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EWANGELIA (J 14, 23-29)

Dobrej
Nowiny

Sześć tygodni po Wielkanocy powoli zapominamy
o wydarzeniach, emocjach tamtych dni. Święta
się skończyły, czas przejść do codzienności. A co
z pamięcią rzeczywistych wydarzeń, które miały
miejsce ponad 2000 lat temu. Nie bez powodu
w ostatnie dwie Niedziele Wielkanocne liturgia
jakby wprowadza nas w „czas Ducha Świętego”.
Bo to „On was wszystkiego nauczy i przypomni
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. Przez
chwile spróbowałam wyobrazić sobie co by
było, gdyby Ojciec w imieniu Pana Jezusa owego
Parakleta do nas nie posłał. Historia Jezusa
z Nazaretu skończyłaby się pewnie w dniu Jego
wniebowstąpienia. Poruszyłaby może garstkę
mieszkańców Palestyny, a my bylibyśmy w sytuacji
podobnej do tej sprzed Jego urodzenia. Może
pozostałyby wspomnienia, przykład Jego życia.
Ale prawda o Nim powoli by się zacierała. Pan
Bóg stałby się Kimś dalekim i nieobecnym. A
tymczasem, kiedy tylko otworzymy się na działanie
Ducha Świętego, dostrzeżemy obecność Pana
Jezusa w naszym życiu tu i teraz. Bo to Duch Święty
nieustannie wskazuje na Niego. To dzięki mocy
Ducha Świętego, te treści wiary, których uczono
nas od dziecka, stają się żywe, bardzo konkretne
i oczywiste, i niemal automatycznie zaczynamy
„zachowywać tę naukę”. A co to znaczy otworzyć
się na działanie Ducha Świętego? Kochać i ufać; i to
wystarczy, bo ten pierwszy krok zawsze należy do
Niego. „Przychodzą z pomocą, my przychodzimy
z posłuszeństwem. Oni przychodzą nas oświecić; my
zachować to światło. Oni przychodzą nas napełnić,
my zawrzeć ich w sobie, aby nasze widzenie ich nie
było zewnętrzne, lecz wewnętrzne.” Św. Augustyn
Justyna Zienkowicz

Duch Święty

nauczy was wszystkiego
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał,
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że
idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam
o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 15, 1-2. 22-29)
Dekret Soboru Jerozolimskiego
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy
doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą,
postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się
w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie
24.05.
i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia
„Zaufanie do Maryi Wspo27.05.
w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy
możenia Wiernych działa
„Nic bardziej nie pomaga bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc
zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów
wszędzie nadzwyczajne
człowiekowi jak modlii wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia
rzeczy. Przywołujcie ją
twa. Bez modlitwy nie
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę
w każdym niebezpieczeńwytrwa człowiek długo
i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem,
stwie, a zapewniam was, że
w życiu duchowym. MusiDuch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co kozostaniecie wysłuchani.”
my codziennie uciekać się nieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego,
Św. Jan Bosko
do tego potężnego środka, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od
aby zapewnić sobie nasze tego. Bywajcie zdrowi!»
25.05.
zbawienie.”
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8)
„Pamiętać należy, że wina
św. Filip Neri
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
nie polega na posiadaniu
Albo: Alleluja.
bogactw, lecz na miłości ku
28.05.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
nim. Bowiem nie ten, kto ma „Kto traci okazję do
niech nam ukaże pogodne oblicze.
bogactwa, lecz - jak mówi
dobrego, jest jak człowiek Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Eklezjastes - <<kto miłuwypuszczając ptaka z ręki, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
je bogactwa, nie otrzyma
gdyż ona już nigdy nie
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
ich>>.”
powróci.”
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
św. Beda Czcigodny
Niech się narody cieszą i weselą, †
św. Jan od Krzyża
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
26.05.
29.05.
„Każde powołanie jest po„Miłość to najcudowniej- Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
wołaniem do macierzyństwa, szy dar Boży dany biedfizycznego, duchowego, mo- nemu człowiekowi. Czym Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
ralnego. Bóg złożył w nas in- byłoby nasze życie bez
DRUGIE CZYTANIE (Ap 21, 10-14. 22-23)
stynkt życia. (…) Biada tym miłości? Ona je rozjaMiasto Święte
młodym ludziom, którzy
śnia, nadaje mu wartość
nie przyjmują powołania do
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
i czyni szczęśliwym.”
Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi
rodzicielstwa. Każdy musi
św.
Urszula
LedóchowMiasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę
przygotować się do własneBoga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do
ska
go powołania: przygotować
jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało
się, aby być dawcą życia
dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona,
które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy
bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy
bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwaCzytania na każdy dzień
naście imion dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzaPoniedziałek: Dz 16, 11-15; J 15, 26-16, 4a
łem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu
Wtorek: Dz 16, 22-34; J 16, 5-11
nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła,
Środa: Dz 17, 15. 22-18,1; J 16, 12-15
a jego lampą – Baranek.
Czwartek: Dz 18, 1-8; J 16, 16-20
Piątek: Dz 18, 9-18; J 16, 20-23a
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 23)
Sobota: Dz 18, 23-28; J 16, 23-28
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
23.05.
„Jak szara byłaby nić naszego
życia, gdyby nie była spleciona z przyjaźni i miłości”
św. Tomasz More
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Szósta Niedziela Wielkanocna

