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„Sławie Cię Panie bo mnie wybawiłeś”.
Ale…
• Tyle razy zdradziłam, udawałam, że Cię
nie znam, bałam się do Ciebie przyznać,
przed grupą przyjaciół. I nie tak jak Piotr
trzy razy, ale dużo więcej…
• Ale czy mnie kochasz?
• Kocham, ale uciekłam spod krzyża, nie
mogłam patrzeć… Pomyślałam, że może
wystarczy, że Jan został. Z resztą tam było
niebezpiecznie, a ja mam dzieci…A Ty
szukałeś w tłumie mojej twarzy.
• Wiem, ale kochasz mnie bardziej niż inni?
• Kocham, ale nie rozpoznałam, kiedy do mnie
przyszedłeś, tak byłam zajęta swoimi sprawami,
że pomyliłam Cię z ogrodnikiem.
• Tak, ale czy Ty mnie miłujesz?
• Najbardziej jak potrafię, ale zasnęłam kiedy prosiłeś
żebym czuwała.
• Miłujesz mnie…?
• Tak Panie. Przecież Ty wszystko wiesz.
• I to wystarczy. Paś owce moje. Kochaj je tak jak
mnie kochasz i na tej miłości zbudujemy Kościół.
Przychodzimy tu dzisiaj o poranku, bo wiemy, gdzie
jest Pan. Każdy z nas ma inne doświadczenie nocy.
Ale pytanie o miłość wciąż jest jedno. I choć ta nasza
jest czasem taka nieporadna, często niedojrzała,
Jemu wystarczy. Odwróćmy wzrok od naszej
małości, przestańmy się osądzać, bo On patrzy na
nas z miłością. Uwierzmy w miłosierdzie, które jest
miłością mimo wszystko. Dajmy poprowadzić się
Jemu tam, gdzie chcemy, a z czasem i tam gdzie nie
chcemy, a zobaczymy to co widział Jan. „Sławie Cię
Panie bo mnie wybawiłeś”.

Trzecie zjawienie się
Zmartwychwstałego apostołom

Justyna Zienkowicz

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem
Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz
dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli
mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do
nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie
sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon
Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi –
i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami.
Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli
rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze
ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb
w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do
nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto
Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę.
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie,
rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł
Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu
po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci
powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce
swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką
śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień
2.05.
„Pan nas nie sądzi według
wielkości czynów naszych
ani według ich trudności;
jedynie według miłości,
z jaką je spełniamy.”
św. Teresa od Dzieciątka
Jezus
3.05.
„Królowo Korony Polskiej, Królowo Ojczyzny
naszej, roztaczaj opiekę nad Twoim krajem!
Strzeż Twój lud od
niezgody, od pychy, od
ambicji, która do niezgody prowadzi. Daj nam żyć
w zgodzie ze wszystkimi,
którzy nas otaczają, daj
nam utrzymać zgodę
wśród nas. Z miłości ku
Tobie, Królowo nasza,
z miłości ku naszej Polsce
chcemy roztaczać dokoła siebie święty pokój
Boży!”
św. Urszula Ledóchowska
4.05.
„Roztropność zowie się
mistrzynią cnót innych
i jest jak oko w ciele, jako
sól w potrawach, jako
słońce w świecie.”
św. Robert Bellarmin

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 5, 27b-32. 40b-41)
Cierpienie dla Imienia Jezusa
Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to
imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas
odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać
Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg
6.05.
wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby
„Nie jest prawdą, że się
zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
umie, gdy się coś studioświadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy
wało. Wie się dopiero
Mu są posłuszni». I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a powtedy, kiedy żyje się
tem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się
tym, czego się nauczygodni cierpieć dla Imienia Jezusa.
ło.”
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b
bł. Jakub Alberione
(R.: 2a))
pragnie, i pragnąć tego,
co Bóg czyni.”
św. Józef Maria Rubio

7.05.
„Spojrzenie w niejasną przyszłość potrafi
rzeczywiście u niejednego wzbudzać strach
i obawę, ale Bóg przecież istnieje i na pewno
zdoła przemienić zło
w dobro.”
Bł. Paulina von Mallinckrodt
8.05.
„Świat jest odbiciem
rodziny - cały jej upadek
uwydatnia się w smutnym stanie dzisiejszego
świata i woła naprawy,
dźwignięcia, świętości.”
bł. Maria Marcelina
Darowska

