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

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 01.11.2020 - NUMER 44/2020 (1040)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
W Uroczystość Wszystkich Świętych 
Liturgia Słowa przenosi nas dzisiaj na 
Górę Błogosławieństw. Tam słyszymy 
przepiękną katechezę Pana Jezusa, któ-
ra streszcza całą Jego publiczną dzia-
łalność. Przemierzając Judeę, Sama-
rię, Galileę, Pan Jezus wypełniał osiem 
błogosławieństw. Przychodzili do Niego 
ubodzy duchem, smutni, cisi, spragnie-
nie sprawiedliwości, miłosierni, czystego 
serca, zaprowadzający pokój. Nie brako-
wało cierpiących dla sprawiedliwości, 
ale przychodzili by usłyszeć „wejdź do 
radości swego Pana”, bo idziesz właści-
wą drogą, bo nie dajesz się pochłonąć 
temu światu, ale idziesz pod prąd, a to 
przyczynek do tego by być błogosławio-
nym, czyli szczęśliwym. I choć ta szczę-
śliwość nie spotka ich tutaj, to nagroda 
wiecznej szczęśliwości na nich czeka. 
Dzisiaj Pan Jezus przechodzi nasze kra-
iny i napotyka ubogich duchem, smut-
nych, cichych, spragnionych i cierpią-
cych dla sprawiedliwości, żebrzących 
miłosierdzia, czystego serca, pragną-
cych pokoju i mówi dokładnie to samo: 
Błogosławieni jesteście (…) Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wielka jest wasza 
nagroda w niebie. Niebo czeka na nas! 

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

EWANGELIA   Mt 5,1-12a

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie.
  Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłam-
liwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest 
wasza nagroda w niebie”.

OSIEM 
BŁOGOSŁAWIEŃSTW
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1.11.
„Radujemy się razem                
z tymi braćmi i siostra-
mi, którzy przed nami 
przemierzyli drogę, którą 
my idziemy, a teraz cie-
szą się zasłużona nagro-
dą w chwale nieba.”
1.11.2001 r.

2.11.
„Stojąc przy grobach 
czujemy, jak wzmaga się 
w nas chęć przezwycię-
żenia śmierci, jak daje 
o sobie znać tęsknota 
za wiecznością, która 
mieszka w naszych ser-
cach.”
2.11.1986 r.

3.11.
„A Źródło miłości jest 
zawsze w głębi duszy 
człowieka, gdzie słyszy 
on głos Chrystusa, wzy-
wający, aby wraz z Nim 
wypłynąć na głębie.”
17.03.2001 r.

4.11.
„Na tym właśnie pole-
ga tajemnica Emaus: 
że Chrystus chodzi                        
z każdym człowiekiem. 
Również z takim, który 
Go nie rozpoznaje...”
27.03.1978 r.

5.11.
„Żaden człowiek nie 
potrafi odebrać wolności 

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

drugiemu człowieko-
wi. Może człowieka 
upokorzyć, zamknąć 
do więzienia, do 
obozów koncen-
tracyjnych. Jak 
długo człowiek ma 
świadomość Boga, 
jak długo Bóg jest 
z człowiekiem, nie 
potrafi godności 
człowiekowi ode-
brać żaden człowiek              
i żadna instytucja.”
19.07.1986 r.

6.11.
„Wiadomo przecież, 
że człowiek z tej 
ziemi odejść musi 
i właśnie wtedy, 
kiedy się sposobimy 
do odejścia, wtedy 
Chrystus zostaje 
jedyną nadzieją na-
szą, bo poza granice 
śmierci  i grobu nikt 
już nie  pokazuje 
drogi. Wszystkie 
mądrości tego świa-
ta, cała wiedza tu 
zawodzi.”
23.12.1972 r.

