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EWANGELIA

EWANGELIA  (J 15, 26-27; 16, 12-15)

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch 
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy 
też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele 
mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo 
nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, 
i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ 
z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
To, co wydarzyło się sercach 
uczniów Jezusa, jest wielką tajemni-
cą, ale z pewnością możemy stwier-
dzić, że było to wydarzenie, które 
odmieniło ich dalsze życie.Napeł-
nili się mocą, odwagą i mądrością 
Bożą, i zaczęli głosić dzieła Boże, 
w taki sposób, że stały się one zro-
zumiałe dla wszystkich, którzy przebywali 
wtedy w Jerozolimie. Św. Łukasz, wypisując 
wszystkie narody, jakby rysował nam mapę 
wielkiego świata pogańskiego, który dzięki 
apostołom mógł doświadczyć obecności Boga, 
który jest miłością. My też jesteśmy otoczeni 
wieloma znakami, które przypominają nam 
o tym, że coś wielkiego się tu wydarza. Tutaj 
może dokonać się wielka przemiana naszego 
życia i nasze serca mogą się wypełnić wielkim 
darem miłości miłosiernej. Tutaj On, Duch 
Święty napełni nasze serca darami: mądrości, 
rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejęt-
ności i bojaźni Bożej. Tutaj On, Duch Świę-
ty, uzdolni nas do mężnego wyznawania wiary                
i do postępowania według jej zasad. A mamy 
świadomość, że bez pomocy Ducha Świętego 
nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus! 
Duchu Święty, tchnij w nasze serca łaskę i ob-
darz nas siedmiorakimi darami!

xrs

DUCH PRAWDY 
DOPROWADZI WAS DO 

CAŁEJ PRAWDY
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24.05.
„Tylko orły szybują nad gra-
niami i nie lękają się przepaści, 
wichrów i burz. Musicie mieć                    
w sobie coś z orłów!”

25.05.
„Miłość Boża jest siłą twór-
cą, a raczej stwórczą, płodną, 
pobudzającą i rozwijającą się 
nieustannie. Jest to siła zawsze 
czynna, która nigdy nie znajduje 
takiego spoczynku, aby przestać 
działać. W ten sposób płynie                 
i rozwija się życie miłości branej 
z Boga, jedynego źródła.”

26.05.
„Życie Maryi było codzienne, 
zwykłe, bardzo szare jak życie 
każdej matki i każdej z Was, 
Najmilsze, w nieustannej trosce                    
i detalicznej posłudze. Wy wie-
cie, jak wiele potrzeba cierpliwo-
ści i zachodu, zanim nareszcie 
wykształtuje się z dziecięcia,                                          
z tego jakby <<kaleki od urodze-
nia>>, dojrzały człowiek.”

27.05.
„Pośredniczka łask wszelkich - 
Maryja - staje u początku nasze-
go życia. Trwa przy nas w drodze 
naszej do nieba i jest obecna przy 
końcu naszego życia. Takie za-
danie spełnia wobec swego Syna 
Jedynego. Podobne zadanie speł-
ni przy każdym z powierzonych 
sobie przez Chrystusa dzieci.”

28.05.
„Światu potrzeba ludzi nie tyle 
silnych pięścią, ile mocnych 
sercem, nie tyle potężnych, ile 
miłujących, nie tyle głośnych, ile 
uspokajających, którzy by umieli 
zniewagę znieść, cierpieć w na-
dziei, że ich cierpliwość i spokój 
więcej owoców przyniesie. I jesz-

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
cze jednego potrzeba dziś 
światu - przebaczenia i ludzi 
umiejących przebaczać.”

