
- - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - 1

DOBRA NOWINA
TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH

V NIEDZIELA WIELKANOCY  02.05.2021 - Numer 18/2021 (1066)

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

EWANGELIA  J 15, 1-8

KTO TRWA 
W CHRYSTUSIE, 

PRZYNOSI OWOC 
OBFITY

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, 
który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owo-
cu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przyno-
siła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wy-
powiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. 
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – 
jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie 
trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. 
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbie-
rają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie,                   
a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przynie-
siecie i staniecie się moimi uczniami».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl win-
ną, tylko szczep prawdziwy. Jakże więc zmieniłaś 
się w dziki krzew, zwyrodniałą latorośl?” (Jr 2,21) 
Czy można byś wszczepionym w Pana Jezusa          
i owocu nie przynosić? Być wszczepionym tylko 
formalnie, ale realnie nie być z Nim związanym, 
wysysać soki dla siebie, a nie dla owocowania? 
Oby nasze chrześcijaństwo nigdy nie sprowadziło 
się do tradycji, rytów i obrzędów. Oby nie zabra-
kło nam żywej prawdziwej wiary, głębszego do-
świadczenia Boga i przyjaźni z Panem Jezusem. 
Bo możemy doskonale wypełnić nawet najdrob-
niejsze obowiązujące zakazy i nakazy, a równo-
cześnie rozminąć się z Bogiem. Ale jeżeli nasze 
życie, dzięki prawdziwej więzi z Panem Jezusem, 
przynosi już owoce, Ojciec nieustannie oczysz-
cza nas dla lepszego owocowania. Czy drogą 
oczyszczania są te wszystkie duchowe trudności, 
których doświadczamy? Czy przez stawianie im 
czoła umacniamy się i nasze życie zaowocuje jesz-
cze obficiej? Czy w trudnościach jeszcze mocniej 
wszczepiamy się w Pana Jezusa? Obietnica, którą 
dziś składa nam Pan Jezus jest dla tych, którzy 
wytrwają. „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać 
będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity”. 
Nasza wytrwałość owocuje Jego miłością. Na-
uczmy się dostrzegać dobro, które Bóg zaszcze-
pił w drugim człowieku. Bo Kościół to też do-
świadczenie bliskości człowieka, a w człowieku 
Boga. Nie bójmy się być Kościołem dla innych. 
Panie, niech moje nogi staną się nogami Dobrej 
Nowiny. Niech moje ramiona będą miejscem,                                                                                 
w którym Bóg obdarza pokojem.

Justyna Zienkowicz
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3.05.
„W Ojczyźnie naszej nie zdołamy 
inaczej uratować Kościoła, jak 
tylko przez Maryję! Nie zdołamy 
obronić wiary ludu Bożego, jego 
gorliwości i żarliwości, jak tylko 
wzywając na pomoc Tę, którą 
sam Ojciec Niebieski wezwał, gdy 
miał dopełnić przez Syna swoje 
odkupienie świata. Ona to zresztą 
w szczególny sposób dana jest 
jako pomoc ku obronie Narodu 
polskiego.”

4.05. 
„Gdy w sercu człowieka Boże-
go jest miłość <<rozlana przez 
Ducha Świętego>>, ma ona 
wszystkie cechy analogiczne 
- choć w mniejszym stopniu -                                 
do miłości Boga.”

5.05.
„Pomóż, Chryste, bym żadną 
moją myślą nieżyczliwą nie prze-
śladował nikogo…”

6.05.
„Oto patrzymy jak działa Duch 
Miłości. Apostołowie czekał                    
w Wieczerniku z Maryją, Matką 
Pięknej Miłości, na Jego przyjście, 
zapowiedziane przez Chrystusa. 
Wreszcie przyszedł. Porwał ich 
ogniami swojej miłości, oczyścił               
i odmienił. Dokonał cudu udziele-
nia się Istotowej Miłości. Ten cud 
nieustannie, chociaż w różnym 
stopniu, powtarza się w Kościele 
jako konkret naszego osobistego 
życia.”