7.11.
„Musicie od siebie 
wymagać, nawet 
gdyby inni od was 
nie wymagali.”
18.06.1983 r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

NIEDZIELA 1 listopada 2020, rok A

PIERWSZE CZYTANIE  Ap 7,2-4.9-14
Wielki tłum zbawionych
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, ma-
jącego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czte-
rech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie 
wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy 
na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń 
synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł po-
liczyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący 
przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich 
palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Za-
siadającemu na tronie, i Barankowi”. A wszyscy aniołowie stanęli wokół 
tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, 
i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mą-
drość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki 
wieków. Amen!” A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: 
„Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do 
niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wiel-
kiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

PSALM RESPONSORYJNY   Ps 24,1-6
Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE  1 J 3,1-3
Ujrzymy Boga takim, jaki jest
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś 
dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jeste-
śmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo uj-
rzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, 
uświęca się, podobnie jak On jest święty.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Mt 11,28
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
  którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Hi 19, 1.23-27a; 
1 Kor 15, 20-24.25-28; Łk 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6
Wtorek: Flp 2, 5-11; Łk 14, 15-24
Środa: Flp 2, 12-18; Łk 14, 25-33
Czwartek: Flp 3, 3-8; Łk 15, 1-10
Piątek: Flp 3, 17-4,1; Łk 16, 1-8
Sobota: Flp 4, 10-19; Łk 16, 9-1
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
 Matka Boża Jaśliska

Z Maryją w Nowe Czasy

Jaśliska położone są w Beskidzie Niskim. Swoje powstanie zawdzię-
czają Kazimierzowi Wielkiemu, który to w 1366 roku na zjeździe 
w Opatowcu wydał przywilej lokacyjny zezwalający na założenie 
miasta o nazwie Honsztad (Wysokie Miasto). Z biegiem lat nowo 
powstała osada przyjęła nazwę Jaszel, która z czasem przekształciła 
się w Jaśliska.
W tym malowniczym miejscu, w podkarpackiej świątyni pod wezwa-
niem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wyniesionej do rangi Sank-
tuarium, znajduje się słynący łaskami obraz Matki bożej Królowej 
Nieba i Ziemi.
Został namalowany temperą na de-
sce lipowej o wymiarach 121 x 81cm. 
Dzieło utrzymane jest w stylistyce 
gotyku o wyraźnych elementach lu-
dowych. Przedstawia Matkę Bożą                                    
w złoconej koronie z Dzieciątkiem 
Jezus. Maryja ubrana jest w bordową 
suknię przepasaną złotym paskiem. 
Z jej ramion spływa płaszcz w kolorze 
ciemnego błękitu. Jego brzegi zdobi 
motyw roślinny w kolorze złota. Data 
i miejsce powstania malowidła są nie-
znane. Również pozostaje nieznany 
jego autor. Niektóre źródła podają, 
że obraz trafił do parafii w Jaśliskach                  
z dawnych terenów należących do Wę-
gier, czyli terenów dzisiejszej Słowacji, 
dzięki szlacheckiej rodzinie Delipa-
cych. W tym czasie wywożono stamtąd 
obrazy i przedmioty kultu religijnego 
w obawie przed husytami. Słowac-
ki rodowód jaśliskiego obrazu po-
twierdzają też okoliczni mieszkańcy,                                                                              
a pracujący po II wojnie światowej na Słowacji Polacy dowiadywali 
się o dawnych pielgrzymkach do Jaśliskiej Matki Bożej właśnie ze 
Słowacji. Według drugiej hipotezy autorem ikony może być Piotr 
Rafael Burnathowicz z Brzozowa, który na odwrocie umieścił swoją 
sygnaturę. Dokładana analiza jednak wykazała, że pewne elemen-
ty obrazu nie są autentyczne i pochodzą z czasów jego renowacji. 
Burnathowicza należy więc uznać za konserwatora i renowatora 
jaśliskiego obrazu maryjnego, dzięki któremu ikona nabrała cech 
siedemnastowiecznych.
Matkę Bożą w tym Sanktuarium obdarzano różnymi tytułami i za-
wołaniami. Najstarszym był tytuł Matka Boża Wniebowzięta. Ko-

lejnymi były: Królowa Różańca Świętego czy Matka Boża Jaśliska. 
Najwłaściwszym jest jednak Matka Boża Królowa Nieba i Ziemi. 
Nawiązuje on jednocześnie do najstarszego sposobu tytułowania 
Matki Bożej w tym obrazie, gdzie królewską godność Maryi czczono 
w tajemnicy Jej Wniebowzięcia.
Kult Matki Bożej Przetrwał wszelkie zawieruchy dziejowe, które na-
wiedzały Podkarpacie. Począwszy od najazdu ziem polskich w 1657 
roku przez księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego, po okupa-
cję niemiecką. W 1949 roku w okolicy miało miejsce objawienie. 