29.05.
„Przyzwyczailiśmy się wi-
dzieć w Matce Bożej Życie. 
Nazywamy Ją Życiem. Bo 
z Niej Życie zostało dane 
światu. W pięknym hymnie 
maryjnym: Ave Maris Stella 
- Witaj Gwiazdo Morza 
- woła Kościół już od VI 
wieku do Maryi” <<Gdy 
przyjęłaś Ave z ust Gabriela, 
utwierdź nas w pokoju, od-
wróć imię Ewa>>. Istotnie, 
gdy odwrócimy imię Ewa, 
otrzymamy słowo Ave.                                               
A przecież dokonała się                  
w tym imieniu Ewy jeszcze 
inna odmiana: pierwsza 
matka - Ewa dała światu 
śmierć, w grzechu, a nowa 
Ewa - Maryja przyniosła 
światu życie w Jezusie.”

30.05.
„Do jakiegokolwiek domu 
wejdziecie, gdziekolwiek              
i w jakiejkolwiek znajdziecie 
się sytuacji, z kimkolwiek 
się spotkacie, niezależnie 
od tego, jakie ten ktoś 
będzie miał usposobienie - 
życzliwe i bliskie, obojętne 
i dalekie - czy to będzie 
przyjaciel, czy wróg, mów-
cie naprzód: <<Pokój temu 
domowi>>. Pokażcie swoje 
usposobienie wewnętrzne, 
które bierze się ze zjed-
noczenia z Chrystusem. 
Jak Chrystus przez Krew 
swoją wszystko uspokoił, 
tak też i wy, którzy idziecie                             
w imię Jego, macie wszystko 
uspokajać.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

PIERWSZE CZYTANIE   (Dz 2,1–11)
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym 
samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki 
jakby z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 
im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się 

tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 
Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie 
są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczy-
sty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 
leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy 
i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34)
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE  (Ga 5, 16-25)
Owoce Ducha

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem 
do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma 
między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie 
się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, 
jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, 
czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 
zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak 
to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Boże-
go nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom 
nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje 
z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też 
stosujmy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, 
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
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„Nie wiem, kto mi podpowiedział, żeby się tak zachować. Chyba Duch Święty… Trzeba za-
ufać Panu Bogu, że w odpowiednim momencie przyjdą też odpowiednie słowa i czyny” – po-
wiedziała Dokta podsumowując historię, jak z Bożą pomocą udało jej się uniknąć kradzieży 
roweru przez niemieckiego żołnierza.

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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Tradycja

Polskie tradycje świąteczne
Zesłanie Ducha Świętego - Zielone Świątki

czasów zachowało się niewiele z prastarych lechickich zwyczajów 
i obrzędów wiosennych obchodzonych w tym dniu. Prastarym 
zielonoświątkowym obrzędem, jaki w niektórych regionach prze-
trwał do końca XIX wieku, było wołowe wesele urządzane przez 
pasterzy:” ... w drugi dzień Zielonych Świąt jest zwyczaj staro-
żytny, że gromada chłopców pędzi wołu, na którym przywiąza-
ny bałwan wypchany słomą, w siermiędze, czapce i butach. Wół 
bieży przez wieś, a wszyscy obecni wołają Roduś, Roduś. Co zna-
czy to słowo i jaki powód tej zabawy, najdawniejsi wieśniacy nie 

umieją wytłumaczyć”. (Ł.Gołębiow-
ski). Pasterze zatrzymywali się przy 
każdej chałupie śpiewając:
  Przywiedliśmy wam Rodusia!
  Niechaj wam się wszystko darzy
  Wyjdźcie do nas gospodarze
Na Podlasiu praktykowano zwyczaj 
obchodzenia pól z królewną. Jej rolę 
pełniła najmłodsza dziewczynka ubra-
na w białą lub niebieską sukienkę, ob-
wieszona koralami, przepasana wstąż-
ką z koroną wykonaną z kwiatów. 
Korowód obchodził pola śpiewając;
  Gdzie królewna chodzi,
  tam pszeniczka rodzi;
  gdzie królewna nie chodzi,