przez poświęcenie, jakiego
wymaga formacja intelektualna; wiedzieć czym jest
małżeństwo sakramentum
magnum.”
św. Joanna Beretta Molla
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CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

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.
Imprimatur
Poznań, 26 lutego 2021 r. N. 1158/2021
bp Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny
Do prywatnego odmawiania.
SŁUŻEBNICA BOŻA
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„Papież godzi się na ograniczenia, które go dziś spotykają, przyjmuje je wielkodusznie i z
wielkim sercem. On pokazuje nam, że pomimo tych ograniczeń, wynikających z wieku, nie
zamierza się zatrzymać. Każdemu z nas przekazuje tym samym przesłanie, że choć w
podeszłym wieku możemy się borykać z różnego rodzaju ograniczeniami, to jednak mamy iść
naprzód i robić, co w naszej mocy. Ojciec Święty jest wspaniałym wzorem dla wszystkich
ludzi w podeszłym wieku. Fakt, że w tych dniach, z powodu kolana, porusza się na wózku
inwalidzkim nie oznacza, że rezygnuje ze swych codziennych obowiązków. Niemal
codziennie ma audiencje, spotyka się z ludźmi i z nimi rozmawia tak samo jak przed
miesiącem, kiedy nie był na wózku. Życie toczy się dalej. To właśnie Franciszek chce
powiedzieć wszystkim ludziom starszym”- mówił kard. Farrell.

Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE
Kard. Farrell:
papież na wózku wzorem dla starszych

Na przykład, jaki daje osobom starszym sam papież,
zwłaszcza w ostatnich dniach, kiedy coraz dotkliwiej
doświadcza swych ograniczeń, zwrócił uwagę prefekt
Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia kard. Kevin
Farrell przedstawiając w Watykanie orędzie Franciszka na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.
„Papież godzi się na ograniczenia, które go dziś spotykają, przyjmuje je wielkodusznie i z wielkim sercem. On pokazuje nam, że pomimo tych ograniczeń,
wynikających z wieku, nie zamierza się zatrzymać.
Każdemu z nas przekazuje tym samym przesłanie,
że choć w podeszłym wieku możemy się borykać
z różnego rodzaju ograniczeniami, to jednak mamy
iść naprzód i robić, co w naszej mocy. Ojciec Święty jest wspaniałym wzorem dla wszystkich ludzi
w podeszłym wieku. Fakt, że w tych dniach, z powodu
kolana, porusza się na wózku inwalidzkim nie oznacza, że rezygnuje ze swych codziennych obowiązków.
Niemal codziennie ma audiencje, spotyka się z ludźmi i z nimi rozmawia tak samo jak przed miesiącem,
kiedy nie był na wózku. Życie toczy się dalej. To właśnie Franciszek chce powiedzieć wszystkim ludziom
starszym”- mówił kard. Farrell.

