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

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  21.02.2021 - Numer 8/2021 (1056)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Przed nami czterdzieści dni postu. Wielu z nas 
odczuwa niepokój, bo bywa, że nie jest on łatwym 
doświadczeniem. Wydaje się, że czterdzieści to 
ulubiony czas Pana Boga, w którym człowiek musi 
mierzyć się z przekraczającą go rzeczywistością. 
”Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”. Nie po-
szedł tam z własnej woli, podobnie jak Noe czy 
Mojżesz nie znaleźli się w ogniu czterdziestodnio-
wej próby z własnego wyboru. I my mamy takie 
momenty w życiu, że jesteśmy tam, gdzie zupełnie 
nie mamy ochoty być. Doświadczamy braku celu, 
braku sensu. Wydaje nam się, że przebywamy we 
wrogim sobie środowisku, targani mnożącymi się 
pokusami, doprowadzani jesteśmy do granic wy-
trzymałości. Doświadczamy pustyni. Pan Jezus, 
po tak trudnym doświadczeniu mówi - nawracaj-
cie się, czyli zmieńcie swoje myślenie i uwierzcie                                                                              
w Dobrą Nowinę. Nowinę o tym, że Pan Bóg za-
wsze jest obecny i nadaje sens każdemu doświadcze-
niu. Nie bójmy się Wielkiego Postu, ale wypełnijmy 
go modlitwą, która porządkuje relacje z Bogiem. 
I choć całe życie może być modlitwą, to potrzeba 
nam tego szczególnego czasu przystanku, bez któ-
rego relacje z Bogiem mogą okazać się tylko iluzją. 
Wypełnijmy Wielki Post jałmużną, w której nie za-
wsze przecież chodzi o pieniądze. Bywa, że o wiele 
bardziej potrzeba serca, obecności, przebaczenia… 
Czasem trzeba naprawdę niewiele, by wnieść radość 
w życie drugiego człowieka. A nade wszystko wy-
pełnijmy ten czas nadzieją, bo Wielki Post nie ma 
doprowadzić nas do Wielkiego Piątku, ale do Nie-
dzieli Zmartwychwstania. Pan Jezus zwyciężył, więc 
i my możemy zwyciężyć razem z Nim.

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

EWANGELIA  (Mk 1,12-15)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pu-
styni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś 
Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się                             
i wierzcie w Ewangelię”.

JEZUS 
BYŁ 

KUSZONY 
PRZEZ SZATANA, 

ANIOŁOWIE ZAŚ 
MU USŁUGIWALI
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22.02.
„Gdyby Bóg mi nie dał miłości 
początkowej, nie byłoby mego 
dążenia ku Niemu. 
To jest podstawa rozumienia 
relacji między stworzeniem                                       
a Stwórcą, między człowiekiem 
a Bogiem, który jest Miłością.”

23.02.
„Maryja jest cała dla Jezusa. Jej 
racja istnienia jest tylko z Niego 
i dla Niego. Dopiero w świetle 
Chrystusa widać ją w pełni                 
i w blaskach Jego posłannictwa 
wyłania się Jej zadanie.”

24.02.
„Bóg przez swoją miłość chce 
być.”

25.02.
„Każdy z nas, gdziekolwiek 
wejdzie, ma świecić Bożym 
światłem, wszędzie wnosić za-
paloną pochodnię swej duszy                
i wszystko wokół rozpalać.”

26.02.
„Kościół jest pedagogiem                        
i ma głębokie doświadczenia 
wychowawcze. Dlatego też 
Kościół nie zamyka nigdy 
żadnych możliwości przed 
człowiekiem. Nigdy nikomu nie 
powie: anathema sit -to znaczy 
<<niech już tak będzie>>, 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
niech raz będzie potę-
piony i niech tak trwa                    
w nieskończoność. Zawsze 
daje możność odmiany. 
Świadczy o tym chrzciel-
nica i konfesjonał, a nawet 
to, co nazywamy ostatnim 
namaszczeniem. Kościół 
zawsze budzi nadzieje.”

27.02.
„Moc Kościoła polega na 
nadprzyrodzonej więzi 
łaski, wysłużonej nam 
przez Pana Jezusa na 
krzyżu, a wprowadzonej 
przez sakramenty święte 
i modlitwę w nasze życie 
osobiste i społeczne.”