Podczas wizji Matka Boża ukaza-
ła się małemu chłopcu i przeka-
zała mu krótkie orędzie: „Pamię-
taj, abyś dzień święty święcił”. Na 
pamiątkę tego wydarzenia wysta-
wiono kaplicę oraz małą kalwa-
rię wiodącą od Sanktuarium do 
Lipowca - miejsca objawienia. 
Jaśliska parafia przygotowywała 
się na koronację Matki Bożej 
Królowej Nieba i Ziemi kilka-
dziesiąt lat. 10 czerwca 1997 
roku w obecności kapłanów i tłu-
mu wiernych w Krośnie, podczas 
mszy kanonizacyjnej św. Jana                                                                                
z Dukli, papież Jan Paweł II 
dokonał uroczystego aktu ko-
ronacji. Uroczysta intronizacja 
koronowanego obrazu do sank-
tuarium w Jaśliskach odbyła się 
31 sierpnia 1977 roku. Przewod-
niczył jej ówczesny metropolita 
krakowski Franciszek Antoni 
kard. Macharski. Matka Boża Ja-

śliska jest otaczana niezwykłą czcią przez okolicznych mieszkańców. 
Przybywają do Jej stóp liczne pielgrzymki dziękując za łaski i pro-
sząc o piekę Matki. 
Ks. Jan Twardowski:
Nie bój się kochać jeśli tylko wierzysz
Matka Boska Królową, więc Jej ziemia cała
przetrzyma ustrój, przeżyje rozstanie
serce jak stary Werter zdolne do cierpienia
a miłość daje to czego nie daje
więcej niż myślisz bo jest cała Stamtąd
a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej.
                                                                                Ewa Wika w służbie Maryi
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Święci i błogosławieni

Święci i błogosławieni Archidiecezji Poznańskiej
Źródło: http://archpoznan.pl/pl/swieci-blogoslawieni

Stanisław urodził się w Szczepanowie ok. 1030 r. Po stu-
diach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 
1072 został biskupem krakowskim po biskupie Lam-
bercie. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, 
wspomagał ubogich i co roku odwiedzał kapłanów swo-
jej diecezji. W 1079 r. zginął śmiercią męczeńską, zabity 
na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypomi-
nał jego nadużycia.

Święty Stanisław Biskup i Męczennik 
- główny patron archidiecezji

Błogosławiony Bogumił 

Bogumił urodził się około roku 1135 w pobliżu wsi 
Koźmin. Po uzyskaniu gruntownego wykształcenia 
wstąpił do zakonu cystersów. W roku 1186 został powo-
łany na urząd biskupa w Poznaniu, a w roku 1187 został 
mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim. Kronikarz 
bł. Wincenty Kadłubek tak go scharakteryzował: „Mąż 
pełny cnót i wiedzy, wyróżniający się dobrymi obycza-
jami, pełen szlachetności umysłu”. Po 12 latach rządów 
złożył rezygnację z urzędu i przeniósł się do Dobrowa, 
gdzie założył pustelnię, w której zmarł około roku 1204. 
Papież Pius XI zatwierdził jego kult 27 maja 1925 roku, 
ogłaszając go błogosławionym.