Fot. ABACA/Abaca/East News

Świętość to nie kilka heroicznych gestów
– przypomniał papież

W niedzielę, 15 maja, Franciszek ogłosił 10 nowych
świętych – 6 mężczyzn i 4 kobiety – z Francji, Holandii, Indii i Włoch. Są to, w kolejności podanej przez
Stolicę Apostolską, błogosławieni: Tytus Brandsma
z Holandii (Niderlandów), Łazarz, zwany Devasahayam z Indii, Cezary de Bus z Francji, Ludwik (lub
Alojzy) Maria Palazzolo i Justyn Maria Russolillo
z Włoch, Karol de Foucauld i Maria Rivier z Francji
oraz Maria Franciszka od Jezusa Rubatto, Martia od
Jezusa Santocanale i Maria Dominika Mantovani
z Włoch. Uroczystość ta była pierwszą kanonizacją
od 13 października 2019 roku.
Po odczytaniu Ewangelii, papież wygłosił homilię.
Ojciec Święty podkreślił, że przed swoim odejściem
z tego świata Pan Jezus skierował do uczniów słowa,
które mówią, co to znaczy być chrześcijaninem: „tak
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali
wzajemnie” (J 13, 34). „To jest testament, jaki zostawił
nam Chrystus, podstawowe kryterium, które pozwala rozpoznać czy jesteśmy Jego uczniami, czy też nie:
przykazanie miłości” – podkreślił Franciszek.
Papież zwrócił uwagę, że miarą tej miłości jest sam
Pan Jezus: „tak jak Ja was umiłowałem”. Idzie zatem
o miłość aż do całkowitego daru z siebie. Ponadto
słowa te wypowiada Jezus w ciemną noc zdrady,
potwierdzając, że nas miłuje i to właśnie jest najważniejsze. „W centrum nie jest nasza sprawność i zasługi,
lecz bezwarunkowa i darmo dana miłość Boga, na
którą nie zasłużyliśmy. U początków naszego bycia
chrześcijanami nie leżą doktryny i uczynki, lecz zadziwienie, gdy odkrywamy, iż jesteśmy miłowani, zanim
pojawi się jakakolwiek nasza odpowiedź” – wskazał
Ojciec Święty. Zaznaczył, że ta prawda wymaga od
4
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Fot. MAO YUQING / Unspash

Fot. MAO YUQING / Unspash

Fot. VINCENZO PINTO/AFP/East
nasNews
radykalnego

nawrócenia odnośnie do często pojawiającej się w nas idei świętości. „Być uczniem Jezusa
i kroczyć drogą świętości to przede wszystkim pozwoFot. VINCENZO PINTO/AFP/East News
lić, aby moc Bożej miłości przemieniła nas samych. Nie
zapominajmy o prymacie Boga przed «ja», Ducha
przed ciałem, łaski przed uczynkami” – przestrzegał
Franciszek. Następnie papież przypomniał, że możemy
kochać tylko dlatego, że umiłował nas Chrystus, „ponieważ daje naszym sercom swojego Ducha, Ducha świętości, miłości, która nas uzdrawia i przemienia. Dlatego
możemy podejmować decyzje i dokonywać aktów miłości w każdej sytuacji i wobec każdego brata i siostry,
których spotykamy”.

Fot. VINCENZO PINTO/AFP/East News

Franciszek zachęca do budowania przyszłości z migrantami i uchodźcami
„Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu przyszłości,
czyńmy to razem z naszymi braćmi i siostrami migrantami i uchodźcami” – apeluje Ojciec
Święty w Orędziu na 108 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Jest on obchodzony w
czwartą niedzielę września i w tym roku będzie to 25 września.
Chodzi o realizację Bożego ładu, co wymaga przyjęcia Chrystusowej Ewangelii miłości, aby
zostały wyeliminowane nierówności i dyskryminacje w obecnym świecie. Nikt nie może być
wykluczony, zwłaszcza migranci i uchodźcy, osoby przesiedlone i ofiary handlu ludźmi.
Dodaje, że obecność migrantów i uchodźców stanowi wielkie wyzwanie, ale także okazję do
rozwoju kulturowego i duchowego wszystkich. Dzięki nim, mamy możliwość lepszego
poznania świata i piękna jego różnorodności.
Ojciec Święty podkreśla, że przybycie katolickich migrantów i uchodźców daje nową energię
życiu kościelnemu wspólnot, które ich przyjmują. „Dzielenie się różnymi sposobami
wyrażania wiary i pobożności stanowi uprzywilejowaną okazję do pełniejszego przeżywania
katolickości Ludu Bożego” – stwierdza Franciszek.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Rosji przeciw Ukrainie. Aktu tego dokonał papież na zakończenie nabożeństwa pokutnego w
Bazylice św. Piotra w Watykanie. „…uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu
całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę” –
„Świętość to nie kilka heroicznych gestów, lecz wiele Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół
rzyszeń irodzinnych
z Czech, Słowacji, Litwy, Węgier,
mówił Ojciec Święty. W tym samym czasie analogiczne nabożeństwa sprawowane były w
codziennej miłości” – przypomniał papież, wskazując
Rumunii, Polski, Ukrainy, Francji, Hiszpanii, Irlandii,
Fatimie oraz wszystkich sanktuariach i diecezjach katolickich świata.

na postać św. Karola de Foucauld.
Franciszek zachęcił zgromadzonych do entuzjastycznego przyjęcia swojego powołania. „Spróbujmy także
i my, bo każdy z nas jest powołany do świętości, do
świętości jedynej i niepowtarzalnej. Tak, Pan ma dla
każdego plan miłości, ma marzenie dla twojego życia.
Przyjmij Go. I realizuj go z radością” – zaapelował papież na zakończenie swojej homilii.
Po odmówieniu modlitwy Regina Coeli Franciszek
udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

