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Komentarz
Dobrej
Nowiny
„W życiu duchowym trzeba ciągle iść do przo-
du i nigdy się nie cofać. W przeciwnym razie 
stanie się z nami tak, jak dzieje się z łodzią, 
która zamiast płynąć do przodu, zatrzymuje 
się, a wówczas wiatr ją cofa.” (św. o Pio) No 
więc przeprawmy się na drugą stronę, zostaw-
my pewność, poczucie bezpieczeństwa, znany 
świat. Przeprawmy się nocą, chociaż wiadomo, 
że wtedy trudniej. Ale przecież jest z nami Pan 
Jezus, co do tego nie mamy już wątpliwości. 
Skoro każe płynąć - płyniemy, choć nie wie-
my dokąd, nie wiemy co może spotkać nas na 
drugim brzegu. Wydaje się, że skoro zaufali-
śmy - musi być dobrze. Początkowo zupełnie 
nic nie zapowiada kryzysu. Przychodzi niespo-
dziewanie. Okazuje się, że ta podróż nie będzie 
wyłącznie cudowną przygodą. Będzie szkołą 

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

EWANGELIA  (Mk 4,35-41)

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: 
„Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego 
zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź 
się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbu-
dzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie 
obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do 
jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka 
cisza.
Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam 
brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: 
„Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłusz-
ne?”

UCISZENIE 
BURZY NA 
JEZIORZE

zawierzenia, wyrastaniem z naiwności wiary, która miałaby 
uchronić nas przed każdym cierpieniem i trudem. Bo iluzją 
jest sądzić, że nie doświadczymy burzy, ponieważ Pan Jezus 
jest z nami. Mało tego - On pozwala, aby sztorm nadszedł. 
Czeka do momentu, kiedy jest już prawie za późno, jakby 
kochał ostatni dzwonek. Ale nie robi tego przecież, żeby 
nas dręczyć. Robi to, ponieważ sztorm jest dla nas poży-
teczny. Nie wymaga wielkiej wiary liczyć na Niego, kiedy 
morze jest spokojne i wszystko układa się pomyślnie. Gdy 
jednak znajdujemy się w trudnym położeniu, kiedy nie wi-
dzimy drogi wyjścia, wtedy nasza wiara i nadzieja mają szan-
sę wzrostu. Pamiętajmy jednak, że każda nasza burza Jemu 
jest posłuszna. I z Nim naprawdę nic nam nie grozi. Panie, 
przymnóż nam wiary!

Justyna Zienkowicz
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14.06.
„Przez miłość Jezus 
oddawał swej Matce, 
co miał najdroższego. 
Ona więc ma czuwać                        
w szczególny sposób 
nad miłością, nad za-
chowaniem, wzrostem                      
i rozwojem miłości. Do-
stała przecież z krzyża 
w spadku umiłowanego 
ucznia, który najpiękniej 
pisał i mówił o miłości.”

15.06.
„Otwieramy się Tobie, 
Maryjo, jak Ty otworzy-
łaś się Bogu. Sama do-
konaj w nas przemiany 
niezbędnej, aby dobrze 
służyć Tobie i Kościoło-
wi; aby stać się godnymi 
wielkiego zaszczytu 
naśladowania Służebnicy 
Pańskiej.”

16.06.
„Bóg sam zdolny jest 
największe nasze udrę-
ki i cierpienia zmienić                 
w dobro.”

17.07.
„Tam, gdzie cierpi mat-
ka rodząca, gdzie płacze 
niemowlę rozgorączko-
wane, gdzie chleba nie 
mają, gdzie choroba               
i cierpienie dręczą serca 
ludzkie, gdzie siły już 
brak, gdzie jest niedo-
la - tam jest Ona, Virgo 
Auxiliatrix!”

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
18.06.
„Od samego począt-
ku, bo już w raju, 
Maryja była wska-
zana jako ratunek 
ludzkości: Ona 
zetrze głowę węża! 
Bóg chciał pokazać 
znak widzialny na 
niebie, aby ludzie 
- istoty zmysłowe - 
umieli się orientować                   
w określonym kie-
runku.”