7.05.
”Wprawdzie nagle spadł z nieba 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
szum, jakby uderzenie gwał-
townego wichru, i napełnił 
dom, w którym przebywali 
(Dz 2,2), a Jedak spoczął 
na nich spokojnie w postaci 
płomiennych, ogrzewają-
cych ogni. Jak ogień, który 
miłośnie obejmuje wszystko, 
co ma ogrzać, tak płomienie 
Ducha Świętego delikatnie 
objęły i przeniknęli do głębi 
serc apostołów. Dopiero 
wtedy stali się zdolni, aby iść 
na wszystek świat i przepo-
wiadać wszelkiemu stworze-
niu, że Bóg jest Miłością.”

8.05.
„Miłość jest aktualna                  
w każdej chwili i w każdej 
sytuacji. Dlatego wspomnie-
nie historyczne Zesłania 
Ducha Świętego jest w 
Kościele Bożym ciągle 
aktualne. Kościół<<usechł-
by>>, gdyby miłość rozlana 
w sercach naszych przez 
Ducha Świętego przestała                     
w Nim istnieć.”

9.05.
„Kościół jest społeczno-
ścią wyjątkową i jedyną na 
świecie. Bo więzią jego jest 
nie tylko ustrój prawdy, ale 
przede wszystkim ustrój 
miłości nadprzyrodzonej. 
Kościół jest społecznością, 
do której jesteśmy wprowa-
dzeni przez miłość Chrystu-
sową, zlewaną na nas obficie 
w wodach chrztu świętego.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

Piąta Niedziela Wielkanocna, rok B
PIERWSZE CZYTANIE  Dz 9, 26-31
Gorliwość nawróconego Szawła
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do 
uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Do-
piero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opo-
wiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do 
niego, i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię 
Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą prze-
konania przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał                 
z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowie-
dziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. 
A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Roz-
wijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 26a)

Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. *
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *
«Serca wasze niech żyją na wieki».
Refren.
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, *
oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.
Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, *
przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.
Refren.
Moja dusza będzie żyła dla Niego, †
potomstwo moje Jemu będzie służyć, *
przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, †
który się narodzi: *
«Pan to uczynił».

DRUGIE CZYTANIE 1 J 3, 18-24
Miłujmy czynem i prawdą

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 
Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim 
nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest więk-
szy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas 
nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, 
otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykaza-
nia i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest 
takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i mi-
łowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego 
przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, 
poznajemy po Duchu, którego nam dał.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   J 15, 4a. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27
Wtorek: Dz 14, 19-28; J 14, 27-31a
Środa: Dz 15, 1-6; J 15, 1-9
Czwartek: 1 Kor 15, 1-8a; J 14, 6-14
Piątek: Dz 15, 22-31; J 15, 12-17
Sobota: Dz 20, 17-18a. 28-32.36; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16
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Dokładnie 70 lat temu, 25 kwietnia 1951 r., Wanda Błeńska została oficjalnie lekarzem trędowatych 
w Bulubie z obowiązkiem pieczy także nad przychodnią w odległej o 50 km Nyendze. Przez wiele 
lat była jedynym lekarzem pracującym w misji, co – zmuszało ją do wykonywania również zabiegów 
i operacji, które wykraczały poza jej specjalizację.