  tam pszeniczka nie rodzi.
Obejście pól miało zapewnić urodzaj.
W tym dniu w obrzędach ludowych musiał też pachnieć tatarak. 
Wydzielał on specyficzny, balsamiczny zapach, a wyścielanie nim 
podłóg i podwórek miało „oczyścić płuca” i „odstraszyć muchy”. 
Dawniej kiedy chleb pieczono w domach, liście tataraku używane 
były jak podkładka przy jego wypieku. Z tataraku przyrządzano 
likier, robiono konfiturę, duszono z nim udka kurczaka.
Niewiele z tych zwyczajów pozostało do dziś. Ale Zygmunt Glo-
ger donosił: „w wielu miejscach nadal mai się domy i kościoły ga-
łązkami drzew, posypuje ziemię i podłogi zielonym tatarakiem, 
świerczyną i kwiatami - majowy zapach tej zieleni rozchodzi się 
wszędzie, przepełniając kościoły, mieszkania i podwórka”.
K. Iłłakowiczówna dodawała:
  A gdy zajdzie wczesnym rankiem Duch Święty
  Znajdzie wszystko ogarnięte, sprzątnięte,
  Znajdzie wszędzie - umajone,
  Będzie bardzo ucieszony
  Duch Święty.
      

Na podstawie książki Hanny Szymanderskiej - Ewa Wika 

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zielone Święta ze względu na porę roku, to jedno z najpiękniej-
szych świąt. Jest to ruchome święto kościelne, pamiątka Zesła-
nia Ducha Świętego i założenia pierwszej gminy chrześcijańskiej                 
w Jerozolimie. Należą do najstarszych świąt chrześcijańskich, ale 
dopiero od IV wieku obchodzone są siedem tygodni po Zmar-
twychwstaniu Pańskim. Dzieje Apostolskie podają, że: „Kiedy 
nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 
razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w któ-
rym przebywali. Ukazały się im też języki jakby 
z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Du-
chem Świętym, i zaczęli mówić obcymi języka-
mi, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 1-4) 
Wiatr i ogień to symbol działania Trzeciej Osoby 
Bożej. Nad głowami Apostołów ukazały się języ-
ki ognia, który oświeca i rozgrzewa. Tak oświe-
cające działanie ma łaska Ducha Świętego, dawcy 
bezcennych darów. Dzięki tym darom kształtuje-
my siebie na obraz i podobieństwo Boga. Wszyst-
kie te skarby może otrzymać każdy z nas, jeżeli 
w swym sercu stworzy odpowiednią atmosferę                 
i otworzy się na działanie Ducha Świętego.
Choć to święto ruchome, zawsze przypada ono 
w pełnym rozkwicie wiosny i dlatego połączyło 
się ze świątecznym dniem rolników i pasterzy radośnie witają-
cych odradzającą się przyrodę. Od czasów pogańskich w tym dniu 
wszechobecna była zieleń - zielone wieńce zdobiły głowy dziew-
cząt. wieńce z liści brzozy, dębu lub klonu nakładano na szyje koni 
i rogi bydła, a wianuszki z chabrów opasywały szyje gęsi i kaczek. 
Wybór liści nie był przypadkowy - symbolizowały one pewne ce-
chy - delikatna brzoza wzbudzała przyjaźń i sympatię, dąb zapew-
niał siłę i długie życie, a klon zdrowie.
Gloger pisał: „ wiele starożytnych lechickich zwyczajów składają-
cych się niegdyś na uroczystości wiosenne rozpoczynające „nowe 
latko” przyłączył naród do święta kościelnego obchodzonego                   
w tym samym okresie roku. Wszystkie kościoły, chaty, domy i po-
dwórza „majono” drzewami brzozy, jesionu lub świerku ustawio-
nemi lub zatykanemi przy ołtarzach, gankach, wrotach, sieniach          
i wejściach”. 
Na leśnych polanach rozpalano ognie, tańczono na łąkach i urzą-
dzano rozmaite igrzyska ze śpiewami. 
Jan Długosz narzekał: „ Obrządki takowe i niektóre zbytki lubo 
od pięciuset lat, jak wiadomo Polacy wiarę chrześcijańską przy-
jęli, aż do dzisiejszych czasów powtarzają corocznie w dni Zielo-
nych Świątek, przypominając bałwochwalstwo.” Do dzisiejszych 
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Watykan zapowiada 
międzynarodowy kongres                   