5.05.
„Czynić to, czego Bóg

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Dz 6, 8-15; J 6, 22-29
Wtorek: Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27
Środa: Dz 8, 1b-8; J 6, 35-40
Czwartek: DZ 8, 26-40; J 6, 44, 51
Piątek 1 Kor 15, 1-8; J 14, 6-14
Sobota: Dz 9, 31-42; J 6, 55, 60-69
2

NIEDZIELA 1 maja 2022

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

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
albo: Alleluja.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, mój Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Refren.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, †
a Jego łaska przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
Refren.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE (Ap 5, 11-14)
Chwała Baranka

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących
głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na
wieki wieków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli
i oddali pokłon
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył
i zlitował się nad ludźmi.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

„Jakże prawdziwe wydają się, w przypadku Dokty, słowa Małej Tereski:
«(…) nie boję się dla Ciebie cierpieć, jedyne czego się boję, to że zachowam
swoją wolę. Więc mi ją zabierz (…)». W rzeczywistości Doktor Błeńska
całkowicie zawierzyła Bogu, ofiarując Mu swoją pracę lekarza i wszystko, cokolwiek czyniła dobrego, korzystając z każdej możliwej okazji. Myślę,
że jej życie jest odpowiedzią na miłość Boga. Wypełnia je ona godnie, oddając
się potrzebującym” – wspominała Elżbieta Kołakowska, lekarka pracująca
z dr Błeńską w Bulubie.

(cyt. za: M. Nawrocka, „Jej światło”)

SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z życia Kościoła

zmartwychwstał! Spójrzmy w górę, zdejmijmy z oczu zasłonę goryczy i smutku, otwórzmy
się na Bożą nadzieję!” – apelował Ojciec Święty. W jego imieniu liturgii przewodniczył
dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Giovanni Battista Re.
I dalej Franciszek nawiązał do Ewangelii:
„Kobiety pobiegły od grobu, aby ogłosić uczniom Jezusa radość Zmartwychwstania. Pascha
nie zatrzymuje się w „ekstazie osobistej radości”, „nie toleruje postaw zasiedziałych, lecz
rodzi uczniów -misjonarzy”, którzy „niosą wszystkim Ewangelię Zmartwychwstałego. […]
Jakże piękny jest Kościół, który w ten sposób przemierza drogi świata! Bez lęku, bez taktyki i
oportunizmu, tylko z pragnieniem niesienia wszystkim radości Ewangelii” – podkreślił Ojciec
Święty.

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Franciszek:
ból i śmierć nie będą miały ostatniego słowa

„Ból i śmierć nie będą miały względem nas ostatniego słowa” – zapewnił papież Franciszek w czasie
Wigilii Paschalnej w Bazylice św. Piotra w Watykanie (16.04.2022). „Pan zmartwychwstał! Spójrzmy
w górę, zdejmijmy z oczu zasłonę goryczy i smutku,
otwórzmy się na Bożą nadzieję!” – apelował Ojciec
Święty. W jego imieniu liturgii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Giovanni Battista Re. I dalej Franciszek nawiązał do Ewangelii:
„Kobiety pobiegły od grobu, aby ogłosić uczniom
Jezusa radość Zmartwychwstania. Pascha nie zatrzymuje się w „ekstazie osobistej radości”, „nie tolerujewidzimy”. „W obliczu trwałych znaków wojny, a także wielu bolesnych pora
postaw zasiedziałych, lecz rodzi uczniów -misjona-Chrystus, zwycięzca nad grzechem, lękiem i śmiercią, wzywa nas, abyśmy ni
rzy”, którzy „niosą wszystkim Ewangelię Zmartwych-złu i przemocy. Dajmy się zwyciężyć pokojowi Chrystusa! Pokój jest możliw
wstałego. […] Jakże piękny jest Kościół, który w tenkonieczny, pokój jest podstawowym obowiązkiem wszystkich!” – wskazał O
sposób przemierza drogi świata! Bez lęku, bez taktyki
i oportunizmu, tylko z pragnieniem niesienia wszyst-czym udzielił uroczystego błogosławieństwa „Urbi et orbi”.
kim radości Ewangelii” – podkreślił Ojciec Święty. Wcześniej papież odprawił uroczystą wielkanocną Mszę św. na Placu św. Pio
trakcie nie wygłosił homilii.