„Najtrudniejsze były początki, pierwszych 15 lat. Wówczas byłam jedynym lekarzem w dwóch 
ośrodkach misyjnych w Bulubie i Neyenga oraz w ośrodkach terenowych Buganda i Busoga. 
Brakowało mi wówczas nie tylko wyposażenia, ale przede wszystkim doświadczenia, zwłaszcza                      
w diagnostyce i chirurgii. To były lata, gdy nie mogłam wysłać chorego na trąd do ogólnego szpitala 
na operację. Musiałam operować sama” – wspominała Dokta podczas swojego wykładu doktorskiego 
w 1994 r.

fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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Maryjny Maj

Maryja Królową Polski

Od wielu dziesiątek lat Polacy czczą Matkę Bożą. Na fakt od-
dania naszego kraju Maryi wpłynęło wiele czynników. Jak to się 
stało, że do Matki Bożej zwracamy się jako do Królowej Polski? 
Należałoby cofnąć się przynajmniej do przełomu XVI i XVII 
w., kiedy to w Neapolu, we Włoszech jezuita Giulio Mancinelli 
doznał objawień Maryi, podczas których Matka Boża poprosi-
ła go, aby nazywać ją Maryją Panną Królową Polski. Najpraw-
dopodobniej miało to miejsce 14 sierpnia 1608 r. Zatopiony                                           
w modlitwie zakonnik ujrzał Maryję oraz klęczącego u jej stóp 
św. Stanisława Kostkę. Na pozdrowienie „Królowo Wniebo-
wzięta módl się za nami”, Matka Boża zapytała: „Dlaczego 
nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo 
umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ 
osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”. O. Mancinelli 
powiedział o widzeniu przełożonym zakonu, którzy powoła-
li komisję badania cudu. Kiedy, po roku czasu, zapadła pozy-
tywna decyzja, zakonnik pomimo swojego podeszłego wieku 
rozpoczął pieszą pielgrzymkę do Polski. Po przybyciu do Kra-
kowa, podczas uroczystej Mszy Świętej przy grobie św. Stanisła-
wa Biskupa, objawienie powtórzyło się po raz kolejny. Maryja 
powiedziała wtedy: „Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką 
tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, wstawiaj się więc do 
Mnie za nim, o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci 
będę zawsze, tak jak teraz, miłosierną”. Poprosiła wtedy, aby                                                                               
w Krakowie ustanowić widoczny symbol Jej panowania. Proś-
ba ta została spełniona 
w 1628 r., zdobiąc wie-
żę Kościoła Mariackiego 
złotą koroną. W 1656 
roku król Jan Kazimierz 
w lwowskiej katedrze 
uroczyście uznał Matkę 
Bożą za Królową Polski. 
Szczególne związanie kul-
tu Maryi, Królowej Koro-
ny Polskiej, z Jasną Górą 
nastąpiło 8 września 1717 
r., kiedy to dokonano ko-
ronacji jasnogórskiego 
obrazu, co uznano za ko-
ronację Maryi na Królową 
Polski. Wezwanie „Kró-
lowo Polski” zostało na 
stałe wpisane do litanii lo-
retańskiej w 1908 r., kiedy 

zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on 
też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej. Śluby Króla 
Polski nie zostały jednak od razu spełnione. Dopiero, po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości, Episkopat Polski, zwrócił 
się z prośbą do Stolicy Apostolskiej, o wprowadzenie w Polsce 
święta pod wezwaniem Maryi Królowej Polski. Celowo biskupi 
obrali datę 3 maja, aby podkreślić nierozerwalność święta ma-
ryjnego z obchodami Sejmu Czteroletniego, a przede wszyst-
kim z pierwszą polską Konstytucją, ustanowioną 3 maja 1791 
r. W 1920 r., papież Benedykt XV przychylił się do tej prośby. 
Ustanawiając święto „Królowej Polski” na dzień 3 maja. W 300. 
rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował, prze-
bywający wówczas w miejscu internowania, Prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyński. Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu 
Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski, 
26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochow-
skiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 
r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu 
Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej                   
i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.
W tym roku mija 55 lat od wypowiedzenia na Jasnej Górze Mi-
lenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miło-
ści za Wolność Kościoła w Polsce i na świecie.