o Janie Pawle I
Watykan otacza troską spu-
ściznę zmarłego w 1978 roku 
„papieża 33 dni” Jana Pawła I. 
Utworzona przed rokiem fun-
dacja otworzy teraz m.in. swe 

archiwum i nową stronę internetową www.fondazionevaticanagpi.va. 
Jednocześnie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że 
wiosną przyszłego roku jest planowany międzynarodowy kongres po-
święcony nauczaniu Jana Pawła I. Jan Paweł I (Albino Luciani – 1912-
1978) był w latach 1958-69 biskupem Vittorio Veneto, a następnie pa-
triarchą Wenecji, od 5 marca 1973 r. – kardynałem. Wybrany na papieża 
26 sierpnia 1978 r., przyjął imiona dwóch swoich poprzedników: Jana 
XXIII i Pawła VI – jako pierwszy biskup Rzymu miał dwa imiona. 
Zmarł nagle 28 września 1978 r. nad ranem, po zaledwie 33 dniach 
pontyfikatu.

Papież przybliża myśl swojego mistrza duchowego
Papież Franciszek w wideoprzesłaniu zaprezentował książkę swojego 
mistrza duchowego, argentyńskiego jezuity, ojca Miguela Ángela Fiori-
to. Nosi ona tytuł: „Szukając i odnajdując wolę Bożą” i stanowi praw-
dziwą kopalnię pomagającą wejść w samo serce Ćwiczeń Duchowych 
św. Ignacego Loyoli. Franciszek zauważa, że słowem kluczowym uży-
wanym przez autora jest „pomoc”. Świadczy to o wielkim szacunku                 
i zaufaniu do wolności drugiego człowieka. Postęp w życiu duchowym 
opiera się bowiem przede wszystkim na osobistych pragnieniach każde-
go z odprawiających ćwiczenia, a nie na radach prowadzącego je.

Papież ustanowił świecką posługę katechety
Na mocy Listu apostolskiego w formie Motu proprio Antiquum mini-
sterium Ojciec Święty ustanowił w całym Kościele posługę katechety. 
Będą ją pełniły osoby świeckie o głębokiej wierze i ludzkiej dojrzałości, 
według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miej-
sca, wykonując ją w sposób świecki, zgodnie z naturą tej posługi.

Abp Fisichella: bycie katechetą jest powołaniem w Kościele
Według abp. Rino Fisichelli poprzez List Apostolski „Antiquum mini-
sterium” Franciszek spełnia pragnienie papieża św. Pawła VI wyrażone 
w adhortacji „Evangelii nuntiandi” z 1975 roku. Wskazuje on w tym 
dokumencie, że „świeccy mogą czuć się zaproszeni i faktycznie zostać 
wezwani do współpracy ze swoimi pasterzami na służbę wspólnocie 
kościelnej, aby zapewnić jej wzrost i żywotność poprzez spełnianie 
rozmaitych posług”. Ten sam papież wskazywał, że posługa katechety 
może być szczególnie cenna w dziele tworzenia, ożywiania i wzrostu 
wspólnoty Kościoła oraz zdolności do gromadzenia wokół niej i od-
działywania na tych, którzy są daleko.

40. rocznica zamachu na Jana Pawła II
13 maja br. minęła 40. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Miejsce 
dokonanego 13 maja 1981 r. zamachu na papieża upamiętnia płytka 
w bruku po prawej stronie części Placu św. Piotra. Tego dnia Kościół 
obchodzi święto Matki Bożej Fatimskiej. W czasie środowej audiencji 
ogólnej 13 maja 1981 r. o godz. 17.00 Ojciec Święty rozpoczął objeż-
dżanie odkrytym jeepem Placu św. Piotra, błogosławiąc przybyłych piel-
grzymów. Dwadzieścia minut później turecki płatny morderca Mehmet 

