryjo” po łacinie, angielsku, niemiecku, francusku i po 
chorwacku – w uroczystość NMP Królowej Polski Jasna Góra znala-
zła się na szlaku różańcowego maratonu modlitwy w łączności z pa-
pieżem i sanktuariami świata. Błagania o ustanie pandemii, za chorych 
i zakażonych, zanoszone były w Kaplicy Matki Bożej. Tajemnice rado-
sne odmówione zostały przez młodych w pięciu językach.

XXV Spotkanie Młodych Lednica 2000 ponownie online
Błogosławieństwo uszu, „Manifest prostoty” oraz modlitwa za Ko-
ściół – to najważniejsze części programu tegorocznego, XXV Spo-
tkania Młodych Lednica 2000, zaplanowanego na 5 czerwca. Z powo-
du pandemii jubileuszowe spotkanie, podobnie jak w ubiegłym roku, 
odbędzie się w formie online. Wydarzenie będzie można śledzić za 
pośrednictwem kanału YouTube Lednicy.
„Tegorocznemu spotkaniu będzie towarzyszyć hasło „Usłysz”. To za-
proszenie do wsłuchiwania się przede wszystkim w głos Pana Boga, 
ale i siebie nawzajem, co dzisiaj, w świecie zdominowanym przez 
wszechobecny hałas, jest coraz trudniejsze” – mówi KAI Anna Ka-
uczor, koordynatorka Spotkań Młodych Lednica.

Papież do Polaków: miesiąc maj jest Wam szczególnie bliski
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Miesiąc maj, poświęco-
ny Najświętszej Maryi Pannie, jest Wam szczególnie bliski. Zgodnie             
z tradycją Waszych ojców, gromadzicie się w kościołach, domach,                 

a także przed obrazami i figurami Matki Bożej, umieszczonymi na 
placach, skrzyżowaniach dróg oraz w przydomowych kapliczkach, po 
to, aby kontemplować Jej piękno, miłość i dobroć. Niech Dziewica 
Niepokalana, wyzwoli ludzkość z dramatu pandemii oraz prowadzi 
Waszą Ojczyznę i Wasze rodziny do Swojego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Z serca Wam błogosławię” - powiedział papież (05.05 br.).

Dekalog u progu wolności. Zbliża się 30. rocznica 
papieskiej pielgrzymki z 1991 r.

Podczas pierwszej wizyty w wolnej Ojczyźnie Jan Paweł II skoncen-
trował swoje nauczanie wokół Dekalogu. Przestrzegał rodaków przed 
absolutyzacją pojęcia wolności, która – jak podkreślał – może prowa-
dzić do nowych form zniewolenia. Przekonywał, że demokracja winna 
być budowana na trwałych fundamentach. Apelował o sprawiedliwość 
społeczną w dobie ekonomicznej transformacji. Wzywał też Kościół 
do „redefinicji” swego duszpasterstwa wobec nowych wyzwań.

„Dziesięć słów 
Jana Pawła II” 
– ogólnopolska 

ankieta
Pallotyńska Funda-
cja Misyjna Salvatti.pl 
oraz Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla zor-
ganizowały konferencję prasową „Dziesięć słów Jana Pawła II. Ogól-
nopolska ankieta” (11.05 br.w formule online). Z wydarzeniem tym 
związany jest projekt ogólnopolskiej ankiety, mającej na celu przypo-
mnienie nauczania św. Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w 1991 
roku.

Reinstalacja relikwii                  
św. Andrzeja Boboli 

w krakowskiej bazylice
W bazylice Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Krako-
wie zakończyła się nowenna 
przed uroczystością patrona Polski. 16 maja, w liturgiczne wspomnie-
nie św. Andrzeja Boboli, odbędzie się reinstalacja, skradzionych 40 lat 
temu, relikwii jezuickiego kapłana i męczennika.

Św. Stanisław 
– Biskup 

i Męczennik, 
patron Polski
8 maja ob-
c h o d z i l i ś m y 
u r o c z y s t o ś ć 
św. Stanisława 
Biskupa i Mę-
czennika, głów-
nego patrona 
Polski. Stanisław ze Szczepanowa jako biskup krakowski był gorli-
wym duszpasterzem. Zginął na polecenie króla Bolesława Śmiałego, 
kiedy sprawował Mszę świętą w kościele św. Michała na Skałce. Jego 
męczeństwo spowodowało obalenie króla i umocnienie niezależności 
Kościoła od władz państwowych, a także budowę niezależnego od 
władzy świeckiej autorytetu Kościoła.

 

 

W POLSCE
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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 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.

 

Modlitwa
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na 
naszej drodze jako znak zbawie-
nia i nadziei. Powierzamy się To-
bie, Uzdrowienie chorych, która                           
u stóp krzyża zostałaś powiązana 
z cierpieniem Jezusa, trwając moc-
no w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i je-
steśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak 
jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli 
Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym 
cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż 
ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi 
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich 
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogo-
sławiona.

 

 

„Studnia Poznania” zaprasza Młodych na wyjątkową 
liturgię Eucharystyczną 

„Studnia Poznania”, z okazji Wigilii Zesłania Ducha 
Świętego, zaprasza Młodych na wyjątkową liturgię 
Eucharystyczną dnia 22 maja 2021r. o godz. 19:30 do 
Sanktuarium Bożego Ciała w Poznaniu. 
Liturgii będą towarzyszyć symbole: woda, ogień, sól. 
Weźmiemy udział w rozbudowanej liturgii Słowa wraz 
ze świadectwami. Wspólnej modlitwie i uwielbieniu 
będzie towarzyszyła piękna muzyka w wykonaniu 
Młodych. Liturgii przewodniczył będzie bp Szymon 
Stułkowski.

(za: ekai.pl, archpoznan.pl, gosc.pl)                                                           
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

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

Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i dzień                     
I Komunii Św. na Mszach św. o godz. 11:00 i 12:30. Para-
fian bardzo prosimy o uczestnictwo w Mszy św. w niedzielę                           
o godz. 7.30; 9:30 i 18:00. W Mszach św. o godz. 11:00 i 12:30 
uczestniczą w kościele tylko rodzice i dzieci pierwszokomu-
nijne. Prosimy o zrozumienie sytuacji związanej z pandemią. 
Biały tydzień dla dzieci: grupa z godz. 11:00 w poniedziałek                                                                                                                                     
  i środę, grupa z godz. 12:30 we wtorek i czwartek o godz. 
18:00. 

Nabożeństwa majowe w niedziele o godz. 17.30, a w dni po-
wszednie po wieczornej Mszy św. natomiast w sobotę 22 maja 
o godz. 20.30 przy kapliczce na cmentarzu!!! 

W najbliższą środę 19 maja przypada 55 rocznica święceń             
ks. Kanonika. Msza św. w intencji jubilata o godz. 18:00.

W najbliższą sobotę 22 maja o godz. 10:00 w katedrze 6 dia-
konów przyjmie święcenia kapłańskie. Otoczmy ich naszą 
modlitwą.

W przyszłą niedziele Uroczystość Zesłania Ducha Świętego                
i zakończenie okresu wielkanocnego.

Biuro parafialne czynne według ustalonych dni i godzin.

Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościelnych w liturgii 
może uczestniczyć do 60 osób.

W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka śp. Alicja Rut-
kowska – Graj z ul. Miodowej. Polećmy zmarłych Bożemu 
miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie…