Opr. ET; (źródło: sanctus.pl, deon.pl)

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

Papież zachęca do troski o rozwój duchowy i ludzki
„Niech św. Wojciech wyprosi wam u Boga odwagę w wierze, 
rozwój ludzki i społeczny oraz wzrost duchowy waszej Ojczy-
zny” powiedział Ojciec Święty, pozdrawiając Polaków podczas 
audiencji ogólnej (21.04 BR.). Była ona transmitowana przez 
media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Kościół ma 10 nowych błogosławionych
W Santa Cruz del Quiché w Gwatemali kard. Álvaro Leonel Ra-
mazzini ogłosił w piątek, 23 kwietnia br., błogosławionymi 10 
męczenników: kapłanów i świeckich, pochodzących z tej diece-
zji. Trzej kapłani i siedmiu świeckich, w tym nieletni chłopiec, 
to ofiary krwawej dyktatury, rządzącej tym krajem z krótkimi 
przerwami w latach 1960-96. Zginęli oni śmiercią męczeńską                 
w latach 1980-91.

Maj miesiącem maryjnej modlitwy o ustanie pandemii
Zgodnie z gorącym życzeniem Ojca Świętego, maj będzie po-
święcony maratonowi modlitewnemu pod hasłem: „Kościół 
modlił się nieustannie do Boga (Dz 12, 5)” – poinformowała 
Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Podkre-
ślono, że inicjatywa ta obejmie w sposób szczególny wszystkie 
sanktuaria świata, aby stały się miejscami krzewienia odma-
wiania różańca wśród wiernych, rodzin i wspólnot i wybłaga-
ły zakończenie pandemii. Trzydzieści sanktuariów, rozsianych 
po całym świecie, poprowadzi modlitwę maryjną, która będzie 
transmitowana na żywo, na oficjalnych kanałach Stolicy Apo-
stolskiej codziennie o godz. 18.00 (czasu rzymskiego). Papież 
Franciszek rozpocznie tę wielką modlitwę 1 maja, a zakończy ją 
31 maja – poinformowała Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej 
Ewangelizacji.

Wraca modli-
twa na placu 
św. Piotra przy 
krzyżu ŚDM

Po miesiącach 
przerwy spo-
wodowanych 
pandemią CO-

VID-19, wraca ewangelizacja na placu św. Piotra, prowadzona 
przez młodzież z powołanego przez św. Jana Pawła II Centro 
San Lorenzo. Modlitwa, która odbywa się w każdy piątek u stóp 
Bazyliki Watykańskiej to jedna z niewielu „ulicznych” propo-
zycji dla rzymian, szukających duchowych treści w przestrzeni 
miejskiej.

Niepełnosprawna tercjarka dominikańska nową świętą 
Kościoła

„Papież potwierdził wnioski sesji zwyczajnej kardynałów i bi-
skupów, członków Kongregacji, i postanowił rozszerzyć na 
Kościół powszechny kult bł. Małgorzaty z Città di Castello,             
z Trzeciego Zakonu Braci Kaznodziejów; urodzonej ok. 1287 
r. w Metoli (Włochy), a zmarłej w Città di Castello (Włochy) 
13 kwietnia 1320 r., wpisując ją do katalogu świętych (kano-
nizacja równoważna) – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy 

Apostolskiej. 

Papieskie orędzie na 
Światowy Dzień Modlitw                

o Powołania
Do doświadczenia radości 
w wiernej służbie braciom                       

i siostrom zachęcił wszystkich powołanych Ojciec Święty w 
swoim orędziu na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 
Papież nawiązał do obchodzonego obecnie Roku św. Józefa i 
wskazał na Opiekuna Pana Jezusa jako wzór realizacji swojego 
powołania.