Włoch, Malty, San Marino, Holandii

Franciszek zachęca do budowania przyszłości
z migrantami i uchodźcami

„Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu przyszłości, czyńmy to razem
z naszymi braćmi i siostrami migrantami i uchodźcami” – apeluje Ojciec Święty w Orędziu na 108 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Jest on obchodzony w czwartą niedzielę września i w tym roku będzie
to 25 września.
Chodzi o realizację Bożego ładu, co wymaga przyjęcia Chrystusowej Ewangelii miłości, aby zostały wyeliminowane nierówności i dyskryminacje © Mazur/catholicnews.org.uk
w obecnym świecie. Nikt nie może być wykluczony,
105. rocznica początku objawień fatimskich
zwłaszcza migranci i uchodźcy, osoby przesiedlone
Trwające od 13 maja do 13 października 1917 r. objai ofiary handlu ludźmi.
wienia Matki Bożej w Fatimie to najsłynniejsze w XX
W POLSCE
Dodaje, że obecność migrantów i uchodźców stastuleciu objawienia maryjne, które nastąpiły w czasie,
zbrodni
naszejświatowa,
historii a w Portuganowi wielkie wyzwanie, ale także okazję do rozwoju Abp Gądecki: nie pozwolimy wymazać
kiedy
toczyłakatyńskiej
się pierwszaz wojna
tym, że pamiętamy
i nie pozwolimy
kulturowego i duchowego wszystkich. Dzięki nim, „Nasze spotkanie modlitewne świadczylii osprawował
rządy antykościelny
reżim. wymazać
W Rosji miała
mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna zbrodni katyńskiej z naszej historii” – rozpocząć
ateistyczna
rewolucja,
– w swych
mówił abp się
Stanisław
Gądecki
podczasktóra
uroczystości
z
jego różnorodności.
konsekwencjach
– przyniosła
najwięcej
zbrodni i ofiar
okazji 82. rocznicy pomordowania przez
sowietów policjantów
Policji
Państwowej
Ojciec Święty podkreśla, że przybycie katolickich Województwa Poznańskiego II RP. w historii świata oraz prześladowania Kościoła w niemigrantów i uchodźców daje nową energię życiu kospotykanej dotąd skali.
ścielnemu wspólnot, które ich przyjmują. „Dzielenie
Na obrzeżach miasteczka Fatima, w miejscu zwanym
się różnymi sposobami wyrażania wiary i pobożnoCova da Iria, Matka Boża ukazywała się od 13 maja do
ści stanowi uprzywilejowaną okazję do pełniejszego
13 października trojgu wiejskim dzieciom, nie umiejąprzeżywania katolickości Ludu Bożego” – stwierdza
cym jeszcze czytać. Byli to Łucja dos Santos (10 lat),
Franciszek.
Hiacynta Marto (7 lat) i Franciszek Marto (9 lat). Łucja
była cioteczną siostrą rodzeństwa Marto. Pochodzili
Pod koniec lipca papieska wizyta w Kanadzie
z podfatimskiej wioski Aljustrel, której mieszkańcy
„Przyjmując zaproszenie władz cywilnych i kościeltrudnili się hodowlą owiec i uprawą winorośli.
nych oraz wspólnot pierwszych mieszkańców tego
Troje dzieci, wypasając owce w Cova da Iria, spotykakraju, Ojciec Święty Franciszek uda się w podróż
ją „Jasną Panią”. Otrzymują od Niej orędzie, którego
apostolską do Kanady w dniach 24-30 lipca br., odw wielu fragmentach nie rozumieją, zachowując dla
wiedzając miasta Edmonton, Quebec i Iqaluit ”– posiebie. Siostra Łucja będzie je ujawniać stopniowo po lainformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
tach, a o upublicznieniu najbardziej strzeżonej „Trzeciej
„Program i dalsze szczegóły dotyczące wyjazdu zostatajemnicy fatimskiej” zadecyduje Jan Paweł II dopiero
ną ogłoszone w najbliższych tygodniach” – czytamy
w 2000 roku.
w watykańskim komunikacie.
„Jasna Pani”, gdyż dopiero na koniec objawień wyjawia
swe imię (jestem Matką Bożą Różańcową), przekaFranciszkański most pomocy dla Ukrainy
zuje pastuszkom niezwykle bogate w treści przesłanie
Od początku wojny franciszkanie z Asyżu organii liczne polecenia. Poczynając od 13 maja, w kolejnych
zują pomoc dla Ukrainy. Włączają w to wspólnoty
miesiącach prosi je, aby codziennie odmawiały różaniec
rozsiane na całym świecie, które organizują zbiórki
w intencji pokoju, aby przyjmowały cierpienia jako zafunduszy oraz otaczają modlitwą pięć klasztorów
dośćuczynienie za grzechy i nawrócenie grzeszników,
konwentualnych. Stały się one ośrodkami pomocy
ukazuje im swoje Niepokalane Serce, mówi, że Pan
humanitarnej, domami dla uchodźców oraz przedJezus pragnie, by kult Jej Serca się szerzył. Zapowiada
szkolami i szkołami dla najmłodszych.
wielki cud na zakończenie objawień.
Święty Jan Paweł II, będąc w Fatimie, zawierzył świat
Spotkanie Federacji Katolickich Rodzin Europy
i Rosję Niepokalanemu sercu Maryi. Siostra Łucja prow Budapeszcie
siła go jednak o ponowienie tego aktu, gdyż nie był on
Doroczne spotkanie przedstawicieli FAFCE (Fededokonany w łączności ze wszystkimi biskupami.
ration of Catholic Family Associations in Europe)
25 marca 1984 r. Jan Paweł II, w duchowej jedności ze
miało miejsce w dniach 4-6 maja, w Vác pod Budawszystkimi biskupami świata (uprzednio do tego wepesztem. Vac jest pięknym małym miasteczkiem nad
zwanymi), w Bazylice św. Piotra zawierzył ponownie
Dunajem, będącym jednym z najstarszych biskupstw
świat i Rosję Maryi. Siostra Łucja osobiście potwierdzina Węgrzech. Byli obecni przedstawiciele stowała, że taki uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu,
Fot. AP/Associated Press/East News