Święta Urszula Ledóchowska

Julia Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku                         
w Loosdorf (Austria). W roku 1883 rodzina przeniosła się do 
Lipnicy Murowanej, niedaleko Krakowa. W 1886 roku Julia 
wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. Tu, już jako 
Matka Urszula, zajęła się przede wszystkim pracą pedago-
giczną. W roku 1907, z błogosławieństwem papieża Piusa X, 
wraz z dwiema siostrami wyjechała do Petersburga, aby objąć 
kierownictwo internatu dla dziewcząt przy polskim Gimna-
zjum św. Katarzyny. Wybuch wojny w 1914 roku spowodował 
wydalenie Matki Urszuli z Rosji. Zatrzymała się w Skandy-
nawii: w Sztokholmie, następnie w Danii. Wspólnie z wy-
jeżdżającymi kolejno z Petersburga siostrami zorganizowała 
szkołę dla skandynawskich dziewcząt, potem m.in. ochronkę 
dla sierot po polskich emigrantach. W 1920 roku petersbur-
ska wspólnota urszulanek wróciła do wolnej Polski i osiedliła 
się w Pniewach koło Poznania. Wkrótce potem otrzymała od 
Stolicy Świętej pozwolenie na przekształcenie się w Zgroma-
dzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Zgroma-
dzenie szybko się rozwijało. Matka Urszula formowała sio-
stry do umiłowania Boga ponad wszystko, pragnąc, aby żyły                            
w prostocie, były pokorne, a równocześnie pełne poświęcenia 
i twórcze w służbie innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. 
Uśmiech, pogodę ducha i dobroć uważała za szczególnie wia-
rygodne świadectwo więzi z Chrystusem. Spalała się miłością 
do Jezusa Chrystusa i ta miłość pozwalała jej kochać każdego 
człowieka bez względu na wyznanie, przekonania, pozycję. 
Gdy umarła w Rzymie 29 maja 1939 roku, ludzie mówili, że 
zmarła święta. 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II beatyfikował Matkę Urszulę. Była to pierwsza 
beatyfikacja dokonana na ziemiach polskich. W 1989 roku za-
chowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli zostało przewiezione 
z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 
18 maja 2003 roku Jan Paweł II dokonał na placu św. Piotra           
w Rzymie kanonizacji Matki Urszuli. 
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Błogosławiony Edmund Bojanowski

Urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k. Gostynia. 
Ze względu na słabe zdrowie początkowo uczył się prywat-
nie pod kierunkiem nauczycieli domowych. Mając osiem-
naście lat wyjechał do Wrocławia, gdzie po uzupełnieniu 
wykształcenia w zakresie szkoły średniej rozpoczął studia na 
Wydziale Filozofii. W 1836 roku przeniósł się na uniwersytet 
w Berlinie, ale słabe zdrowie nie pozwoliło mu na ukończe-
nie studiów. W roku 1838 wrócił do Grabonoga. Tu zmagał 
się z odczytaniem woli Bożej względem siebie. Włączył się 
wówczas w prace w Kasynie Gostyńskim, zakładając m.in. 
czytelnie ludowe, by podnieść poziom kultury i moralno-
ści wśród ludu. W roku 1849, podczas epidemii cholery 
panującej w Wielkopolsce, swoje siły i czas poświęcił pie-
lęgnowaniu chorych. W swoim mieszkaniu w Grabonogu 
przygotowywał leki dla najuboższych, które sam im zanosił. 
W Gostyniu założył Instytut, będący zarazem sierociń-
cem i szpitalikiem dla ubogich. W 1850 roku powsta-
ła przy jego udziale w Podrzeczu k. Gostynia pierwsza 
wiejska ochronka dla dzieci, dla których ułożył program 
wychowania. Opiekę nad dziećmi i ich kształtowanie 
powierzył dziewczętom, które sam przygotował do pra-
cy wśród najmłodszych. Idea ta stała się zalążkiem Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. 
Służebniczki po dzień dzisiejszy kontynuują charyzmat 
przekazany przez swego Założyciela. Pod koniec życia za-
pragnął zrealizować swoje dawne pragnienie kapłaństwa 
i w 1869 roku wstąpił do seminarium duchownego w Gnieź-
nie. Pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił mu jednak 
osiągnięcie upragnionego celu. Od 9 maja 1870 roku za-
mieszkał na plebani u swego przyjaciela ks. Stanisława Gie-
burowskiego w Górce Duchownej k. Leszna. Pociechą dla 
niego była bliskość obrazu Matki Bożej Pocieszenia, czczo-
nego w miejscowym kościele. Zmarł 7 sierpnia 1871 roku. 
Pogrzeb odbył się 11 sierpnia 1871 roku w Jaszkowie. 
13 czerwca 1999 roku, podczas VII pielgrzymki do Polski, 
Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł go do chwały błogosła-
wionych. 