Miłość Chrystusa nie jest wybiórcza
Miłość Chrystusa nie jest wybiórcza, ogarnia wszystkich – za-
pewnił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym mo-
dlitwę „Regina caeli”, jaką odmówił z wiernymi zgromadzony-
mi na Placu św. Piotra w Watykanie (25.04 br.). W Niedzielę 
Dobrego Pasterza Ojciec Święty mówił o Jezusie jako praw-
dziwym pasterzu, który broni, zna i miłuje swoje owce. Zna 
każdego z nas z osobna, nie jesteśmy dla Niego anonimowi, 
„masą”, „tłumem”. Każdy z nas może powiedzieć: Jezus mnie 
zna! I to zna „jak nikt inny”. – Tylko On wie, co jest w naszych 
sercach, zna nasze zamiary, najbardziej ukryte uczucia. Jezus 
zna nasze zalety i nasze wady, i jest zawsze gotów, aby się o nas 
zatroszczyć, aby leczyć rany naszych błędów z obfitości swojej 
łaski – tłumaczył papież.

Papież modli się o powołania do głoszenia Ewangelii
O nowe powołania do głoszenia Ewangelii i służby braciom 
modlił się papież Franciszek po odmówieniu modlitwy „Regina 
caeli” z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra w Waty-
kanie.  Światowy Dzień Modlitw o Powołania obchodzony był 
w tym roku pod hasłem „Święty Józef: marzenie powołania”.

Powołania – ilu seminarzystów jest na świecie?
Na koniec 2019 roku, w Kościele katolickim na całym świecie, 
do kapłaństwa przygotowywało się 114058 mężczyzn, podczas 
gdy rok wcześniej było ich 115880, a więc o 1,6 proc. więcej,                   
a ta liczba była z kolei o ok. 2 proc. niższa od wskaźnika z roku 

Z życia Kościoła
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2013, kiedy to Kościół miał 118251 seminarzystów. Należy 
zaznaczyć, że od wielu lat w Kościele powszechnym występu-
je wyraźny spadek powołań, przede wszystkim – paradoksal-
nie – w krajach tzw. pierwszej i drugiej ewangelizacji, a więc                               
w Europie i Ameryce Północnej, podczas gdy na terenach cią-
gle jeszcze misyjnych – w Afryce, częściowo w Azji i w Amery-
ce Łacińskiej, mamy do czynienia ze stałym wzrostem, niekiedy 
znacznym, liczby seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek za-
konnych. Nie są one jednak w stanie zrównoważyć ubytków                                                                                        
w szeregach duchowieństwa i osób konsekrowanych.

Raport PKwP: Wolność religijna jest naruszana w co 
trzecim państwie

Wolność religijna jest naruszana w co trzecim państwie świata 
– wynika z raportu przygotowanego przez Papieskie Stowarzy-
szenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jego 15 edycja dotyczy 
lat 2018-2020. Według autorów raportu, 67 proc. mieszkańców 
Ziemi (czyli 5,2 mld) mieszka w 62 państwach (niemal jednej 
trzeciej spośród wszystkich 196), w których występuje jakaś 
forma łamania wolności religijnej. Grupą najbardziej prześla-
dowaną są chrześcijanie.

W POLSCE

Michael Schudrich: powstanie w warszawskim getcie 
nauką wierności do ostatnich chwil

„To jest dla nas nauka, co to znaczy być wiernym do ostat-
niego momentu życia, walcząc za coś, co jest dla nas ważne. 
Walka z bronią w ręku to jedno, ale równie ważne było to, aby 
do końca pozostać dobrym człowiekiem” – powiedział KAI 
Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. W dniu 19 kwietnia 
br. obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie 
warszawskim. W południe, w całej Warszawie zawyły syreny, 
upamiętniające bohaterski zryw sprzed 78 lat. W uroczystości, 
przed Pomnikiem Bohaterów Getta, uczestniczył prezydent RP 
Andrzej Duda.