28.02.
„Kościół jest <<nad-
przyrodzoną organizacją 
miłości>> nie tylko ze 
względu na konstytucyjną 
formę swego istnienia, ale 
również ze względu na or-
ganizację przekazywania 
miłości, obdzielania ludzi 
Bożą miłością. Dlatego Ko-
ściół naucza: Miłuj Boga! 
Miłuj bliźniego! Bierz                       
z miłości Boga, abyś umiał 
miłować braci! Miłość 
Boża przynagla nas.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 9,8-15)
Przymierze Boga z Noem po potopie

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami      
i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która 
jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy 
was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. 
Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna 
istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. 
Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami                          
i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na 
obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę 
obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na 
moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym 
człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek 
jestestwa”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9)
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE (1 P 3,18-22)
Woda chrztu nas ocala

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedli-
wych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale 
powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie 
duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni 
Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której 
niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. Teraz rów-
nież zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie 
brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, 
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, 
gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Po-
tęgi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,4b)

   Aklamacja:Chwała Tobie, Słowo Boże.
   Nie samym chlebem żyje człowiek,
   lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 1P 5, 1-4; Mk 16, 13-19
Wtorek: Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15
Środa: Jon 3, 1-10; Łk 11, 29-32
Czwartek: Est 4, 17-18; Mt 7, 7-12
Piątek: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26
Sobota: Pwt 26, 16-19; Mt 5, 43-48
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Służebnica Boża
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XII Światowe Dni Młodzieży
Pielgrzymki Św. Jana Pawła II

 Paryż 1997 r.

Po sześciu latach przerwy Światowe Dni Młodzieży powróciły do Europy. XII 
edycja tego zjazdu młodzieży katolickiej odbyła się od 19 do 24 sierpnia 1997 
roku w Paryżu i zgromadziła około 1,1 miliona uczestników. Wybór miejsca 
nie był przypadkowy – choć rok wcześniej Francja obchodziła 1500-lecie 
chrztu, w Europie była symbolem kryzysu wiary. Wierni wciąż mieli w uszach 
wypowiedziane przez Jana Pawła II w 1985 roku słowa: „Francjo, najstarsza 
córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem?”. Mimo obaw organizatorów, 
młodzi pielgrzymi licznie stawili się na spotkaniu z papieżem – około pół mi-
liona ludzi utworzyło 36-kilometrowy „łańcuch młodych” wokół Paryża.
XII ŚDM wniosły do historii spotkań kilka nowości: Dni w Diecezjach, zaini-
cjowane po to, aby pielgrzymi dzielili się swoją wiarą z mieszkańcami całego 
kraju; Festiwal Młodych, służący pokazaniu duchowych i artystycznych talen-
tów młodzieży oraz wolontariat młodych – zaangażowanie ich w organizację               
i przebieg wydarzenia od strony technicznej.

.

Hasło i orędzie na XII ŚDM

„Żyjemy w epoce wielkich przemian. Szyb-
ko chylą się ku upadkowi ideologie, które 
sprawiały wrażenie odpornych na niszczą-
ce działanie czasu, a na naszej planecie 
wytyczane są nowe podziały i granice. 
Ludzkość odczuwa często niepewność, za-
kłopotanie i zatroskanie, lecz słowo Boże 
nie przemija; żyje w historii, trwając i ja-
śniejąc pośród zmiennych wydarzeń (por. 
Mt 24, 35). Fundamentem wiary Kościo-
ła jest Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel 

świata: wczoraj, dziś            
i na wieki (por. Hbr 13, 
8). Wiara kieruje nas do 
Chrystusa, ponieważ 
do Niego zwracają się 
pytania wypływające          
z ludzkiego serca w ob-
liczu tajemnicy życia                                                     
i śmierci. Od Niego tyl-
ko możemy bowiem 
otrzymać odpowiedzi, 
które nie łudzą i nie roz-
czarowują. Gdy powra-
cam myślą do waszych 
słów, wypowiadanych 
podczas niezapomnia-
nych spotkań, jakie               