19.06.
„Maryja wybie-
ra zawsze miejsca 
pokorne. (…) Jest 
Służebnicą Kościo-
ła i Służebnicą tylu 
narodów, chociaż 
wszystkie nazwały ją 
Błogosławioną. Jest 
Służebnicą każdej 
rodziny i każdego 
dziecięcia Bożego. 
Jest też i naszą Słu-
żebnicą.”

20.06.
„Bóg jest Autorem 
życia, dlatego obrona 
i zachowanie życia 
oraz należyte jego 
wykorzystanie jest 
największym obo-
wiązkiem człowie-
ka.”

Dwunasta Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Hi 38,1.8-11)
Bóg jest władcą morza

Czytanie z Księgi Hioba.

Z wichru Pan powiedział Hiobowi te słowa: „Kto bramą zamknął mo-
rze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za 
pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, 
wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: «Aż dotąd, nie dalej. Tu za-
pora dla twoich nadętych fal»”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 107,23-24.25-26.28-29.30-31)

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana *
i Jego cuda wśród głębin. Refren.

Rzekł i zerwał się wicher *
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, *
ich dusza truchlała w nieszczęściu. Refren.

Wołali w niedoli do Pana, *
a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.

Radowali się w ciszy, która nastała, *
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

DRUGIE CZYTANIE  (2 Kor 5,14-17)
Wszystko stało się nowe

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden 
umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich 
umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla 
Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli na-
wet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go 
w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 7,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Rdz 12, 1-9; Mt 7, 1-5
Wtorek: Rdz 13, 2. 5 – 18; Mt 7, 6. 12-14
Środa: Rdz 15, 1-12. 17-18; Mt 7, 15-20
Czwartek: Jr 1, 4-10; Łk 1, 5-17
Piątek: Rdz 17, 1. 9-10. 15-22; Mt 8, 1-4
Sobota: Rdz 18, 1-15, Mt 8, 5-17
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Służebnica Boża
Czy wiecie, że w 2018 roku Doktor Błeńska ogłoszona została POZNANIANKĄ STULECIA? 

Plebiscyt zorganizowany został przez Urząd Miasta Poznania z okazji setnej rocznicy uzyskania 
przez kobiety równych praw wyborczych.

Odważna, szlachetna, pełna pasji i energii, pokorna, wrażliwa, otwarta na świat i drugiego człowie-
ka... taka właśnie była Dokta!  Co zostało docenione przez uczestników głosowania. 
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Postać z cmentarza parafialnego

Tomasz Agatowski – „mniejszy brat słowa”

Wśród obiektów naszego parafialnego cmentarza 
oryginalnością wyróżnia się nagrobek Tadeusza 
Tomasza Agatowskiego – poety, prozaika, kryty-
ka literackiego, felietonisty, reportażysty i anima-
tora kultury – używającego swego drugiego imie-
nia.  Przedstawia on twarz pisarza pogrążonego 
w wieczystym śnie, a napis – mniejszy brat słowa 
– wyraża to, co sam twierdził o sobie.

 Urodził się w 1949 roku w Inowrocławiu. Stu-
dia dziennikarstwa ukończył w Warszawie. Był 
autorem około dwóch tysięcy artykułów praso-
wych, siedmiu tomików poezji i zbioru afory-
zmów Stajnia Tomasza. Zadebiutował wydanym 
w Warszawie w 1987 roku zbiorem wierszy Są 
nieba większe.  Tytuły kolejnych tomików wy-
danych w Poznaniu w Białej Serii Biblioteki Po-
etyckiej Związku Literatów Polskich to: Białe 
modlitwy, Światło Nemesis, Jeśli wytrwasz, Jaki 
byłby ogień, Na początku było milczenie i Ja, 
mniejszy brat słowa. Jego wiersze znalazły się 
także w zbiorach: Na przekór przemijaniu i Strofy                                
o Wielkopolsce. Swoje utwory publikował w cza-
sopismach literackich i społeczno-kulturalnych: 
„Okolica Poetów”, „Poezja dzisiaj”, „Akant”, 
„Metafora”, „Radostowa” i „Gutenberg”. Pro-
wadził kawiarnię literacką „Finezja Twórczości” 
i warsztaty poetyckie w poznańskich liceach, któ-
re nazywał „Spotkaniami z Tomaszem”. W 2000 
roku wydał w formie audiobooku zbiór zatytuło-
wany Perły i chóry, za który w 2002 roku otrzy-

mał nagrodę im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno. 
Zmarł w 2004 roku. Pośmiertnie, w 2007 roku, 
został wydany zbiór jego listów i felietonów                                                    
pt. Listy z eteru.  Spoczywa, wraz ze swą mał-
żonką Marią Agatowską (1958-2018), po prawej 
stronie alei głównej (kwatera P), w rzędzie 34,               
w grobie 7.