Biblia Nawarska po polsku – Nowy Testament z cennymi 
komentarzami

Biblia Nawarska – Pismo Święte Nowego Testamentu z ko-
mentarzem duchowym uważana jest przez wielu za najlepszy 
dostępny współcześnie katolicki komentarz do Pisma Święte-
go. Wydane niedawno po polsku, dzieło hiszpańskich biblistów 
z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Nawarskiego zawiera 
teksty wprowadzające i komentarze blisko 100 wybitnych po-
staci różnych epok: Ojców Kościoła, mistrzów duchowości, 
papieży. Wykorzystano też dokumenty Stolicy Apostolskiej. W 
dniach 18-24 kwietnia br. w Kościele w Polsce obchodzony był 
XIII Tydzień Biblijny.
W Polsce Biblia Nawarska ukazała się nakładem Wydawnictwa 
Księży Pallotynów APOSTOLICUM. Redaktorzy polskiego 
wydania cytują słowa Benedykta XVI: „Nie możemy nigdy 
sami czytać Pisma Świętego. Spotykamy zbyt wiele zamknię-
tych drzwi i łatwo błądzimy”. Jednocześnie papież zachęcał, 
aby podczas lektury Pisma Świętego sięgać po interpretację tek-

stu biblijnego przez świętych.
19. rocznica ingresu abp. Stanisława Gądeckiego

„Wyrażam swoją 
wdzięczność wobec 
Ducha Świętego oraz 
wobec księży bisku-
pów, kapłanów, osób 
życia konsekrowanego 
i wiernych świeckich, 

którzy mi towarzyszyli i wspierają mnie w biskupiej służbie, 
która jest dla mnie źródła wewnętrznej radości. Cała moja dzia-
łalność duszpasterska pośród was była przede wszystkim nie-
ustannym komentarzem do słowa Bożego” – powiedział abp 
Stanisław Gądecki podczas Mszy św. z okazji 19. rocznicy in-
gresu do katedry poznańskiej (20.04 br.).

Tysiąc lat kultu świętego Wojciecha 
Gniezno, jako miejsce kultu pierwszego Patrona Polski, po-
siada nieprzerwaną tradycję od przeszło 1000 lat. Za pierwszy 
akt kultu, jaki Męczennikowi okazał książę Bolesław Chrobry                       
i cała ówczesna Polska chrześcijańska, należy uznać wykupienie 
zwłok biskupa Wojciecha, z wielką czcią przewiezienie ich do 
Gniezna i złożenie w stołecznym Kościele. 23 kwietnia Kościół 
w naszym kraju obchodzi uroczystość św. Wojciecha – główne-
go patrona Polski.

Prymas Polski: modlimy się o zgodę i ducha odnowy
„Prosimy dziś najpierw dla naszej Ojczyzny o pokój i zgodę,                 
o ducha odnowy i wiary, odwagi i męstwa w pokonywaniu trud-
ności” – mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak na początku 
Mszy św. sprawowanej w Gnieźnie 23.04 br. z okazji uroczysto-
ści św. Wojciecha.

Prymas Stefan Wyszyński – kandydat na ołtarze
Papież Franciszek zdecydował, że beatyfikacja Sług Bożych 
kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej odbędzie 
się 12 września w Warszawie. Poinformował o tym metropolita 
warszawski, kard. Kazimierz Nycz, w specjalnym komunikacie.

58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
25 kwietnia br. obchodziliśmy IV. Niedzielę Wielkanocną zwaną 
Niedzielą Dobrego Pasterza, podczas której przypada 58. Świa-
towy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczął on Ty-
dzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekro-
wanego, który przebiegał od 25 kwietnia do 1 maja pod hasłem 
„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

Powołania kapłańskie i zakonne w Polsce
441 nowych kandydatów do kapłaństwa (w tym 152 w semina-
riach zakonnych), 442 postulantów i nowicjuszy w zakonach mę-
skich, 279 postulantek i nowicjuszek w żeńskich zgromadzeniach 
czynnych oraz 96 postulantek, nowicjuszek i aspirantek w zako-
nach kontemplacyjnych – tak w liczbach przedstawiały się powo-
łania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w Polsce w 2020 r. 
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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 do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

 Z ufnością zwracamy się do Ciebie Boża Rodzicielko, 
nasza Matko i Królowo, dana nam przez Boga ku 
obronie naszego narodu. Nie zwyciężymy sami 

naszych najgroźniejszych, śmiertelnych wrogów: 
niewiary, kłamstwa, niesprawiedliwości, alkoholizmu, 

narkomanii, niemoralności. Panno Zwycięska, 
ufamy w Twoje zwycięstwo. Ty jesteś naszą Nadzieją. 