Błogosławiona Sancja Szymkowiak

Sancja Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Mo-
dzanowie, na terenie ówczesnego zaboru pruskiego. Naukę 
rozpoczęła w niemieckiej szkole, później została uczennicą 
polskiego Liceum i Gimnazjum Humanistycznego w Ostro-
wie Wielkopolskim. Koleżanki wspominają ją jako osobę, 
na którą zawsze można było liczyć. Już wtedy wyróżniała 
się wzorowym zachowaniem, pilnością w nauce i szczerą 
pobożnością. Pociągała innych swą prostotą, skromnością 
i pogodą ducha. W stosunku do koleżanek była serdeczna, 
ofi arna, ale nigdy nie narzucała się innym. Po maturze roz-
poczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznań-
skiego. Wkrótce zrozumiała, że od prawa bardziej odpowia-
da jej studiowanie języków obcych, dlatego przeniosła się na 
filologię romańską, którą kontynuowała z wielką sumienno-
ścią i obowiązkowością. Okres studiów był dla niej czasem 
usilnej pracy umysłowej i głębokiego życia wewnętrznego. 
Codzienna Msza i Komunia św., lektura religijna, udział w 
rekolekcjach zamkniętych stanowiły dobrą płaszczyznę dla 
jej działalności apostolskiej. W 1934 roku wyjechała do 
Francji, by lepiej przygotować się do egzaminu magister-
skiego z języka. Będąc w sanktuarium w Lourdes, podjęła 
decyzję  o wstąpieniu do klasztoru. 27 czerwca 1936 roku 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Serafitek przy kościele 
parafialnym pw. św. Rocha w Poznaniu, które odtąd już do 
końca pozostało jej domem. Po rocznej próbie w nowicja-
cie, 30 lipca 1938 roku złożyła pierwsze śluby. Fala terroru 
hitlerowskiego nie ominęła Zgromadzenia Sióstr Serafi tek. 
Siostry musiały opuścić klasztor. Siostra Sancja pracowała 
i bardzo dużo się modliła. Większość prac wokół domu wy-
konywali jeńcy francuscy i angielscy. Ponieważ s. Sancja 
znała język angielski, francuski i niemiecki, podjęła się roli 
tłumaczki między Niemcami a nimi. Szanowali ją za to bar-
dzo i cenili jej wielką pomoc. Wkrótce poważnie zachoro-
wała. Wówczas przełożona zaleciła jej odpoczynek. Nieste-
ty, mimo zwiększonej troski stan jej zdrowia zdecydowanie 
się pogarszał. Dnia 6 lipca 1942 roku złożyła śluby wieczyste                                                                                                  
w celi zakonnej. Zmarła 29 sierpnia 1942 roku. Papież Jan 
Paweł II zaliczył ją do grona błogosławionych w Krakowie                                     
w 2002 roku.
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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 USTPIENIE EPIDEMI

MĘCZENNICY II WOJNY ŚWIATOWEJ
Błogosławiony ksiądz Marian Konopiński

Ksiądz Marian Konopiński był wikariuszem w parafi i pw. św. 
Michała Archanioła w Poznaniu. Osadzony w obozie kon-
centracyjnym w Dachau, został poddany pseudomedycznym 
eksperymentom. W opinii współwięźniów był uważany za 
męczennika, który oddał życie w intencji Kościoła i Ojczy-
zny.

Błogosławiony ksiądz Józef Kut

Był proboszczem w Gościeszynie. Żarliwa wiara pozwoliła 
mu przyjąć obozowe doświadczenia. Nie skorzystał z moż-
liwości zwolnienia z obozu za cenę wyrzeczenia się kapłań-
stwa. Pozostał wierny swemu powołaniu w stopniu heroicz-
nym aż do utraty życia. Wycieńczony do ostateczności, umarł 
z głodu.