Ali Agca trzykrotnie wystrzelił do pa-
pieża, ciężko go raniąc. Zamachowca 
ujęto, a Jana Pawła II przewieziono 
natychmiast do rzymskiej kliniki im. 
Agostino Gemelli. Tam, podczas 
pięciogodzinnej operacji, lekarzom 
udało się powstrzymać upływ krwi, 
pozszywać rozszarpane kulami narządy wewnętrzne i uratować życie 
pacjentowi. Papież przeżył zamach, ale już nigdy nie odzyskał pełni sił.
Jak obliczyli obserwatorzy procesu, w czasie śledztwa, Agca podał po-
nad sto różnych wersji wyjaśnień swojego czynu. Wielki proces, który 
miał doprowadzić do wyjaśnienia wszystkich szczegółów zamachu, za-
kończył się w 1986 r. de facto bez żadnych rezultatów. Ten pontyfikat 
nie mógł się tak skończyć – twierdzi dr Gabriel Turowski z Krakowa, 
od lat bliski przyjaciel Karola Wojtyły. Po zamachu, 13 maja 1981 r., 
był on członkiem zespołu konsultantów w klinice im. Gemelli. Swoje 
wspomnienia zawarł w wydanej w 2001 wraz z papieskim fotografem 
Arturo Marim książce „Zamach”. Zwrócił w niej uwagę na szereg cu-
downych wydarzeń, które uratowały życie Ojca Świętego, wymieniając 
przede wszystkim fakt, że w chwili, kiedy padły strzały, Papież pochylił 
się i podniósł dziecko. Jedna z kul wystrzelonych do Jana Pawła II, tra-
fiła w kobietę uczestniczącą w audiencji: Amerykankę polskiego pocho-
dzenia, urodzoną w Wadowicach dokładnie tego samego roku i dnia, 
co Karol Wojtyła.
„Zamach nastąpił, co do minuty, o tej samej porze, co objawienie Matki 
Bożej w Fatimie: o godz. 17.19” – przypomniał prof. Turowski. Jego 
zdaniem, to zadecydowało o wielkim kulcie, jakim Jan Paweł II otaczał 
Matkę Bożą Fatimską i Jej orędzie. 

Franciszek przypomniał Polakom o 40 rocznicy zamachu 
na Jana Pawła II

O 40 rocznicy zamachu na życie św. Jana Pawła II oraz ocaleniu go 
przez Matkę Bożą Fatimską przypomniał Ojciec Święty pozdrawia-
jąc Polaków podczas środowej audiencji ogólnej (12.05 br.). Była ona 
transmitowana przez media watykańskie z dziedzińca św. Damazego 
Pałacu Apostolskiego, gdzie po raz pierwszy od 28 października ubie-
głego roku audiencja odbyła się z udziałem wiernych, przestrzegając 
obowiązujących norm sanitarnych.

Zamach na Jana Pawła II – 
wstrząsające pamiątki wydarzenia 

sprzed 40 lat
W wielu miejscach w Polsce i poza 
granicami, przechowywane są różnego 
rodzaju przedmioty związane z zama-
chem na Jana Pawła II: przestrzelona 
sutanna, pocisk, który ranił papieża, 
pistolet, z którego strzelał Mehmet Ali Agca. Te szczególne pamiątki                   
– z których część, z uwagi na ślady krwi, mają charakter relikwii – prze-
chowywane są m.in. w Wadowicach, Krakowie i portugalskiej Fatimie.