Pod koniec lipca papieska wizyta w Kanadzie
„Przyjmując zaproszenie władz cywilnych i kościelnych oraz wspólnot pierwszych
mieszkańców tego kraju, Ojciec Święty Franciszek uda się w podróż apostolską do Kanady w
dniach 24-30 lipca br., odwiedzając miasta Edmonton, Quebec i Iqaluit ”– poinformowało
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
„Program i dalsze szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną ogłoszone w najbliższych
tygodniach” – czytamy w watykańskim komunikacie.

Fot. Vatican Media

Franciszkański most pomocy dla Ukrainy
Od początku wojny franciszkanie z Asyżu organizują pomoc dla Ukrainy. Włączają w to
wspólnoty rozsiane na całym świecie, które organizują zbiórki funduszy oraz otaczają
modlitwą pięć klasztorów konwentualnych. Stały się one ośrodkami pomocy humanitarnej,
domami dla uchodźców oraz przedszkolami i szkołami dla najmłodszych.

Fot. AP/Associated Press/East News

Spotkanie Federacji Katolickich Rodzin Europy w Budapeszcie
Doroczne spotkanie przedstawicieli FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in
Europe) miało miejsce w dniach 4-6 maja, w Vác pod Budapesztem. Vac jest pięknym małym
miasteczkiem nad Dunajem, będącym jednym z najstarszych biskupstw na Węgrzech. Byli
obecni przedstawiciele stowarzyszeń rodzinnych z Czech, Słowacji, Litwy, Węgier, Rumunii,
Polski, Ukrainy, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Włoch, Malty, San Marino, Holandii.