Błogosławiony ksiądz Włodzimierz Laskowski

Był proboszczem w Lwówku. Najpierw w Forcie VII, a potem 
w obozie w Dachau mężnie znosił szykany, jakie stosowano 
wobec niego ze szczególnym okrucieństwem. Został śmier-

telnie pobity za to, iż przyznawał się do kapłaństwa. Wieść               
o jego męczeństwie rozeszła się wśród współwięźniów i prze-
trwała zawieruchę wojenną.

Błogosławiony ksiądz Narcyz Putz

Był proboszczem w poznańskiej parafii pw. św. Wojciecha. 
Swoje obozowe uwięzienie i cierpienia przyjmował z hero-
icznym poddaniem się woli Bożej. Zmarł w szpitalu obozo-
wym z modlitwą na ustach. 

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz

Była nauczycielką języka polskiego 
w prywatnej szkole św. Kazimierza                        
w Poznaniu. Na apel tajnej organiza-
cji „Zachód” wyjechała do Niemiec, 
by nieść pomoc duchową polskim ko-
bietom i dziewczętom wywiezionym 
na przymusowe roboty. Uwięziona                        
w obozie w Ravensbrück, apostołowa-
ła wśród więźniarek, niosąc im otuchę. 
Swoje życie ofiarowała Bogu i bliźnim. 
http://www.blogoslawionanatalia.eu

c.d. w następnym numerze
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KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

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 Wszystkich Świętych. W związku z epidemią Msze św. jak w każ-
dą niedzielę – nie będzie Mszy św. dodatkowej o godz. 15.00 i nie będzie też procesji ża-
łobnej. Zachęcamy do indywidualnego nawiedzenia cmentarza rozkładając odwiedziny 
grobów na cała oktawę. 
Z powodu epidemii na cmentarzach poznańskich nie odbędą się tradycyjne nabożeń-
stwa w uroczystość Wszystkich Świętych.
Jutro Dzień Zaduszny Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30; 10.00; 16.30 i 18.00.
Po Mszy św. wieczornej katecheza dla rodziców i chrzestnych, którzy chcą ochrzcić swoje 
dziecko w listopadzie.
Biuro parafialne będzie czynne tylko w środę, czwartek i piątek w godzinach otwarcia 
w sprawach pilnych i koniecznych.
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w czwartek 
od godz. 15.00, natomiast w I piątek miesiąca: od 15.00 do 18.30 dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.  Komunia św. dla dzieci od godz. 16.00 do 17.30 co pół godziny. Msza św.                        
I piątkowa dla wszystkich o godz. 18.00. 
W I piątek o godz. 7.30 Msza św. z konferencją – zapraszamy szczególnie czcicieli Miło-
sierdzia Bożego naszej parafii.
W sobotę Msza św. o godz.7.30, a następnie nabożeństwo I soboty. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich czcicieli Matki Bożej.
W I pierwszy piątek i I sobotę odwiedzimy chorych comiesięcznych z sakramentami 
św. W związku z epidemią prosimy, by w tym tygodniu do czwartku włącznie w godzi-
nach otwarcia biura parafialnego potwierdzić, chęć przyjęcia kapłana. Pójdziemy tylko do 
tych, którzy wyraźnie o to poproszą. 
Trwa epidemia – przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele. Spo-
wiadamy tylko w otwartych częściach konfesjonałów, a po zakończonej spowiedzi każdy 
spowiadający się dezynfekuje folię ochronną. Nie korzystamy z zamkniętych części kon-
fesjonałów.
Przez cały listopad można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyść-
cu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni 
zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi 
na cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wy-
znaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego.
Przy wejściu do kościoła można zabierać karteczki dla wypisania swoich zmarłych, 
których pragniemy polecić modlitwie Kościoła. Kartki te wraz z ofiarą wrzucamy do skar-
bon z napisem „wymieniani”. Wymienianki będziemy czytać od 1 listopada o godz. 17.15 
odmawiając różaniec!

 