Kard. Dziwisz modlił się przy grobie św. Jana Pawła II w 40. 
rocznicę zamachu

Wracam pamięcią do tamtego 13 maja sprzed 40 lat, kiedy to straszliwe 
kule zamachowca tu na Placu św. Piotra prawie że śmiertelnie raniły 
Ojca św. Jana Pawła II. Do dziś czuję jego osuwające się bezwładnie 
ciało, opadające w moje ramiona. Widzę jego krew broczącą na bia-
łą papieską sutannę, barwiącą moje dłonie i ubranie. Słyszę też jego 
nieustannie powtarzaną, słabnącą modlitwę – „Maryjo, Matko moja” 

Z życia Kościoła
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– mówił kard. Dziwisz w poruszającej 
homilii, wygłoszonej podczas porannej 
Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II. 
Mszę św. koncelebrowało 35 duchow-
nych,              w tym kard. Konrad 
Krajewski i rektor kościoła św. Stani-
sława B.M.   w Rzymie ks. prał. Paweł 

Ptasznik.
Kard. Dziwisz podkreślił też, że wdzięczność za ocalenie życia papie-
ża Polaka powinna być zarazem wdzięcznością za cały jego pontyfikat                  
i wszystko, co za sprawą Jana Pawła II dokonało się w Kościele i na 
świecie. 

Jezus jest nadal obecny w świecie poprzez nauczanie swoich 
uczniów

Jezus jest nadal obecny w świecie poprzez nauczanie swoich uczniów. 
Mówił o tym papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modli-
twę „Regina caeli” na placu św. Piotra w Watykanie (16.05 br.).
Odnosząc się do uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, papież 
wskazał, że dopełnia ono misję Jezusa pośród nas. – Jeśli bowiem dla 
nas Jezus zstąpił z nieba, to zawsze wstępuje tam dla nas. Zstąpiwszy 
w nasze człowieczeństwo i odkupiwszy je, wstępuje teraz do nieba, za-
bierając ze sobą nasze ciało. Po prawicy Ojca siedzi od tej pory ludzkie 
ciało, ciało Jezusa, i w tej tajemnicy każdy z nas rozważa swoje przyszłe 
przeznaczenie – tłumaczył Franciszek.
Wskazał, że Jezus jest nadal obecny w świecie poprzez nauczanie swo-
ich uczniów. Zachęcił do modlitwy o to, by Maryja „pomogła nam być 
odważnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana w świecie, w konkret-
nych sytuacjach życiowych”.

Założyciel salwatorianów nowym błogosławionym
W rzymskiej bazylice św. Jana na Lateranie odbyła się beatyfikacja za-
łożyciela salwatorianów, o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana (15.05 
br.). Beatyfikacji przewodniczył kard. Angelo De Donatis. Mszę po-
przedziło nabożeństwo z wykorzystaniem tekstów autorstwa o. Jorda-
na. Gośćmi honorowymi była brazylijska rodzina, w której wydarzył się 
cud za wstawiennictwem nowego błogosławionego.

Papież odprawi Mszę 
na placu Bohaterów                    

w Budapeszcie
Papież Franciszek odprawi 
12 września br. Mszę Św. na 
placu Bohaterów w Buda-
peszcie, kończącą 52. Mię-

dzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Rozpocznie się on w stolicy 
Węgier 5 września pod hasłem „Wszystkie moje źródła są w Tobie”        
(Ps 87,7). To wielkie wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego ma na 
celu promowanie i pogłębianie zrozumienia i czci dla sakramentu Eu-
charystii w Kościele lokalnym i powszechnym. Oprawę muzyczną za-
pewni 120-osobowa orkiestra węgierskiej opery narodowej oraz chór 
liczący 2 tys. śpiewaków. Główne punkty programu kongresu będą do-
stępne za darmo, jednak szef  sekretariatu Kongresu bp Gábor Mohos 
zachęcił, by z wyprzedzeniem zarejestrować swój udział na stronie in-
ternetowej https://www.iec2020.hu.
Wiadomo już, że kolejny, 53. Międzynarodowy Kongres Eucharystycz-
ny odbędzie się w 2024 roku w Quito, stolicy Ekwadoru, z okazji 150. 
rocznicy poświęcenia tego kraju Najświętszemu Sercu Jezusa.