Wielkanocne orędzie
„Urbi et orbi” papieża Franciszka

„W tę „Wielkanoc wojny” trudno nam uwierzyć,
że Jezus naprawdę zmartwychwstał, że naprawdę
pokonał śmierć” – powiedział papież Franciszek
w wielkanocnym orędziu „Urbi et orbi”, skierowanym
do mieszkańców Rzymu, którego jest biskupem,
i całego świata (17.04.2022). Zaapelował o „pokój dla
udręczonej Ukrainy, tak surowo doświadczonej przemocą i zniszczeniami okrutnej i bezsensownej wojny,
w którą została wciągnięta”. Wezwał jednocześnie, by
nie zapominać o konfliktach trwających w innych Fot. YouTube/Vatican News
częściach świata.
Przyznał, że ostatnio „widzieliśmy zbyt wiele przeleorędzie „Urbi et orbi” papieża Franciszka
wu krwi, zbyt wiele przemocy”, a „wielu naszych braci Wielkanocne
„W tę „Wielkanoc wojny” trudno nam uwierzyć, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, że
i sióstr musiało zamknąć się w domach, żeby bronić naprawdę pokonał śmierć” – powiedział papież Franciszek w wielkanocnym orędziu „Urbi et
się przed bombami”.
orbi”, skierowanym do mieszkańców Rzymu, którego jest biskupem, i całego świata
A następnie dodał:
(17.04.2022). Zaapelował o „pokój dla udręczonej Ukrainy, tak surowo doświadczonej
„Dziś bardziej niż kiedykolwiek rozbrzmiewa prokla- przemocą i zniszczeniami okrutnej i bezsensownej wojny, w którą została wciągnięta”.
macja wielkanocna, jakże droga chrześcijańskiemu Wezwał jednocześnie, by nie zapominać o konfliktach trwających w innych częściach świata.
Wschodowi: „Chrystus Zmartwychwstał – Prawdzi- Przyznał, że ostatnio „widzieliśmy zbyt wiele przelewu krwi, zbyt wiele przemocy”, a „wielu
wie Zmartwychwstał!”
naszych braci i sióstr musiało zamknąć się w domach, żeby bronić się przed bombami”.
Zapewnił, że w sercu nosi „wszystkie liczne ukraiń- A następnie dodał:
skie ofiary, miliony uchodźców i przesiedleńców we- „Dziś bardziej niż kiedykolwiek rozbrzmiewa proklamacja wielkanocna, jakże droga
wnętrznych, rozdzielone rodziny, osoby starsze pozo- chrześcijańskiemu Wschodowi: „Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał!”
stawione samym sobie, zgładzone ludzkie istnienia Zapewnił, że w sercu nosi „wszystkie liczne ukraińskie ofiary, miliony uchodźców i
i miasta zrównane z ziemią. „Mam w oczach spojrze- przesiedleńców wewnętrznych, rozdzielone rodziny, osoby starsze pozostawione samym
sobie,
zgładzone ludzkie istnienia i miasta
„Mam w oczach spojrzenia
HANDOUT/AFP/East
News
nia dzieci osieroconych i uciekających przed wojną.Fot.
men,zrównane
Mjanmęz iziemią.
Afganistan,
Etiopię i Demokratyczną
dzieci
osieroconych
i
uciekających
przed
wojną.
Patrząc
na
nie,
nie możemy nie słyszeć ich
Patrząc na nie, nie możemy nie słyszeć ich bolesnego
Republikę
Konga.
Zauważył,
że „każda wojna przynosi
innych dzieci, które cierpią na całym świecie:
krzyku, podobnie jak krzyku wielu innych dzieci, bolesnego krzyku, podobnie jak krzykuzewielu
sobą
konsekwencje,
które
dotykają całej ludzkości:
z głodu lub braku leczenia, dzieci będących ofiarami nadużyć i przemocy, a także
które cierpią na całym świecie: umierają z głodu lub umierają
od żałoby,
przez dramat
uchodźców, po kryzys gospotych, którym odmówiono prawa do narodzin”
– wyliczał
Franciszek.
braku leczenia, dzieci będących ofiarami nadużyć Zaapelował też o to, by konflikt w Europie
darczyspowodował,
i żywnościowy,
którego
oznakiprzejmowali
już widzimy”.
że będziemy
bardziej
i przemocy, a także tych, którym odmówiono prawa się napięciami, cierpieniem i bólem w „W
obliczu
trwałych
znaków
wojny,
a
także
wielu
innych regionach świata, „o których nie możemy
i niebodo narodzin” – wyliczał Franciszek.
lesnych porażek życiowych, Chrystus, zwycięzca nad
chcemy zapomnieć”.
Zaapelował też o to, by konflikt w Europie spowodo- Na pierwszym miejscu wymienił Bliskigrzechem,
lękiem i śmiercią,
wzywa
nas,a następnie
abyśmy nie
Wschód: Jerozolimę,
Liban, Syrię
i Irak,
wał, że będziemy bardziej przejmowali się napięcia- Libię, Jemen, Mjanmę i Afganistan, Etiopię
poddawali
się złu i przemocy.
się zwyciężyć
i Demokratyczną
Republikę Dajmy
Konga. Zauważył,
że
mi, cierpieniem i bólem w innych regionach świata, „każda wojna przynosi ze sobą konsekwencje,
pokojowiktóre
Chrystusa!
Pokójludzkości:
jest możliwy,
pokój jest
dotykają całej
od żałoby,
„o których nie możemy i nie chcemy zapomnieć”.
przez dramat uchodźców, po kryzys gospodarczy
żywnościowy,
którego oznaki już
konieczny, i pokój
jest podstawowym
obowiązkiem
Na pierwszym miejscu wymienił Bliski Wschód:
wszystkich!” – wskazał Ojciec Święty, po czym udzielił
Jerozolimę, Liban, Syrię i Irak, a następnie Libię, Jeuroczystego błogosławieństwa „Urbi et orbi”.
Fot. AFP/EAST NEWS
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Franciszek dziękuje Polakom za gościnność dla Ukraińców
Papież Franciszek pozdrowił Polaków podczas środowej audiencji ogólnej (20.04.2022).
Oto słowa Ojca Świętego:
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy
obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Chrystus uczy nas, że człowiek nie tylko doświadcza
Bożego miłosierdzia, ale także jest powołany, aby okazywać je swoim bliźnim. Szczególnie
dziękuję wam za miłosierdzie wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce
zastali otwarte drzwi i hojne serca. Niech Bóg wynagrodzi was za waszą dobroć. Z ufnością
módlmy się do Chrystusa Miłosiernego także za osoby starsze, chore i doświadczone
cierpieniem. Niech Zmartwychwstały Chrystus ożywi w nas nadzieję i ducha wiary. Z serca
wam błogosławię”.
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Wcześniej papież odprawił uroczystą wielkanocną
Mszę św. na Placu św. Piotra. W jej trakcie nie wygłosił
homilii.