Leszek Krajkowski 

Źródła:„Polska Bibliografia Literacka” (pbl.ibl.poznan.pl)
Katalog Biblioteki Narodowej (bn.org.pl)

„Na Pulsie ZLP. Portal Informacyjno-Kulturalny Poznań-
skiego Oddziału Związku Literatów Polskich” (zlp-po-

znan.e-kei.pl)
Fotografia pisarza: Anna Andrych
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Taizé potwierdza miejsce i termin spotkania młodych
Wspólnota z Taizé potwierdziła, że najbliższe Europejskie Spotkanie 
Młodych odbędzie się w  Turynie we Włoszech na przełomie roku 
2021/2022. Szczegóły zostaną podane latem.
Spotkanie gromadzące młodych katolików Starego Kontynentu było 
planowane na przełom 2020 i 2021 roku, jednak zostało odwołane 
z powodu pandemii – po raz pierwszy w ponad 40-letniej historii tej 
imprezy, której pierwsza edycja odbyła się w 1978 roku w Paryżu.

Wygraj stypendium na 
roczne studia w Rzymie
Konkurs Papieski przycho-
dzi z nowym formatem 
– edycją przeznaczoną dla 
studentów i doktorantów! 
O co można zawalczyć? 

Nagrodą są roczne studia podyplomowe JP2 Studies na Papieskim 
Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. To wyjąt-
kowa okazja dla studentów oraz doktorantów na rozpoczęcie swojej 
naukowej przygody w Wiecznym Mieście i do bliższego poznania na-
uczania i życia Jana Pawła II. Więcej informacji dotyczących Konkur-
su można znaleźć na stronie internetowej: studencikonkursjp2.pl oraz 
na stronie na Facebooku.

Papież mówi o wytrwałości w modlitwie
Modlitwa „nie stoi w sprzeczności z codzienną pracą, nie przeczy wie-
lu drobnym obowiązkom i spotkaniom, ale jest miejscem, gdzie każde 
działanie znajduje swój sens, swoją rację i swój pokój” – powiedział 
papież Franciszek podczas audiencji ogólnej na dziedzińcu św. Dama-
zego Pałacu Apostolskiego (09.06). Ojciec Święty w swojej katechezie 
poruszył kwestię wytrwałości w modlitwie.
Franciszek nawiązał do mistyki rosyjskiego prawosławia i „Opowieści 
pielgrzyma” podkreślając, że modlitwa nieustanna stopniowo dosto-
sowuje się do rytmu oddechu i rozciąga się na cały dzień. „Oddech 
bowiem nigdy nie ustaje, nawet podczas snu, a modlitwa jest odde-
chem życia” – stwierdził papież.

Franciszek zachęca Polaków 
do budowania cywilizacji 

miłości
„Zachęcam Was, abyście prze-
niknięci Bożą miłością, działali 
na rzecz budowania cywilizacji 
miłości” – powiedział Ojciec 

Święty podczas środowej audiencji ogólnej (09.06), zwracając się do 
pielgrzymów polskich, obecnych na Dziedzińcu św. Damazego Pałacu 
Apostolskiego. Papież nawiązał do uroczystości Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i ponowienia przez biskupów poświęcenia Narodu Pol-
skiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

„Ubogich zawsze macie                                                            
u siebie” – orędzie Ojca 
Świętego na V Światowy 

Dzień Ubogich (14   listopa-
da 2021)

Chciałbym, aby Światowy 
Dzień Ubogich mógł zako-
rzenić się jeszcze bardziej w 
naszych Kościołach lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyj-
ny, który spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się 
znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie 
potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpita-
lach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach – napisał 
Ojciec Święty Franciszek w ogłoszonym 14.06 br. orędziu na Świato-
wy Dzień Ubogich. Będzie on obchodzony w Kościele powszechnym 
14 listopada 2021 r. 
„Ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie 
mogą być Jego uczniami” – podkreślił papież.