Jezuita z Ziemi Świętej: Izrael popełnia samobójstwo
Izrael popełnia samobójstwo (…) – uważa ks. David Neuhaus, przeło-
żony jezuitów w Ziemi Świętej, konwertyta z judaizmu. Podkreśla on, 
że to, co teraz dzieje się w Ziemi Świętej, podsycanie konfliktu z Pale-
styńczykami, posługiwanie się przez władze skrajną prawicą i dążenie 
do konfrontacji nie służy interesom Izraela. Podkreśla on zarazem, że 

 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

jego ojczyzna nie jest mocarstwem. W pełni zależy od poparcia Stanów 
Zjednoczonych i Europy, które pozwalają władzom izraelskim na to 
pogłębianie konfliktu, nieuchronnie prowadzącego do samounicestwie-
nia Izraela. Wspólnota międzynarodowa czuje się bezradna wobec tej 
sytuacji, ale ta bezradność jest jej wyborem.
Rozmawiając z Radiem Watykańskim ks. Neuhaus wskazał, że nowy 
konflikt między Izraelem i Palestyńczykami dla nikogo nie powinien 
być zaskoczeniem, od 73 lat „mamy tu bowiem otwartą, ropiejącą ranę, 
której nikt nie leczy”.
„Od 1948 r., odkąd Żydzi mają swoją ojczyznę, miejsce, gdzie są                               
u siebie, jest to kraj, któremu się powodzi, który jest zamożny. Rana 
polega na tym, że Palestyńczycy nie mają swej ojczyzny. Nic nie otrzy-
mali w zamian. I to trwa od 73 lat. Czasami nastaje względny spokój, 
który wynika z dwóch powodów. Albo z nasilenia represji przeciwko 
Palestyńczykom, którzy ubiegają się o swoje prawa, albo ze zmęczenia 
Palestyńczyków, którzy popadają w bezczynność. Ale kiedy to mija, na-
stępują eksplozje, wojny, starcia. Dlatego nie można być zaskoczonym 
tym, co się teraz dzieje” – wyjaśnił duchowny. 
Fot. MAHMUD HAMS/AFP/East News

Papież o konflikcie 
izraelsko-palestyń-

skim

Dokąd doprowadzą 
nienawiść i zemsta? – 
pytał papież Franciszek, odnosząc się do trwającego w Ziemi Świętej 
konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Po odmówieniu modlitwy „Regina 
caeli” z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie 
(16.05 br.), Ojciec Święty zaapelował „w imię Boga” o zaprzestanie 
przemocy oraz wejście na drogę dialogu i przebaczenia.

Przewodniczący KEP podzię-
kował pielęgniarkom, 

pielęgniarzom i położnym za 
trud i poświęcenie

Pragnę złożyć pielęgniarkom, pie-
lęgniarzom i położnym jak najser-
deczniejsze życzenia oraz wyrazić 
wdzięczność za trud i poświęcenie wkładane w pełnienie tej odpowiedzialnej 
i jakże potrzebnej pracy – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski abp Stanisław Gądecki w Słowie z okazji Międzynarodowego Dnia Pie-
lęgniarki, Pielęgniarza i Położnej, przypadającego 12 maja.
 

Msza św. w rocznice śmierci Józefa Piłsudskiego
 i gen. Władysława Andersa

W intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego w 86. rocznicę śmierci oraz w 51. 
rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa odprawiona została Msza św.                      
w katedrze polowej WP (12.05 br.). Eucharystii przewodniczył ks. płk Bogdan 
Radziszewski, wikariusz generalny biskupa polowego Józefa Guzdka. W połu-
dnie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego zostały złożone wieńce i kwiaty. W homilii ks. płk Radzi-
szewski podkreślił, że zarówno Marszałek Józef Piłsudski, jak i gen. Władysław 
Anders, rozumieli co znaczy „dbać o ducha narodu”. – Byli dzielnymi wodza-
mi, którzy nie bali się walczyć z tymi, którzy zniewolili nasz naród. Rozumieli, 
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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

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.