Fot. Jochen van Wylick / Unsplash
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105. rocznica początku objawień fatimskich
Trwające od 13 maja do 13 października 1917 r. objawienia Matki Bożej w Fatimie to
najsłynniejsze w XX stuleciu objawienia maryjne, które nastąpiły w czasie, kiedy toczyła się
pierwsza wojna światowa, a w Portugalii sprawował rządy antykościelny reżim. W Rosji
miała rozpocząć się ateistyczna rewolucja, która – w swych konsekwencjach – przyniosła
najwięcej zbrodni i ofiar w historii świata oraz prześladowania Kościoła w niespotykanej
dotąd skali.
Na obrzeżach miasteczka Fatima, w miejscu zwanym Cova da Iria, Matka Boża ukazywała
się od 13 maja do 13 października trojgu wiejskim dzieciom, nie umiejącym jeszcze czytać.
Byli to Łucja dos Santos (10 lat), Hiacynta Marto (7 lat) i Franciszek Marto (9 lat). Łucja była
cioteczną siostrą rodzeństwa Marto. Pochodzili z podfatimskiej wioski Aljustrel, której
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w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej
czego żądała Matka Boża. Jednocześnie dodała, że
rodziny. Wstąpił do jezuitów, w 1622 roku przyjął świębyć może akt ten ustrzegł świat od wojny atomowej.
cenia kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiedKolejnego aktu poświęcenia Rosji (tym razem wraz
nik, wychowawca młodzieży w Wilnie, Połocku, Warz Ukrainą) dokonał papież Franciszek 25 marca br. –
szawie, Łomży, Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki
wraz ze wszystkimi biskupami świata – po wybuchu
na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Jego
brutalnej wojny ze strony Rosji przeciw Ukrainie.
gorliwość przyniosła mu określenie „łowcy dusz – duAktu tego dokonał papież na zakończenie nabożeńszochwata”. Budziła jednak niechęć wśród wielu orstwa pokutnego w Bazylice św. Piotra w Watykanie.
todoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się
„…uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu
w nienawiść i miała tragiczny finał. W maju 1657 roku
Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą
Kozacy napadli na Janów Poleski i dokonali rzezi wśród
ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę” – mówił Ojkatolików
i Żydów. Andrzeja
Bobolę pochwycili
w pociec Święty. W tym samym czasie analogiczne nabo-W uroczystości, zorganizowanej w kościele
garnizonowym
wielkopolskiej
policji, wzięli
bliskiej wiosce.
Został bestialskoinnych
okaleczony,
żeństwa sprawowane były w Fatimie oraz wszystkichudział policjanci z komendantem wojewódzkim
oraz przedstawiciele
służb a następmundurowych. Mszy św. z udziałem orkiestry
i chóru nadano uroczysty charakter.
nie zamordowany.
sanktuariach i diecezjach katolickich świata.
„W czasach zamętu i wojny na Ukrainie warto przypomnieć sobie słowa Chrystusa: niech się
Św.
Andrzej
Bobola został kanonizowany w 1938 r.
nie trwoży serce wasze. Uczą one, że żadna katastrofa na poziomie osobistym czy całych
przez
Piusa
XI, a na
w 2002
r. został
ogłoszony
narodów nie jest złem absolutnym, jeśli
tylko
jesteśmy
pewnej
drodze
do Boga”patronem
–
W POLSCE
Polski.
W 2007Polski.
r. Episkopat nadał kościołowi, w którym
podkreślił Przewodniczący Konferencji
Episkopatu
Metropolita poznański przypomniał historię
mordu
katyńskiego.
„Decyzja
o wymordowaniu
znajdują
się jego
relikwie, tytuł
sanktuarium
narodowepolskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i Twerze oraz
go.
Oficjalne
ogłoszenie
tego
tytułu
miało
miejsce
16
Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD, na obszarze przedwojennych
maja 2008
r. podczas
uroczystości
ku czciwładz
świętego.
Abp Gądecki: nie pozwolimy wymazać zbrodni wschodnich województw Rzeczypospolitej,
zapadła
na najwyższym
szczeblu

katyńskiej z naszej historii

sowieckich” – mówił abp Gądecki.

„Nasze spotkanie modlitewne świadczy o tym, żePrzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że zamordowani w kazamatach
w Twerze polscy policjanci złożyli dla Ojczyzny największą ofiarę, a dla
pamiętamy i nie pozwolimy wymazać zbrodni katyń-NKWD
współczesnych pokoleń, które pielęgnują pamięć o swoich poprzednikach, ich przykład jest
skiej z naszej historii” – mówił abp Stanisław Gądeckiwzorem postępowania w pełnieniu służby w policji.
podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy pomordowania przez sowietów policjantów Policji PaństwoOd 7 maja, w świątyni na ul. Rakowieckiej, odprawiano nowennę przygotowującą do tej
wej Województwa Poznańskiego II RP.
W uroczystości, zorganizowanej w kościele garnizo-uroczystości, modląc się o dar jedności i pokoju na Ukrainie i na całym świecie.
nowym wielkopolskiej policji, wzięli udział policjanci
z komendantem wojewódzkim oraz przedstawicieleŚw. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka.
innych służb mundurowych. Mszy św. z udziałem or-Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Wstąpił do jezuitów, w 1622 roku przyjął święcenia
kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik, wychowawca młodzieży w Wilnie,
kiestry i chóru nadano uroczysty charakter.
Połocku, Warszawie, Łomży, Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania
„W czasach zamętu i wojny na Ukrainie warto przy-prawosławnych z katolikami. Jego gorliwość przyniosła mu określenie „łowcy dusz –
pomnieć sobie słowa Chrystusa: niech się nie trwo-duszochwata”. Budziła jednak niechęć wśród wielu ortodoksów. W czasie wojen kozackich
ży serce wasze. Uczą one, że żadna katastrofa na po-przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. W maju 1657 roku Kozacy napadli na
ziomie osobistym czy całych narodów nie jest złem Janów Poleski i dokonali rzezi wśród katolików i Żydów. Andrzeja Bobolę pochwycili w
absolutnym, jeśli tylko jesteśmy na pewnej drodze dopobliskiej wiosce. Został bestialsko okaleczony, a następnie zamordowany.
Boga” – podkreślił Przewodniczący Konferencji Epi-Św. Andrzej Bobola został kanonizowany w 1938 r. przez Piusa XI, a w 2002 r. został
skopatu Polski.
ogłoszony patronem Polski. W 2007 r. Episkopat nadał kościołowi, w którym znajdują się
Metropolita poznański przypomniał historię mordujego relikwie, tytuł sanktuarium narodowego. Oficjalne ogłoszenie tego tytułu miało miejsce
katyńskiego. „Decyzja o wymordowaniu polskich16 maja 2008 r. podczas uroczystości ku czci świętego.
jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Staro-Fot. BP KEP
bielsku, Ostaszkowie i Twerze oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD, na obszarze
przedwojennych wschodnich województw Rzeczy-Uroczystości w 20. rocznicę ustanowienia narodowego sanktuarium św. Andrzeja Boboli
pospolitej, zapadła na najwyższym szczeblu władzW Warszawie odprawiona została uroczysta Msza św. w 20. rocznicę ustanowienia kościoła
sowieckich” – mówił abp Gądecki.
pw. Andrzeja Boboli – sanktuarium narodowym (16.05.2022). W świątyni na Mokotowie
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski za-spoczywają, zachowane w całości, relikwie tego męczennika – patrona Polski i metropolii
uważył, że zamordowani w kazamatach NKWDwarszawskiej.
w Twerze polscy policjanci złożyli dla Ojczyzny największą ofiarę, a dla współczesnych pokoleń, które
pielęgnują pamięć o swoich poprzednikach, ich przykład jest wzorem postępowania w pełnieniu służby
w policji.