Katastrofa humanitara w Tigraj. Papież apeluje o pomoc
O przezwyciężenie kryzysu i katastrofy humanitarnej w regionie Ti-
graj w Etiopii zaapelował Franciszek podczas modlitwy „Anioł Pań-
ski” w Watykanie (13.06).
Papież przypomniał, że w regionie tym panuje głód. Wezwał, aby usta-
ła tam przemoc oraz zaapelował do wszystkich o solidarność. W tej 
intencji Franciszek odmówił modlitwę „Zdrowaś Maryjo”.
Po sześciu miesiącach konfliktu, 20 proc. z sześciu milionów miesz-
kańców północy Etiopii doświadcza braku żywności, 80 proc. zbio-
rów zostało zdewastowanych lub zniszczonych przez suszę, 90 proc. 
dobytku zwierzęcego padło lub zostało uprowadzone. Ponadto dwa 
miliony osób zostało ewakuowanych i przybywa poza miejscami za-
mieszkania.

Caritas Internationalis wzywa do umorzenia 
długów najuboższych

O umorzenie długów krajów najuboższych i zainwestowanie tych 
środków w odbudowę gospodarki po pandemii Caritas Internationa-
lis apeluje do przywódców grupy G7, czyli najbardziej rozwiniętych 
państw świata obradujących przez dwa dni (11.06-12.06 br.) w Korn-
walii. Ten apel jest echem słów Papieża Franciszka, który od momentu 
wybuchu pandemii wielokrotnie, ale wciąż bezskutecznie wzywa do 
przynajmniej częściowej redukcji zadłużenia.

Nikaraguańczycy chwy-
tają za różańce, by modlić 

się o pokój  
Trzeci rok z rzędu Nikaragua 
znajduje się w ogromnym 
kryzysie społeczno-gospo-
darczo-politycznym. Pande-
mia jeszcze bardziej pogłę-
biła ubóstwo i uwydatniła 
nierówności. Do tej dramatycznej sytuacji nawiązują biskupi tego laty-
noskiego kraju podkreślając, że bez wejścia na drogę prawdy, dialogu            

Z życia Kościoła
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Materiały prasowe

Papież mówi o wytrwałości w modlitwie
Modlitwa „nie stoi w sprzeczności z codzienną pracą, nie przeczy wielu drobnym 
obowiązkom i spotkaniom, ale jest miejscem, gdzie każde działanie znajduje swój sens, swoją 
rację i swój pokój” – powiedział papież Franciszek podczas audiencji ogólnej na dziedzińcu 
św. Damazego Pałacu Apostolskiego (09.06). Ojciec Święty w swojej katechezie poruszył 
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Franciszek nawiązał do mistyki rosyjskiego prawosławia i „Opowieści pielgrzyma” 
podkreślając, że modlitwa nieustanna stopniowo dostosowuje się do rytmu oddechu i rozciąga 
się na cały dzień. „Oddech bowiem nigdy nie ustaje, nawet podczas snu, a modlitwa jest 
oddechem życia” – stwierdził papież.

Katolików tego kraju zachęcają, by od święta Niepokalanego Serca Maryi, aż do uroczystości 
Wniebowzięcia NMP codziennie modlili się na różańcu o ustanie pandemii oraz pokój i 
sprawiedliwość w Nikaragui.

Kościół w Matagalpa (Nikaragua) pixabay

W Azji narasta religijny ekstremizm 
W Azji narasta religijny ekstremizm i terroryzm – uważa katolicki portal Omnis Terra. 
Zjawisko związane jest z licznymi problemami, z jakimi boryka się ten największy kontynent 
świata. Należą do nich: ubóstwo, nierówności społeczne i ekonomiczne, bezrobocie, 
wykluczenie cyfrowe i katastrofy naturalne. Wiele z tych problemów pogłębia pandemia 
koronawirusa.
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miłości” – powiedział Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej (09.06), zwracając 
się do pielgrzymów polskich, obecnych na Dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego. 
Papież nawiązał do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i ponowienia przez 
biskupów poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Fot. AP/Associated Press/East News

„Ubogich zawsze macie u siebie” – orędzie Ojca Świętego na V Światowy Dzień Ubogich 
(14 listopada 2021)
Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych 
Kościołach lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym 
rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych 
drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w 
domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach – napisał Ojciec Święty Franciszek w 
ogłoszonym 14.06 br. orędziu na Światowy Dzień Ubogich. Będzie on obchodzony w 
Kościele powszechnym 14 listopada 2021 r.
„Ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego 
uczniami” – podkreślił papież.