Modlitwa
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na 
naszej drodze jako znak zbawie-
nia i nadziei. Powierzamy się To-
bie, Uzdrowienie chorych, która                           
u stóp krzyża zostałaś powiązana 
z cierpieniem Jezusa, trwając moc-
no w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i je-
steśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak 
jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli 
Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym 
cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż 
ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi 
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich 
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogo-
sławiona.

(za: https://www.ekai.pl/)Opracowała: Edyta Tuczyńska                                                           

jak ważny jest „duch narodu”, ta mickiewiczowska, gorejąca lawa, wewnętrzny 
ogień, który dawał siłę do walki o niepodległość – powiedział. Dodał, że „w ich 
sercach nie było bojaźni, ale czysta miłość do Ojczyzny”.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 
zaprasza zwiedzających

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest już otwarte i gotowe na przy-
jęcie zwiedzających, oczywiście w odpowiednim reżimie sanitarnym – zaprasza 
dyrektor muzeum, Piotr Dmitrowicz. Jak podkreśla, muzeum to wyjątkowa opo-
wieść o stu latach polskiej historii, poprzez dwie fundamentalne, współtworzą-
ce ją postacie, jakimi byli kard. Stefan Wyszyński i papież – Polak oraz poprzez 
dźwięk, obraz i liczne artefakty. Muzeum, położone w pierścieniu Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie, dzieli się na 11 głównych stref, a każda z nich 
związana jest z kluczowymi momentami życia jego patronów.

Abp Gądecki: Dziękujemy Bogu i Matce Bożej Fatimskiej 
za ocalenie życia Jana Pawła II

Dziękujemy Panu Bogu i Matce Bożej Fatimskiej za ocalenie życia Papieża Polaka 
i w konsekwencji jego długi pontyfikat, który bardzo mocno naznaczył dzieje Ko-
ścioła powszechnego i świata – powiedział przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski, abp Stanisław Gądecki, z okazji przypadającej 13 maja br. 40. rocznicy 
zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Abp Gądecki: Fatima jest orędziem nadziei!
Fatima nie jest orędziem tragedii, Fatima jest orędziem nadziei! – powiedział                  
w 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski. Abp Stanisław Gądecki przewodniczył w czwartek 13 maja Mszy Św.                       
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju.

Praca i relacje nadają życiu sens – 101. urodziny Karola Wojtyły – 
Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza

Z okazji 101. urodzin Karola Wojtyły, przypadających 18 maja br., Centrum My-
śli Jana Pawła II przygotowało szereg publikacji i materiałów audiowizualnych, 
eksponujących te momenty z biografii młodego Karola, które wpłynęły na jego 
postawę i ukształtowały nauczanie Jana Pawła II. Tym samym Centrum zaprasza 
do wspólnego odkrywania w życiorysie późniejszego papieża inspiracji do życia 
spełnionego.
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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

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

W poniedziałek - II święto Zesłania Ducha Świętego – NMP 
Matki Kościoła. Msze św. jak w dzień powszedni.

Nabożeństwa majowe w niedziele o godz. 17.30, a w dni po-
wszednie po wieczornej Mszy św. natomiast w sobotę 29 maja 
o godz. 20.30 przy kościele!!! 

Biuro parafialne czynne według ustalonych dni i godzin.

Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościelnych w liturgii 
może uczestniczyć do 60 osób.

W przyszłą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Uroczystość Bożego Ciała przypada 3 czerwca. Msze św. jak 
w niedziele, dodatkowo Msza św. o godz. 16:00 z procesją do 
czterech ołtarzy na terenie przykościelnym. Nie ma wieczor-
nej Mszy św. o godz. 18:00.

Komisariat Policji Poznań – Jeżyce przekazuje apel o czujność 
do seniorów w sprawie oszustów metodami „na wnuczka”, „na 
policjanta”, „na pocztę polską” i inne formy. Cały komunikat 
wywieszony jest w gablocie.

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin śp. Jan Bagieński 
z ul. Hożej. Msza pogrzebowa i pogrzeb w najbliższy piątek                
o 11:00. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu 
a nasz Panie…