Franciszek dziękuje Polakom za gościnność
dla Ukraińców

Papież Franciszek pozdrowił Polaków podczas środowej audiencji ogólnej (20.04.2022).
Oto słowa Ojca Świętego:
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili
Święto Miłosierdzia Bożego. Chrystus uczy nas, że
człowiek nie tylko doświadcza Bożego miłosierdzia,
ale także jest powołany, aby okazywać je swoim
bliźnim. Szczególnie dziękuję wam za miłosierdzie
wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy
w Polsce zastali otwarte drzwi i hojne serca. Niech
Bóg wynagrodzi was za waszą dobroć. Z ufnością
módlmy się do Chrystusa Miłosiernego także za osoby starsze, chore i doświadczone cierpieniem. Niech
Zmartwychwstały Chrystus ożywi w nas nadzieję Fot. Vatican News
i ducha wiary. Z serca wam błogosławię”.

W POLSCE

W POLSCE

Abp Gądecki: budujmy życie na Chrystusie, który żyje
„Wielu ludzi wierzy w to, co opisują Ewangelie, ale nie dociera do ich świadomości to, że
Chrystus ciągle żyje i że – na głębokiej przyjaźni z Nim – można budować swoje życie, ciąg
„Wielu ludzi wierzy w to, co opisują Ewangelie, ale się z Nim spotykać, rozmawiać, wszystko czynić w duchowej jedności z Nim” – mówił
nie dociera do ich świadomości to, że Chrystus ciągle żyje i że – na głębokiej przyjaźni z Nim – moż- podczas Wigilii Paschalnej w katedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki (16.04.2022).
na budować swoje życie, ciągle się z Nim spotykać, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił podczas Mszy św. w Wielkanoc
rozmawiać, wszystko czynić w duchowej jedności sakramentu chrztu i bierzmowania trzem dorosłym osobom. W liturgii wzięli udział
z Nim” – mówił podczas Wigilii Paschalnej w katedrze neokatechumeni z dwóch poznańskich wspólnot.
poznańskiej abp Stanisław Gądecki (16.04.2022). „Nauczanie Jezusa przez wieki przypomina Kościół, oświecony światłem Ducha
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Pocieszyciela. W Kościele zaś wszyscy – poczynając od papieża, biskupów, kapłanów, aż p
udzielił podczas Mszy św. w Wielkanoc sakramen- rodziców, katechetów i innych wiernych - każdy z nas potrzebuje przypominania faktu
tu chrztu i bierzmowania trzem dorosłym osobom. zmartwychwstania oraz nauki Zbawiciela. Dlatego też nie powinniśmy się irytować, że w
W liturgii wzięli udział neokatechumeni z dwóch po- kościołach słyszymy «jedno i to samo»” – zauważył abp Gądecki.
znańskich wspólnot.
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Fot. archpoznan.pl

Św. Wojciech – patron Polski i męczennik
23 kwietnia przypada wspomnienie św. Wojciecha. Jest on jednym z trzech głównych
patronów Polski. Patronuje również archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej i diecezji elbląskiej. Św. Wojciech wzorem swoich wielkich
poprzedników św. Cyryla i św. Metodego łączył duchowe tradycje różnych kultur. Jego misja
miała charakter pokojowy i odbywała się bez jakiejkolwiek przemocy, w odróżnieniu od
przyjętych wówczas obyczajów związanych z nawracaniem pogan. Jan Paweł II nazywał go
„patronem odbudowy jedności europejskiej”.
„Jako człowiek Kościoła św. Wojciech zawsze zachowywał niezależność w niestrudzonej
obronie ludzkiej godności i podnoszeniu poziomu życia społecznego. Z duchową głębią
doświadczenia monastycznego podejmował służbę ubogim. Wszystkie te przymioty
osobowości św. Wojciecha sprawiają, że jest on natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują
nad zbudowaniem nowej Europy, z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych” –
stwierdził papież Jan Paweł II przemawiając w Gnieźnie w 1997 r. z okazji 1000-lecia
męczeńskiej śmierci patrona Polski.
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polita poznański.
23 kwietnia przypada wspomnienie św. Wojciecha. Jest
Abp Gądecki zachęcił do gorliwego uczestniczenia
on jednym z trzech głównych patronów Polski. Patronuw każdej Mszy św., która jest wyjątkowym spotkaje również archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, dieceniem ze zmartwychwstałym Panem. „Szczególnym
zji koszalińsko-kołobrzeskiej i diecezji elbląskiej.
dniem spotkania ze Zmartwychwstałym w EucharyŚw. Wojciech wzorem swoich wielkich poprzedników
stii jest nasza niedziela, czyli dzień powszechnej odśw. Cyryla i św. Metodego łączył duchowe tradycje
nowy wszystkiego” – mówił metropolita poznański
różnych kultur. Jego misja miała charakter pokojowy
i odbywała się bez jakiejkolwiek przemocy, w odróż95 lat temu po raz pierwszy
nieniu od przyjętych wówczas obyczajów związanych
transmitowano Mszę świętą
z nawracaniem pogan. Jan Paweł II nazywał go „patro95 lat temu w Wielkanoc – która podobnie jak w tym
nem odbudowy jedności europejskiej”.
roku przypadała 17 kwietnia – po raz pierwszy w Pol„Jako człowiek Kościoła św. Wojciech zawsze zachowyFot. Wikipedia, autor obrazu: Zbigniew Kotyłło