Katastrofa humanitara w Tigraj. Papież apeluje o pomoc
O przezwyciężenie kryzysu i katastrofy humanitarnej w regionie Tigraj w Etiopii zaapelował 
Franciszek podczas modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie (13.06).
Papież przypomniał, że w regionie tym panuje głód. Wezwał, aby ustała tam przemoc oraz 
zaapelował do wszystkich o solidarność. W tej intencji Franciszek odmówił modlitwę 
„Zdrowaś Maryjo”.
Po sześciu miesiącach konfliktu, 20 proc. z sześciu milionów mieszkańców północy Etiopii
doświadcza braku żywności, 80 proc. zbiorów zostało zdewastowanych lub zniszczonych 
przez suszę, 90 proc. dobytku zwierzęcego padło lub zostało uprowadzone. Ponadto dwa 
miliony osób zostało ewakuowanych i przybywa poza miejscami zamieszkania.

Caritas Internationalis wzywa do umorzenia długów najuboższych
O umorzenie długów krajów najuboższych i zainwestowanie tych środków w odbudowę 
gospodarki po pandemii Caritas Internationalis apeluje do przywódców grupy G7, czyli 
najbardziej rozwiniętych państw świata obradujących przez dwa dni (11.06-12.06 br.) w
Kornwalii. Ten apel jest echem słów Papieża Franciszka, który od momentu wybuchu 
pandemii wielokrotnie, ale wciąż bezskutecznie wzywa do przynajmniej częściowej redukcji 
zadłużenia.

Nikaraguańczycy chwytają za różańce, by modlić się o pokój
Trzeci rok z rzędu Nikaragua znajduje się w ogromnym kryzysie społeczno-gospodarczo-
politycznym. Pandemia jeszcze bardziej pogłębiła ubóstwo i uwydatniła nierówności. Do tej 
dramatycznej sytuacji nawiązują biskupi tego latynoskiego kraju podkreślając, że bez wejścia 
na drogę prawdy, dialogu i demokracji nie może być mowy o pokojowej przyszłości.
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i demokracji nie może być mowy o pokojowej przyszłości.
Katolików tego kraju zachęcają, by od święta Niepokalanego Serca 
Maryi, aż do uroczystości Wniebowzięcia NMP codziennie modlili się 
na różańcu o ustanie pandemii oraz pokój i sprawiedliwość w Nika-
ragui.

W Azji narasta religijny 
ekstremizm 

W Azji narasta religijny ekstremizm 
i terroryzm – uważa katolicki portal 
Omnis Terra. Zjawisko związane jest 
z licznymi problemami, z jakimi bory-

ka się ten największy kontynent świata. Należą do nich: ubóstwo, nie-
równości społeczne i ekonomiczne, bezrobocie, wykluczenie cyfrowe 
i katastrofy naturalne. Wiele z tych problemów pogłębia pandemia 
koronawirusa.

Rzymskie katakumby skrywały naj-
starszy obraz Wniebowstąpienia

Watykańskim archeologom udało się 
zidentyfikować najstarszy obraz Wnie-
bowstąpienia. Znajduje się on w ka-
takumbach Vigna Charaviglio, stano-

wiących część kompleksu nekropolii św. Sebastiana. Jego powstanie 
datuje się na przełom IV i V w.