z radością przeżywałem z wami w czasie 
moich podróży apostolskich we wszyst-
kich częściach świata, odnajduję w nich 
naglące i żywe echo pytania uczniów: «Na-
uczycielu – gdzie mieszkasz? ». Spróbujcie 
wsłuchać się jeszcze raz – w milczeniu mo-
dlitwy – w odpowiedź Jezusa: «Chodźcie,                                                                         
a zobaczycie»” – tymi słowami orędzia Jan 
Paweł II nawiązał do hasła XII Światowych 
Dni Młodzieży, które brzmiało „Nauczycie-
lu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie”           
(J 1,38–39). Następnie papież apelował do 
młodych: „To prawda: Jezus jest przyjacie-
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lem wymagającym, który wytycza wznio-
słe cele, nakazuje zapomnieć o sobie, aby 
wyjść Mu naprzeciw i złożyć w Jego ręce 
całe swoje życie: «kto straci swe życie                                                                                     
z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je» 
(Mk 8, 35). Ta propozycja wydaje się trud-
na, a w niektórych przypadkach może na-
wet budzić lęk. Lecz – pytam was – czy 
lepiej zgodzić się na życie pozbawione 
ideałów, na świat zbudowany wyłącznie 
na obraz i podobieństwo człowieka, czy 
ofiarnie szukać prawdy, dobra, sprawie-
dliwości, pracować dla świata, który bę-
dzie odbiciem piękna Bożego, nawet za 
cenę ciężkich prób, którym trzeba stawić 
czoło? Odrzućcie powierzchowność i lęk! 
Rozpoznając w sobie «nowych» mężczyzn                                                                           
i kobiety, odrodzonych dzięki łasce 
chrztu, rozmawiajcie z Jezusem poprzez 
modlitwę i słuchanie słowa; doświadczaj-
cie radości pojednania w sakramencie po-
kuty; przyjmujcie Ciało i Krew Chrystusa 

w Eucharystii; przyjmujcie Go i służcie Mu 
w braciach. Odkryjecie prawdę o sobie sa-
mych, wewnętrzną jedność, i znajdziecie 
owe «Ty», które uwalnia od strapień, obse-
sji i odbierającego spokój, nieokiełznane-
go subiektywizmu”. Ojciec Święty przywo-
łał również postać św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, której setna rocznica śmierci przypa-
dała wkrótce po XII ŚDM – 30 września 1997 
roku: „Z młodości Teresy od Dzieciątka Je-
zus zrodził się jej entuzjazm wobec Pana, 
wielka wrażliwość, z jaką przeżywała mi-
łość, realistyczna odwaga jej wielkich pla-
nów. Swą porywającą świętością potwier-
dza ona, że również młodym Bóg udziela 
obfitych skarbów swojej mądrości”. Na 
zakończenie orędzia Jan Paweł II zawierzył 
przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 
opiece Matki Bożej i pobłogosławił młodych.
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
 Matka Boża Raciborska

Z Maryją w Nowe Czasy

Raciborska parafia Matki Bożej znajduje się               
w dawnej Starej Wsi, leżącej obecnie w obrębie 
miasta Racibórz. Parafia ta należy do dekana-
tu raciborskiego w diecezji opolskiej. Tutejszy 
barokowy kościół pochodzi z pierwszej połowy 
XVIII wieku. Znany jako sanktuarium Matki 
Bożej Raciborskiej, jest jednym z pierwszych 
sanktuariów maryjnych powstałych na Ślą-
sku. Jest celem licznych pielgrzymek. Obecny 
kościół Matki Bożej w Starej Wsi jest drugą bu-
dowlą sakralną stojącą na tym miejscu. Pierw-
sza świątynia, wzniesiona z drewna, pochodzi-
ła z 1432 roku. Obecny budynek murowany 
wzniesiono w 1727 roku. Obiekt konsekrował 
biskup Eliasz Daniel von Sommerfeld. Istnie-
nie świątyni związane jest z legendą. Ocalały 
cudownie w walce z Husytami mężny Szczepan 
z Raciborza udał się w ramach dziękczynienia                                             
z pielgrzymką do Częstochowy, skąd przy-
wiózł kopię obrazu jasnogórskiego. Po powro-
cie zawiesił go na drzewie w miejscu ocalenia. 
Wkrótce za sprawą cudów, wizerunek Matki 

Bożej z Dzieciątkiem stał się obiektem maso-
wego kultu. Ludzie zaczęli tutaj przybywać, by 
za pośrednictwem Maryi wypraszać u Boga ła-
ski. I wtedy w 1432 roku w tym miejscu zbu-
dowano kościół, w którym umieszczono święty 
obraz. Na zlecenie Marii Elżbiety Gaszyńskiej     
i rajców raciborskich wzniesiono tu również 
kolumnę projektu Jana Melchiora Osterre-
icha. Była ona wotum dziękczynnym złożonym 
Matce Bożej.
Ikona z wizerunkiem Matki Bożej Raciborskiej 
została namalowana na drewnie. Autor dzieła 
jest nieznany. Kompozycyjnie i stylowo postać 
Maryi z Dzieciątkiem została faktycznie ujęta 
na wzór wizerunku częstochowskiego. Dzie-
ciątko spoczywa na lewym ramieniu Maryi. 
W lewej ręce trzyma księgę, prawą zaś unosi 
ku górze w charakterystycznym geście. Prawa 
ręka Maryi spoczywa na piersi wskazując Je-
zusa. Niebiesko granatowa suknia i tego sa-
mego koloru maforion (długi szal) Matki Bożej 
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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