Kraków-Łagiewniki. Wołanie o pokój w Godzinie Miłosierdzia
Pielgrzymi z kraju i ze świata zgromadzili się w Godzinie Miłosierdzia w łagiewnickim
sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach podczas niedzielnych obchodów święta Miłosierdzia
Bożego (24.04.2022). Modlili się o dar pokoju i pojednania na świecie, zwłaszcza w Ukrainie.
Nabożeństwu w Godzinie Miłosierdzia przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Zbigniew
Bielas.
Hasło tegorocznego święta Bożego Miłosierdzia brzmiało: „Miłosierdzie źródłem nadziei".
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli drugą
niedzielę wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Do kalendarza
liturgicznego wpisał je najpierw kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej, a
potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski papież Jan
Paweł II w 1995 r. wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu
kanonizacji siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 r., Ojciec Święty ogłosił to święto dla całego
Kościoła.
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wał niezależność w niestrudzonej obronie ludzkiej
godności i podnoszeniu poziomu życia społecznego.
Z duchową głębią doświadczenia monastycznego
podejmował służbę ubogim. Wszystkie te przymioty
osobowości św. Wojciecha sprawiają, że jest on natchnieniem dla tych, którzy dziś pracują nad zbudowaniem nowej Europy, z uwzględnieniem jej korzeni
kulturowych i religijnych” – stwierdził papież
Jan
W Godzinie
Miłosierdzia wierni modlili się o pokój na świecie. Sanktuarium Bożego
Paweł II przemawiając w Gnieźnie w 1997 r. z okazji
Miłosierdzia
w Krakowie /YouTube
1000-lecia męczeńskiej śmierci patrona Polski.

Kraków-Łagiewniki.
Wołanie o pokój w Godzinie Miłosierdzia
Tydzień Biblijny rozpoczęty

Pielgrzymi z kraju i ze świata zgromadzili się w GoW dniach 1-7 maja obchodzony będzie XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, rozpoczynający
dzinie Miłosierdzia w łagiewnickim sanktuarium
się Narodowym
Czytaniem Pisma Świętego – inicjatywa, która ma inspirować do częstszego
w Krakowie-Łagiewnikach podczas niedzielnych
obchodów święta Miłosierdzia Bożego (24.04.2022).
indywidualnego i wspólnotowego sięgania po Słowo Boże. Tematem tegorocznego Tygodnia
Modlili się o dar pokoju i pojednania naBiblijnego
świecie, są słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Będą one
zwłaszcza w Ukrainie.
rozważane w wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Łukasza.
Nabożeństwu w Godzinie Miłosierdzia przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Zbigniew Bielas.
W Godzinie Miłosierdzia wierni modlili się o pokój na świecie. Sanktuarium Boże
Hasło tegorocznego święta Bożego Miłosierdzia
Miłosierdzia w Krakowie /YouTube
brzmiało: „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Święto
Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy, czyli drugą niedzielę wielkanocną,
zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Do
kalendarza liturgicznego wpisał je najpierw kard.
Tydzień Biblijny rozpoczęty
Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej,
W dniach 1-7 maja obchodzony będzie XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, rozpo
a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecesię Narodowym Czytaniem Pisma Świętego – inicjatywa, która ma inspirować do
zjach. Na prośbę Episkopatu Polski papież Jan Paweł
II w 1995 r. wprowadził to święto dla wszystkich dieindywidualnego i wspólnotowego sięgania po Słowo Boże. Tematem tegoroczneg
cezji w Polsce. W dniu kanonizacji siostry Faustyny,Fot. ks. Paweł Kłys
Biblijnego są słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Będą o
30 kwietnia 2000 r., Ojciec Święty ogłosił to święto
dla całego Kościoła.
rozważane w wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Łukasza.

Tydzień Biblijny rozpoczęty

Stowarzyszenie Lednica 2000 zaprasza na XXVI Spotkanie Młodych

W dniach 1-7 maja obchodzony będzie XIV Ogól-Oto treść zaproszenia:
nopolski Tydzień Biblijny, rozpoczynający się Narodowym Czytaniem Pisma Świętego – inicjatywa,Zaproszenie na XXVI Spotkanie Młodych LEDNICA 2000
która ma inspirować do częstszego indywidualnego4 czerwca 2022 roku
i wspólnotowego sięgania po Słowo Boże. TematemZ wielką radością zapraszamy wszystkich w pierwszą sobotę czerwca – 4 czerwca 2022 r. na
tegorocznego Tygodnia Biblijnego są słowa „PosłaniPola Lednickie na XXVI Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 pod hasłem: NA KRAŃCE
z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. BędąŚWIATA. Poprowadzi nas charyzmatyczny duszpasterz – dominikanin o. Tomasz Nowak.
one rozważane w wybranych fragmentach EwangeliiTradycyjnie spotkamy się w miejscu chrztu Polski, by razem modlić się, śpiewać i tańczyć na
wg św. Łukasza.
chwałę Bożą, prosić o pokój na Ukrainie i całym świecie, a na zakończenie wspólnie wybrać

Stowarzyszenie Lednica 2000
zaprasza na XXVI Spotkanie Młodych

Chrystusa, przechodząc przez Bramę-Rybę. Niech zielone Pola Lednickie znowu zapełnią się
młodzieżą, która tu właśnie od lat odkrywa wiarę na nowo.
Z radością i nadzieją czekamy na każdą i każdego z Was.