Prezentacja publikacji KUL na temat apostazji
Konferencja, przybliżająca publikację: „Zanim odejdziesz. Kilka słów 
do osób rozważających wystąpienie z Kościoła katolickiego”, odbyła 
się 9 czerwca br. w Centrum Medialnym Katolickiej Agencji Informa-
cyjnej. Publikacja ta została przygotowana przez Instytut Nauk Teo-
logicznych Wydziału Teologii KUL. Powstała w odpowiedzi na roz-
terki osób, rozważających wystąpienie z Kościoła katolickiego oraz ze 
względu na liczne pytania duszpasterzy i świeckich, spotykających się 
z takimi osobami. Ta syntetyczna pomoc duszpasterska oparta została 
na Piśmie Świętym, dokumentach Kościoła i przepisach prawa kano-
nicznego. Przypominając o konsekwencjach aktu apostazji, prelegenci 
zwrócili uwagę, że świadomie rezygnujemy w takim przypadku z rela-
cji z Jezusem, relacji z Bogiem, co ma znaczenie dla naszego zbawie-
nia. Wiążą się z tym oczywiście konsekwencje dotyczące uczestnictwa 
w sakramentach: nie można być ojcem chrzestnym czy matką chrzest-
ną, nie można być świadkiem ślubu w Kościele. Osoba, która doko-
nała aktu apostazji sama nie może prosić o ślub kościelny - nie ma do 
tego podstaw. Może przyjąć ślub w Kościele katolickim ze względu na 
osobę współmałżonka, ale jako osoba niewierząca, czyli jest to mał-
żeństwo mieszane. Nawiązując do kwestii zbawienia, zaznaczono, że 
nigdy Kościół jednak nie powie, że ktoś, kto występuje z Kościoła, nie 
będzie zbawiony, gdyż zbawia Pan Bóg, a nie człowiek. Pan Bóg może 
mu dać łaskę nawrócenia, nawet w ostatniej chwili życia.

Episkopat zdecydował ws. dyspens we wszystkich diecezjach
Biskupi, zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Epi-
skopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, podjęli jednogłośną de-
cyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świę-
tej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostają zniesione z dniem 20 
czerwca 2021 r. we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obo-
wiązywały w związku z pandemią Covid-19.

PixabayPixels_perfect

Rzymskie katakumby skrywały najstarszy obraz Wniebowstąpienia
Watykańskim archeologom udało się zidentyfikować najstarszy obraz Wniebowstąpienia. 
Znajduje się on w katakumbach Vigna Charaviglio, stanowiących część kompleksu nekropolii 
św. Sebastiana. Jego powstanie datuje się na przełom IV i V w.

Polski jezuita napisał 
nową pieśń ku czci 

Serca Jezusa
„Serce Jezusa – Boga i Czło-
wieka” – tymi słowami zaczy-
na się pieśń, którą Dominik 
Dubiel, młody utalentowany 
jezuita, studiujący aktualnie 
w Rzymie, napisał z okazji 
100-lecia krakowskiej bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
odnowienia aktu poświęcenia narodu polskiego Bożemu Sercu. „Za-
leżało mi na pokazaniu tej niezwykłej duchowości, jako polegającej 
przede wszystkim na bliskości z Jezusem i byciu blisko spraw, które 
leżą Mu na Sercu’” – opowiada Dominik Dubiel SJ.

Biskupi ponowili Akt poświęcenia 
Narodu Polskiego Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa
„Stojąc wobec trudnych wyzwań dla 
Kościoła i Ojczyzny, z ufnością woła-
my: „Otwórz nasze oczy, ulecz chore 
serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę 
nawrócenia i pokuty! Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, 
abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrzebującym, naj-
słabszym i bezbronnym” – tymi m.in. słowami biskupi, zgromadzeni 
w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, ponowili po 
100 latach Akt poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezu-
sa. Odczytał go, na zakończenie uroczystej Mszy św., przewodniczący 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Akt ten został ponowiony 
także we wszystkich parafiach w Polsce.

Rektor KUL: Najświętsze Serce 
Pana Jezusa patronem KUL

Święto Patronalne KUL było nie 
tylko okazją do wręczenia orde-
rów i odznaczeń wagi państwowej 
pracownikom uczelni czy przy-
znania nagród im. Anieli hrabiny 
Potulickiej, ale także czasem na to, by przypomnieć za Janem Paw-
łem II, że Polska jest drugą ojczyzną Kultu Serca Jezusowego.KUL 
został powierzony opiece Serca Jezusowego przez pierwszego rekto-
ra uniwersytetu – ks. Idziego Radziszewskiego. W sposób uroczysty 
społeczność akademicka obchodzi to święto od 1920 roku. Symbol 
Najświętszego Serca Jezusa, od którego rozchodzą się ciemnozłote 
promienie, widnieje na uniwersyteckim sztandarze, nawiązuje do nie-
go również ornamentyka insygniów rektorskich.