Uroczystości w 20. rocznicę ustanowienia
narodowego sanktuarium św. Andrzeja Boboli

W Warszawie odprawiona została uroczysta Msza św.
w 20. rocznicę ustanowienia kościoła pw. Andrzeja
Boboli – sanktuarium narodowym (16.05.2022).
W świątyni na Mokotowie spoczywają, zachowaneFot. Wojciech Łączyński / Archidiecezja Warszawska
w całości, relikwie tego męczennika – patrona Polski
i metropolii warszawskiej.
Od 7 maja, w świątyni na ul. Rakowieckiej, odpra-Źródła: www.ekai.pl, www.episkopat.pl
wiano nowennę przygotowującą do tej uroczystości,
modląc się o dar jedności i pokoju na Ukrainie i na
całym świecie.
Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 roku
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Z Maryją w Nowe Czasy

Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
Matka Boża Sulmierzycka

Sulmierzyce są niewielkim miastem leżącym w powiecie krotoszyńskim. Były
wzmiankowane już w 1297 roku, a prawa miejskie otrzymały w 1457 roku
z nadania Kazimierza Jagiellończyka. Unikatowym zabytkiem Sulmierzyc jest
niewątpliwie kościół pw. Świętego Erazma Biskupa Męczennika. Dawniej wieś
Kościół
Św. Erazma
w Sulmierzycach
Sulmierzyce stanowiła
własność rodu szlacheckiego
Sulimirskich, a potem Wolskich i kolejnych właścicieli. Podczas wykopalisk w 1934 roku znaleziono tu ślady z okresu kultury łużyckiej. Parafia istniała z pewnością w 1402 roku, ale wszystko na to wskazuje, że powstała znacznie wcześniej. W czasie wizytacji Łaskiego
istniała wówczas pod wezwaniem świętej Jadwigi. Pierwotny kościół parafialny,
drewniany spalił się w 1800 roku; nowy, murowany, w stylu klasycystycznym
wybudował właściciel Sulmierzyc Gabriel Turski w latach 1800 -1806. W 1871
roku kościół został wyremontowany staraniem proboszcza księdza Franciszka
Siwczyńskiego, a konsekracji dokonał w dniu 11 czerwca 1876 roku biskup włocławski Wincenty Chrościak - Popiel. W latach 1884-1885 dobudowano boczne nawy i obie wieże. Kościół częściowo spalił się 22 lipca 1934 roku od uderzenia pioruna. Spłonęły wtedy wieże, dach i sufit nad nawą. Staraniem księdza
Zenona Cwilonga odbudowano wkrótce dach i sklepienie oraz zabezpieczono
wieże, które zostały ukończone dopiero po latach. Jesienią 1941 roku kościół
został przez Niemców na czas wojny zamknięty i obrabowany z cenniejszych
przedmiotów. Po 1945 roku ze zniszczeń wojennych odrestaurowano kościół
staraniem księdza Władysława Derbisa. Na ogromną uwagę zasługiwał otoczony szczególną czcią w przeszłości obraz. Uratowany z pożaru obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którego autorstwo przypisywano Łukaszowi Cranachowi
Starszemu, jednemu z mistrzów niemieckiego renesansu, lub jego szkole, został
umieszczony w ołtarzu głównym kościoła. Prawdopodobnie cenne dzieło trafiło
do Sulmierzyc w drugiej połowie XVI w. dzięki właścicielom wsi - Sulimirskim.
Legenda głosi, że konie ciągnące wóz, na którym znajdował się obraz, zatrzymały
się w Sulmierzycach i za nic nie chciały ruszyć z miejsca. Potraktowano to jako
znak i odtąd obraz cieszył oczy i dusze parafian. Otoczono go szczególnym kultem, w 1666 r. dekretem biskupim uznano za cudowny. Obraz został wykonany
w technice tempery na desce lipowej. W 1747 roku udekorowano go srebrnymi
sukienkami. Był wielokrotnie ratowany z pożarów, które nękały świątynię. Podczas II wojny światowej, dzięki biskupowi częstochowskiemu Teodorowi Kubi-