Oto treść zaproszenia:
Stowarzyszenie LEDNICA 2000 im. Ojca Jana W. Góry OP
Zaproszenie na XXVI Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 4 czerwca 2022 roku Z wielką radością
zapraszamy wszystkich w pierwszą sobotę czerwca – 4 czerwca 2022 r. na Pola Lednickie na XXVI
Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 pod hasłem:
NA KRAŃCE ŚWIATA. Poprowadzi nas charyzmatyczny duszpasterz – dominikanin o. Tomasz Nowak.
Tradycyjnie spotkamy się w miejscu chrztu Polski, by
razem modlić się, śpiewać i tańczyć na chwałę Bożą,
prosić o pokój na Ukrainie i całym świecie, a na zakończenie wspólnie wybrać Chrystusa, przechodząc
przez Bramę-Rybę. Niech zielone Pola Lednickie
znowu zapełnią się młodzieżą, która tu właśnie od lat
odkrywa wiarę na nowo.
Z radością i nadzieją czekamy na każdą i każdego
z Was. Stowarzyszenie LEDNICA 2000 im. Ojca
Jana W. Góry OP
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Na obchody tego radosnego święta, przekształconego później w święto pracy, złożyło

się wiele różnych starych tradycji. Łukasz Gołębiowski w swoich Grach i zabawach pisał:
„Maj, majówki, czyli przechadzki majowe. Miesiąc to wiosny rozwiniętej nadobnie, możnaż się dziwić, że wesołości poświęcony? U starożytnych ludów była Maja bogini, cześć jej
oddawano pierwszego dnia tego miesiąca i dotąd przyzwania jej i tańce wiejskie zachowały się u Greków. Zdaje się, że i nam poniekąd była znana. Słowianie przy pieśni i tańcach na
murawie zwykli witać wiosnę”. Kim więc była sławna Maja, której kult ma związek z nazwą
miesiąca. Według mitologii greckiej to najstarsza i najpiękniejsza z Plejad, córka Atlasa
i Plejony. Żyła samotnie w górach Arkadii do momentu, aż stała się kochanką samego Zeusa i urodziła mu syna Hermesa. Władca odwiedzał ją tylko głęboką nocą, z obawy przed
zazdrosną małżonką Herą. W mitologii rzymskiej natomiast Maja (Maiesta) to staroitalska
bogini natury i źródeł, rozrostu w przyrodzie, matka Ziemi uważana przez niektórych za
żonę Wulkana. Odpowiednikiem Maji u Słowian była Wiosna. „Wiosna jako bogini mądrości świata i budzącej się do nowego życia przyrody była dziewicą piękną, umajoną zielenią, obsypaną kwiatami, które po jej śladach wyrastały obficie. Symbolem jej i ptaszkiem jej
poświęconym był nadworny pieśniarz i nieodstępny towarzysz skowronek (...) Na cześć
tej boginki obchodzono majówki „. (Mitologia słowiańska). W Polsce w pierwszomajowy
wieczór, a później i w następne sobotnie majowe wieczory, we wsiach nad Bugiem i Narwią rozlegały się „Konopielki”, pieśni dziewcząt marzących o zamążpójściu. Przedziwne
wymieszanie tradycji sprawiło, że później dziewczęta urządzały sobie pod przydrożnymi
krzyżami śpiewające wieczory. Później pod tymi samymi krzyżami i pod kapliczkami Matki Boskiej zaczęto odprawiać tzw. święte wieczory, kiedy to śpiewano pieśni religijne. Do
dzisiaj wśród górali żywieckich pozostała taka rytualna forma jako okazja do demonstrowania radości z przyjścia wiosny, a równocześnie oddawania czci ukochanej Matce Bożej.
Również w tradycji ludowej znana była „mojka” - stary sposób wyrażania uczuć; umajone
drzewko postawione 1 maja przed domem ukochanej dziewczyny było okazją do publicznego wyrażenia uznania. Czasami dziewczyny, aby sprowokować ustawienie mojki przed
ich domem, już na tydzień przed pierwszomajowym świętem urządzały zabawę. Dzień
1 maja, uznawany później za święto pracy, pierwotnie był świętem odrodzenia i odnowy,
hołdem złożonym przyrodzie. W czasach, kiedy jedną z najważniejszych trosk człowieka
była urodzajność pól, przyrodę usiłowano obłaskawić ofiarami. Wiele ludów składało w
darze najcenniejsze dobra. Wespazjan Kochowski, siedemnastowieczny poeta w Lirykach
polskich pisał o zwyczajach majowych:
Maj zielony nam nastaje
		
Zielenią się sady, gaje,
		
Wiosna zimie gnuśnej łaje
		
A „Zielone” w rękę daje (...)
		