Nowe brzmienie 
Litanii do świętego Józefa 

1 maja 2021 roku Stolica Apostol-
ska ogłosiła siedem nowych wezwań                  
w Litanii do św. Józefa (List Kongre-
gacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów Prot. N. 133/21): Cu-
stos Redemptoris, Servus Christi, Minister salutis, Fulcimen in diffi-
cultatibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, Patronus paupe-
rum.12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie 
z Listem Kongregacji, zatwierdziła brzmienie wezwań w języku pol-
skim, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Fot. pixabay.com
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Prezentacja publikacji KUL na temat apostazji
Konferencja, przybliżająca publikację: „Zanim odejdziesz. Kilka słów do osób rozważających 
wystąpienie z Kościoła katolickiego”, odbyła się 9 czerwca br. w Centrum Medialnym 
Katolickiej Agencji Informacyjnej. Publikacja ta została przygotowana przez Instytut Nauk 
Teologicznych Wydziału Teologii KUL. Powstała w odpowiedzi na rozterki osób, 
rozważających wystąpienie z Kościoła katolickiego oraz ze względu na liczne pytania 
duszpasterzy i świeckich, spotykających się z takimi osobami. Ta syntetyczna pomoc 
duszpasterska oparta została na Piśmie Świętym, dokumentach Kościoła i przepisach prawa 
kanonicznego.
Przypominając o konsekwencjach aktu apostazji, prelegenci zwrócili uwagę, że świadomie 
rezygnujemy w takim przypadku z relacji z Jezusem, relacji z Bogiem, co ma znaczenie dla 
naszego zbawienia. Wiążą się z tym oczywiście konsekwencje dotyczące uczestnictwa w 
sakramentach: nie można być ojcem chrzestnym czy matką chrzestną, nie można być 
świadkiem ślubu w Kościele. Osoba, która dokonała aktu apostazji sama nie może prosić o 
ślub kościelny - nie ma do tego podstaw. Może przyjąć ślub w Kościele katolickim ze 
względu na osobę współmałżonka, ale jako osoba niewierząca, czyli jest to małżeństwo 
mieszane.
Nawiązując do kwestii zbawienia, zaznaczono, że nigdy Kościół jednak nie powie, że ktoś, 
kto występuje z Kościoła, nie będzie zbawiony, gdyż zbawia Pan Bóg, a nie człowiek. Pan 
Bóg może mu dać łaskę nawrócenia, nawet w ostatniej chwili życia.

Episkopat zdecydował ws. dyspens we wszystkich diecezjach
Biskupi, zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w 
niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostają zniesione z dniem 20 
czerwca 2021 r. we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z 
pandemią Covid-19.

Polski jezuita napisał nową pieśń ku czci Serca Jezusa
„Serce Jezusa – Boga i Człowieka” – tymi słowami zaczyna się pieśń, którą Dominik Dubiel, 
młody utalentowany jezuita, studiujący aktualnie w Rzymie, napisał z okazji 100-lecia 
krakowskiej bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz odnowienia aktu poświęcenia 
narodu polskiego Bożemu Sercu. „Zależało mi na pokazaniu tej niezwykłej duchowości, jako 
polegającej przede wszystkim na bliskości z Jezusem i byciu blisko spraw, które leżą Mu na 
Sercu'” – opowiada Dominik Dubiel SJ.

Fot. Cathopic

Biskupi ponowili Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
„Stojąc wobec trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny, z ufnością wołamy: „Otwórz nasze 
oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i pokuty! Jezu, uczyń 
nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej 
potrzebującym, najsłabszym i bezbronnym” – tymi m.in. słowami biskupi, zgromadzeni w 
bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, ponowili po 100 latach Akt 

poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odczytał go, na zakończenie 
uroczystej Mszy św., przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Akt ten 
został ponowiony także we wszystkich parafiach w Polsce.