nie, który zdołał go ukryć, uniknął losu wielu zabytków zrabowanych przez najeźdźców. W 1953 r. powrócił do kościoła św. Erazma w Sulmierzycach. Niestety
w październiku 1995 r. został skradziony i od tego czasu jego losy są nieznane.
Zważywszy na jego olbrzymią wartość, zapewne zdobi zbiory jakiegoś nieuczciwego kolekcjonera sztuki. Sulmierzycka Madonna z Dzieciątkiem Łukasza Cranacha Starszego znajduje się na ósmej pozycji Listy Najbardziej Poszukiwanych
Dzieł Sztuki w Polsce, sporządzonej przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych. Obraz, który dziś można zobaczyć w sulmierzyckiej świątyni, jest kopią
tego bezcennego dzieła Madonny z Dzieciątkiem. Przez wieki w Sulmierzycach
istniało tutaj bractwo różańcowe, a wierni składali liczne wota w podziękowaniu
Matce Bożej za otrzymane za jej wstawiennictwem łaski. Wartość artystyczna
obrazu, a przede wszystkim jego sława jako IMAGO MIRACULASA (Matki Bożej Różańcowej) ściągały do Sulmierzyc wiernych z okolicznych parafii.
W kościele św. Erazma Biskupa Męczennika znajdują się inne wartościowe dzieła: obraz „Madonna” namalowany przez Wojciecha Gersona, również tego samego autora „Przemienienie Pańskie” oraz „Święta Apolonia”. Obraz Madonny
z Dzieciątkiem, który dziś można zobaczyć w sulmierzyckiej świątyni, jest kopią
tego skradzionego bezcennego dzieła.
Odpust ku Czci Najświętszej Panny Różańcowej Sulmierzyckiej odbywa
się w Sulmierzycach w I niedzielę października.
Matko dobroci i miłości, jesteśmy Ci wdzięczni za opiekę nad nami. Za Twoje serce zawsze gotowe, aby przyjąć nas z naszymi radościami i troskami. Maryjo, czuwaj nad
nami, pokazuj nam jak żyć pięknie i mądrze. Wspomagaj nas w wypełnianiu naszego
życiowego powołania. Umacniaj nasze rodziny w miłości, pokoju i wzajemnym szacunku. Prosimy Cię pomóż nam kochać każdego człowieka tak, jak Ty kochasz Jezusa.
Amen
							
Ewa Wika w służbie Maryi

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - Z MARYJĄ W NOWE
CZASY
Matka
Boża Różańcowa Sulmierzycka

7

Hasło roku duszpasterskiego
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VI NIEDZIELA WIELKANOCY
22.05.2022 r.
We wtorek po Mszy św. i nabożeństwie
majowym w Sali domu parafialnego
spotkanie kandydatów do sakramentu
bierzmowania z klasy VII.
Nabożeństwa majowe w niedziele
o godz. 17.30, a w dni powszednie po
wieczornej Mszy św. natomiast w sobotę
o godz. 20.30 przy kościele.
W przyszłą niedzielę 29 maja Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
gościć będziemy w naszej parafii kleryków naszego Seminarium, którzy
modlić się o powołania i za powołanych oraz przeprowadzą przed kościołem zbiórkę ofiar na potrzeby swojej
uczelni.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Komisja Liturgiczna Archidiecezji Poznańskiej organizuje kurs dla fotografów
i operatorów sprzętu audiowizualnego
podczas uroczystości religijnych. Bliższe
informacje w gablocie.
W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Eugeniusz Urbanowicz
z ul. Nowy Świat, śp. Mieczysław Kokociński z ul. Miodowej i śp. Maria Buchowska – Ruszkowska z ul. Pięknej - Msza
św. Pogrzebowa i pogrzeb we wtorek
o godz. 11:00. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie…
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Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU

www.dobrypasterz.pl
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