Ta gra tem się prawem chlubi,
		
Komu zwiędnie, kto je zgubi,
		
Lub go zbędzie inszym kształtem,
		
opłaca zakład ryczałtem.
Maj długo podtrzymywał różne wesołe tradycje. Jeszcze na początku XX wieku do powszechnego obyczaju należały szkolne wyjazdy na majówkę. Ale nie tylko uczniów maj
wyciągał z murów szkół. W Warszawie słynne były majówki na Bielanach, gdzie wyruszano całymi rodzinami.
		
Szosą, wodą, dryndą, statkiem i pieszo
		
Warszawianie szeregiem na Bielany już spieszą
		
Na zielonej murawie, w słynnym z dawna ich lasku
		
Jakby w drugiej Warszawie pełno krzyku i wrzasku
		
Woła trzeźwy, pijany: Niechaj Żyją Bielany.
					(wiersz z 1847 roku)
Pojawiły się w tym dniu w wielu miastach pierwszomajowe pochody, które dziś straciły
swoje znaczenie. Obojętnie, czy bierzemy w nich udział, czy nie, myślę, że warto pamiętać
o korzeniach majowego święta i wybierając się na majówkę, zabrać koszyk smakołyków
lub grill dla radosnego spędzenia czasu na łonie budzącej się przyrody. Dla nas katolików
ważny jest maj jako miesiąc poświęcony Maryi. W miastach nie spotykamy się przy kapliczkach, bo ta tradycja niestety zaginęła, ale mamy jedne z najpiękniejszych nabożeństw
ku czci Matki Bożej. Poprzez aktywne w nich uczestnictwo oddajmy Jej hołd.
		
Na podstawie Hanny Szymanderskiej Ewa Wika

Polskie Tradycje

Majowe Święto

MAJOWE ŚWIĘTA

Kapliczka przydrożna
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Hasło roku duszpasterskiego

Ogłoszenia duszpasterskie
III NIEDZIELA WIELKANOCY

01.05.2022 r.
We wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św.
w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo majowe o godz. 17:30 przy kapliczce na cmentarzu.
W maju odwiedzimy chorych z sakramentami św. w piątek
6 maja i w sobotę 7 maja. Prosimy, by w godzinach otwarcia
biura parafialnego potwierdzić, chęć przyjęcia kapłana.
W tym tygodniu I czwartek , piątek i sobota miesiąca. Spowiedź św. w piątek od godz. 16:00, okazja do Komunii św. co
pół godz. W I piątek Msza św. z konferencją o godz. 7:30,
a w sobotę Msza św. i nabożeństwo pierwszosobotnie o godz.
7:30.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych według
ustalonego harmonogramu, to jest 5 maja o godz. 18.00
w kościele.
W przyszłą niedziele IV Wielkanocy obchodzić Parafialny Odpust ku czci Chrystusa Dobrego Pasterza. Suma Odpustowa z procesją wokół kościoła o godz. 12:30, której przewodniczył będzie i kazanie wygłosi ks. kan. Roman Poźniak
tegoroczny nasz rekolekcjonista. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.
Nabożeństwa majowe w niedziele o godz. 17.30, a w dni powszednie po wieczornej Mszy św. natomiast w soboty o godz.
20.30 na przemian przy kapliczce Matki Bożej na cmentarzu
i przy figurze przed kościołem! W najbliższa sobotę 7 maja
przy kościele.
Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45

Biuro parafialne czynne od środy według ustalonych dni
i godzin.
Zmarli nasi parafianie: śp. Krystyna Wójcik z ul. Engenstroma, śp. Stefan Jur z ul. Radosnej – pogrzeb 4 maja na Junikowie. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu
a nasz Panie…

TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU

www.dobrypasterz.pl
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