Zwyciężałaś w dniu Zwiastowania, na Kalwarii,                            
w Wieczerniku Zielonych Świąt, i w dziejach naszego 
narodu. Twoje też będzie zwycięstwo w tym wielkim 

czasie próby. Nasza Matko i Królowo, racz przyjąć 
nasze hołdy wdzięczności. Ogrom doznanych łask 

budzi w nas nadzieję i pragnienie trwania w wierności 
Bogu, Krzyżowi, Kościołowi, świętej wierze i Tobie, 

Niepokalana Matko i Królowo Polski. Amen.

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.

Abp Gądecki: Potrzebujemy gorliwej modlitwy o nowe 
powołania kapłańskie

Potrzebujemy 
znacznie gor-
liwszej modli-
twy o nowe 
powołania ka-
płańskie, aby 
nie zabrakło 
nam głosicieli 

i szafarzy sakramentów, bo ludzie zawsze – również w epoce 
dominacji techniki i globalizacji – będą potrzebowali Boga – 
napisał abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, w Liście 
na Niedzielę Dobrego Pasterza.
Bp Milewski: w parafii relacja „pasterz – owce” jest dwustronna
W każdej parafii, relacja „pasterz – owce” to relacja dwustron-
na. Pasterz i owce, ksiądz i wierni, wzajemnie żyją, wzajemnie 
się modlą i o siebie troszczą. Parafia nigdy nie będzie czymś ide-
alnym, ale jej zadaniem jest postawienie na pierwszym miejscu 
Boga – powiedział bp Mirosław Milewski w parafii św. Jakuba 
Apostoła w Płocku – Imielnicy. 

(za: https://www.ekai.pl/, http://archpoznan.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

Jutro Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. w naszym 
kościele o godz. 7:30; 9:30; 11:00 i 18:00. Nie ma Mszy św.                       
o godz. 12:30. Nabożeństwo majowe o godz. 17:30 przy kaplicz-
ne na cmentarzu.

W maju odwiedzimy chorych z sakramentami św. w pią-
tek 7 maja i w sobotę 8 maja. W związku z epidemią prosimy, 
by  w godzinach otwarcia biura parafialnego potwierdzić, chęć 
przyjęcia kapłana. Pójdziemy tylko do tych, którzy wyraźnie                                       
o to poproszą.

W tym tygodniu I czwartek i I piątek miesiąca. Spowiedź św.  
w piątek od godz. 16:00, okazja do Komunii św. co pół godz. 

Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych według 
ustalonego harmonogramu, to jest 4 maja o godz. 18.00 w ko-
ściele.

W sobotę uroczystość św. Stanisława Biskupa i męczennika 
głównego patrona Polski i Archidiecezji.

Nabożeństwa majowe w niedziele o godz. 17.30, a w dni po-
wszednie po wieczornej Mszy św. natomiast w soboty o godz. 
20.30  na przemian przy kapliczce Matki Bożej na cmentarzu                      
i przy figurze przed kościołem!!! 

Biuro parafialne  czynne według ustalonych dni i godzin. 

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

Zmarł nasz parafianin: śp. Wacław Furańczak z ul. Nowy Świat. 
Msza św. pogrzebowa w czwartek 6 maja o godz. 12:00, pogrzeb 
na Junikowie. Polećmy go Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu                        
a nasz Panie…