zdobione są złocistymi liliami andegaweń-
skimi. Wielkim wydarzeniem była koronacja 
obrazu dokonana z okazji 500 - lecia istnie-
nia tego miejsca w 1932 roku. Złote korony 
z kilkudziesięcioma drogimi kamieniami na 
głowę Matki Bożej i Dzieciątka Jezus nałożył 
ks. kardynał Adolf Bertram z Wrocławia. Uro-
czystość ta zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy 
wiernych. Podczas II wojna światowej, w 1945 
roku, przechowywane w sejfie na plebanii ko-
ścioła korony zaginęły. W 1955 roku, dziesięć 
lat od kradzieży, obraz rekoronowano nakła-
dając prostsze, pozłacane diademy. Te jednak 
również padły łupem złodziei w 1985 roku. 
Nowe korony poświęcił Jan Paweł II podczas 
pielgrzymki w 1987 roku, a obraz koronował 
biskup Alfons Nosal 16 sierpnia 1987 roku.
Pielgrzymowanie do Matki Bożej w Raciborzu 
ma wielowiekowe tradycje. Do Sanktuarium 
oprócz wielu innych pielgrzymek, przybywa 
co roku osiemnaście grup z pobliskich parafii. 
Od lat dociera tu procesja z parafii pod wezwa-
niem Świętego Mikołaja ze Starej Wsi.  Od cza-
su wielkiego pożaru Raciborza w 1698 r. przy-
chodzi także procesja z parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, a od wielkiej epi-
demii cholery w 1831 r. – procesja pątników                                                    
z Ostrogi. 
W 1948 roku był tu nawet młody ksiądz Karol 
Wojtyła, który odwiedzał swoją ciocię Stefanię 
pracującą przez 10 lat w szkole na terenie Sto-
dół koło Rud Raciborskich. Do raciborskiego 
Sanktuarium przybywają również grupy pątni-
ków z innych okolicznych miejscowości, a także 
z odleglejszych zakątków kraju. Pielgrzymowa-
nie do kościoła pątniczego Matki Bożej Racibor-
skiej ma już wielowiekowe tradycje. Mieszkań-
cy okolicznych miejscowości, którzy wyjechali                                                                                                                         
z kraju z przyczyn ekonomicznych i politycz-
nych zawsze, gdy powracają na rodzinną zie-
mię raciborską, odwiedzają sanktuarium uko-
chanej Matki Bożej. Często ze łzami w oczach 
przypominają sobie pielgrzymki z lat dziecin-
nych i wyproszone tu łaski. Wielu też wstępu-
je do kościoła Matki Bożej, aby powierzyć Jej 
osobiste i rodzinne problemy.

Modlitwa 
do 

Matki Bożej Raciborskiej:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, 
słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Cie-
bie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, 
do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc 
na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko 
nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas 
zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc 
żywota Twojego, po tym wygnaniu nam 
okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka 
Panno Maryjo!
        

Ewa Wika w służbie Maryi
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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

Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątki tylko 
jedna dla wszystkich o godz. 17.30. 

W Wielkim Poście zapraszamy także do pielgrzy-
mowania po kościołach stacyjnych Poznania. Spis                  
w gablocie.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka do 
Miłosierdzia Bożego o godz. 17.00.

Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast o godz. 18.00 
krótka bez kazania Msza św. Kazania podczas Gorz-
kich Żali głosi Ks. Ryszard.

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne według 
ustalonych dni i godzin. Ks. Proboszcz będzie w biu-
rze nieobecny.

Przy wejściu do kościoła można zabierać koperty na 
Daninę Diecezjalną. Będziemy ją składać do skar-
bon.  Danina wynosi 1 zł 70 gr. od osoby. Można 
złożyć więcej, aby zadośćuczynić za tych, którzy 
tego nie uczynią.

W przyszłą niedzielę – Dzień modlitwy, Postu i so-
lidarności z misjonarzami - można złożyć ofiarę do 
skarbon na misje.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie:                       
śp. Alina Oppeln – Bronikowska z ul. Miłej,
śp. Krystyna Piasecka z ul. Nagórskiego 
i śp. Marianna Łuczak z Placu Waryńskiego. Msza po-
grzebowa w najbliższy wtorek o godz. 10:00, następnie 
pogrzeb na Junikowie. Polećmy zmarłych Bożemu mi-
łosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne 
spoczywanie.

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