Fot. BP KEP

Rektor KUL: Najświętsze Serce Pana Jezusa patronem KUL
Święto Patronalne KUL było nie tylko okazją do wręczenia orderów i odznaczeń wagi 
państwowej pracownikom uczelni czy przyznania nagród im. Anieli hrabiny Potulickiej, ale 
także czasem na to, by przypomnieć za Janem Pawłem II, że Polska jest drugą ojczyzną Kultu 
Serca Jezusowego.
KUL został powierzony opiece Serca Jezusowego przez pierwszego rektora uniwersytetu –
ks. Idziego Radziszewskiego. W sposób uroczysty społeczność akademicka obchodzi to 
święto od 1920 roku. Symbol Najświętszego Serca Jezusa, od którego rozchodzą się 
ciemnozłote promienie, widnieje na uniwersyteckim sztandarze, nawiązuje do niego również 
ornamentyka insygniów rektorskich.

Fot. Facebook.com/KULlublin

Nowe brzmienie Litanii do świętego Józefa 
1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa 
(List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 133/21): Custos 
Redemptoris, Servus Christi, Minister salutis, Fulcimen in difficultatibus, Patronus exsulum, 
Patronus afflictorum, Patronus pauperum.
12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem Kongregacji,
zatwierdziła brzmienie wezwań w języku polskim, przygotowane przez Komisję ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa 
zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich.

Wąsosz, Witraż ze św. Józefem w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, fot. M. Rajfur 

Źródło: www.ekai.pl,
www.gosc.pl
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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 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.

Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa 
zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron cier-
piących, Patron ubogich.

Modlitwa 
do 

Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
Pomnij, o Boskie Serce 
Jezusa, na to wszystko, 
coś uczyniło, aby zba-
wić nasze dusze, i nie 
pozwól, żeby one zginę-
ły. Pomnij na wieczną i 
nieskończoną miłość, 
jaką masz dla nich. Nie 
od-rzucaj tych dusz, 
które przychodzą do 
Ciebie, upadając pod 
ciężarem swej nędzy
i przyciśnięte cierpie-

niem. Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami 
wśród niebezpieczeństw, jakie nam grożą ze wszyst-
kich stron. Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdycha-
jącymi wśród cierpień życia codziennego. Pełni ufno-
ści i miłości przychodzimy do Twego Serca, jako do 
Serca najlepszego z Ojców, najczulszego i najbardziej 
współczującego Przyjaciela. Przyjmij nas, o Serce 
Najświętsze, w swym nie-skończonym dla nas miło-
sierdziu. Daj nam odczuć skutki Twego współczucia 
i Twojej miłości. Okaż się naszym Wspomożycielem, 
naszym Pośrednikiem wobec Ojca i przez zasługi 
Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemo-
cy, pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania 
Ciebie w czasie i posiadania Cię w wieczności. Amen. 

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyż-
szej niż niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszech-
świat, dłuższej niż wieczność, tej miłości niepojętej, której 
pełne są Jego słowa i czyny. 

bł. Józef Sebastian Pelczar

(Źródło: www.ekai.pl, www.episkopat.pl, www.gosc.pl,  www.archpoznan.pl 
Opracowała: ET
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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

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do 
piątku w łączności z wieczorną Mszą św., nato-
miast w sobotę i niedzielę o godz. 17.30.

Biuro parafialne czynne według ustalonych dni 
i godzin.

Informujemy, że czas Komunii Świętej Wielka-
nocnej Ks. Arcybiskup przedłużył do Święta Pod-
wyższenia Krzyża, tj. 14 września br.

Od niedzieli 20 czerwca 2021 r. nie obowiązu-
je dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy 
Świętej oraz w święta nakazane, tym samym mamy 
obowiązek uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej 
i świątecznej.

Msza św. na zakończenie roku szkolnego uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 70 w czwartek o godz. 
16:00.

W lipcu i sierpniu w niedzielę nie będzie Mszy 
św. o 12.30.

Biuro parafialne czynne od 1 do 18 lipca:
  • w środy w godz. od 9.00-10.00 
  •  i we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00. 

Okazja do spowiedzi 30 minut przed każdą 
Mszą św. 

Nieczynna będzie biblioteka. 

Zmarł nasz parafianin śp. Lesław Czerwiński                  
z ul. Nowy Świat. Msza św. pogrzebowa i pogrzeb 
w najbliższą środę o godz. 10:00. Polećmy zmar-
łego Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz 
Panie …

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


