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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Stworzeni jesteśmy z życia i dla życia. A Bóg 
kocha życie i pielęgnuje każdy jego przejaw. 
O prawdziwe życie trzeba walczyć. I dzi-
siejsza Ewangelia mówi o ludziach, którzy 
walczyli, choć wydawało się, że nie ma już 
nadziei. Dwanaście lat chorowania. Dwana-
ście lat walki, rozczarowań, wstydu i samot-
ności. Ile trzeba mieć w sobie wiary, żeby 
spróbować ten kolejny raz. Chciała tylko 
podejść, niezauważona i dotknąć choć skra-
ju Jego płaszcza. Ale On Jej na to nie po-
zwolił, odnalazł ją w tłumie, pozwolił, aby 
„wyznała całą prawdę”. „Córko, twoja wiara 
cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowio-
na ze swej dolegliwości!” Ale rozmowa z tą 
przypadkowo spotkaną kobietą na tyle się 
przedłużała, że do Jaira dotarła ta wydawa-
łoby się najgorsza wiadomość. Wiadomość 

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

EWANGELIA  (Mk 5,21-43)

mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a py-
tasz: «Kto się Mnie dotknął?»”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wte-
dy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim 
i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju 
i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości”. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożo-
nego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela ?” Lecz 
Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: „Nie bój się, tylko wierz”. 
I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubo-
wego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu 
i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: « Czemu robicie zgiełk i płaczecie? 
Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, 
wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, 
gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, 
to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała 
i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przyka-
zał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze 
nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg 
i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, 
a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele 
przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Sły-
szała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się 
choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dole-
gliwości.Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się 

WSKRZESZENIE CÓRKI JAIR

o tym, że już jest za późno. I z jednej strony słyszał głos, 
który mówił „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz 
Nauczyciela?”, a z drugiej głos Pana Jezusa „Nie bój się, 
wierz tylko”. I w naszym życiu nie mało jest takich sytuacji, 
w których stoimy między głosem Pana Jezusa, a pokusą, 
która mówi - po co się starasz, ten twój Bóg jakoś ci nie 
pomaga. Jair poszedł za Panem Jezusem z taką wiarą, na 
jaką było go stać. I usłyszał „Talitha kum”. Najbardziej 
zdumiewające jest jednak zakończenie dzisiejszej Ewan-
gelii. Po tak spektakularnym wydarzeniu jak wskrzeszenie 
dziewczynki, Pan Jezus mówi po prostu - dajcie dziecku 
jeść. Pan Bóg jest Bogiem życia, a nie śmierci i rozumie 
to życie w najdrobniejszym jego aspekcie. Czasem kubek 
kawy może mieć z Nim więcej wspólnego niż najbardziej 
wyszukane kazanie…

Justyna Zienkowicz
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28.06.
„W maryjnej szko-
le służby i miłości 
społecznej władać to 
służyć!”

29.06.
„Służebnico Pańska, 
naucz nas służyć 
Temu, który przyszedł 
na świat, przyjąwszy 
postać Sługi.”

30.06.
„Maryja - to żywa 
wiara, to matka Pięk-
nej Miłości. Maryja 
- to droga do Prawdy. 
Nosiła w sobie Boga 
- Człowieka, który 
jest Drogą, Prawdą                        
i Życiem. Maryja - to 
posłuszeństwo Bogu 
Żywemu. Maryja więc 
jet antytezą wszyst-
kiego, co jest szatana! 
I dlatego trwa zapo-
wiedziana od początki 
nieprzyjaźń między 
Niewiasta - Maryją 
a szatanem! To jest 
walka! Walka niewia-
ry z wiarą, nienawiści                      
z miłością, kłamstwa         
z prawdą.”

1.07.
„Kościół za wzorem 
Chrystusa nauczył 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
ludzkość czci dla 
niewiasty. Aby 
spełnić lepiej to 
zadanie, postawił 
Matkę Chrystuso-
wą, Matkę Dziewi-
cę, na wszystkich 
ołtarzach świątyń, 
nauczył nas klę-
kać ze czcią przed 
Dziewicą - Matką.”

2.07.
„Maryja - prawdzi-
wą pomocą Chry-
stusa, Kościoła                  
i narodu.”

3.07.
„Trójca Święta - to 
Troje, ale także 
najdoskonalsza 
Jedność. Wielbimy 
Trinitatem in unita-
te.”

4.07.
„Jakie to szczęście 
posiadać przynaj-
mniej jedno sowo 
- <<Ojcze>>, 
które nie kłamie, 
któremu można 
zaufać, które rodzi 
istotną więź, które 
jednoczy dwoje                          
w jedno.”

Trzynasta Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 1,13-15;2,23-24)
Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła

Czytanie z Księgi Mądrości.

Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bo-
wiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie 
ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. 
Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem 
Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. 
A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy 
do niego należą.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 30,2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b)

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

DRUGIE CZYTANIE  (2 Kor 8,7.9.13-15)
Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką 
gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfito-
wali.
Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc 
bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.
Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, 
lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie             
z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą                
w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest 
napisane: „Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, 
kto miał niewiele”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Por. 2 Tm 1,10b)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Rdz 18, 16-33; Mt 8, 18-22
Wtorek: Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 16-18; Mk 16, 13-19
Środa: Rdz 21, 5. 8-20; Mt 8, 28-34
Czwartek: Rdz 22, 1-19; Mt 9, 1-8
Piątek: Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67; Mt 9, 9-13
Sobota: Ef 2, 19-22; J 20, 24-29
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Służebnica Boża

„ (...) jak opowiadam, to tam jestem. W Ugandzie… Często pytają mnie na różnych spotkaniach, 
czy tęsknię za Ugandą. Odpowiadam zawsze, że nie. Uganda jest bardzo blisko. Tu, w moim sercu… 
Czy może być coś bliżej? (długie milczenie) ”
(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)

fot. Agata Ożarowska Photography
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Polskie tradycje świąteczne
Sobótka, czyli Wianki Świętojańskie

„Każdy naród, który 
chce życie własne 
rozwijać, ma obowią-
zek w swoich zaba-
wach, rozrywkach i 
widowiskach podnosić                          
i odtwarzać obrazy 
obyczajowe ze swej 
przeszłości i zachowy-
wać piękne zwyczaje 
ojczyste, do których należy u nas sobótka” (Z.Gloger).
Noc świętojańska _ święto to obchodzone jest w nocy z 23 
na 24 czerwca w wigilię św. Jana Chrzciciela. Powstało jako próba 
zasymilowania przez chrześcijaństwo ludowych obrzędów związa-
nych z letnim przesileniem słońca. W obrzędowości prawosławnej 
wigilia św. Jana wypada 23 czerwca, według używanego przez od-
powiedni kościół kalendarza i poprzedza święto Narodzenia Jana 
Chrzciciela. Obchodzone jest ono uroczyście na Ukrainie, Białoru-
si i Rosji w dniu 23 czerwca według kalendarza juliańskiego, a 6 lipca 
według kalendarza gregoriańskiego. Posiada ono wiele zapożyczeń 
z wcześniejszego, pogańskiego święta tzw. Nocy Kupały. W krajach 
anglosaskich znane jest pod nazwą Midsummer, w germańskich 
Mittsommerfest. W Szwecji wigilia świętego Jana była jednocześnie 
świętem ognia i wody, więc ogniska palono nad brzegami jezior                                          
i rzek, przeprowadzano tzw. obrzęd święcenia wody, co sprawiało, 
że poświęcana tam woda nabierała właściwości leczniczych. W Pol-
sce obrzęd ten kultywowany jest nad Sanem. W liturgii kościelnej 
zastosowanie miały również w związku z tym dniem sekwencje                                                                                                               
i hymny świętojańskie, które przywędrowały do naszego kraju 
z Zachodu. W wigilię Narodzin Świętego Jana zgodnie z liturgią od-
mawiano hymn Pawła Diakona. Z tym samym świętem wiązały się 
sekwencje specjalne przeniesione do Polski przez benedyktynów. 
W kościołach chrześcijańskich jest to również okres przede wszyst-
kim święcenia ziół leczniczych. Z ziół obowiązkowo święcone są 
dziurawiec, macierzanka oraz kwiaty ogrodowe. Dziurawiec uży-
wany w ludowej medycynie i „magicznych”, dawnych praktykach, 
nosił podwójną nazwę: ziela guślarskiego lub świętojańskiego. 
W chorobie miała także być pomocna poświęcona kiść liści papro-
ci trzymana w izbie. W krajach bałtyckich i skandynawskich święto 
Jana Chrzciciela nazywa się również „dniem lub wieczorem ziół”. 
Jest to zgodne z wiosenną i letnią wegetacją roślin. I tak okresami 
zbierania i święcenia ziół leczniczych są obok wigilii lub dnia świę-
tego Jana, święto Bożego Ciała oraz Matki Bożej Zielnej. Informacje 
o lokalnych parafialnych uroczystościach błogosławieństwa roślin 
przedstawia: Etnografia Polski: przemiany kultury ludowej: t. 2. 1981. 
s. 145.
Przez lata święto Sobótki, czyli Noc Świętojańska, miało swo-
ich przeciwników widzących w nim głównie pogańskie obrzędy. 

Wielkimi jego przeciwnikami byli ewangelicy. W Polsce jednym 
z obrońców tego święta był Jan Kochanowski, który swoją „Pie-
śnią świętojańską o sobótce” zwrócił współczesnym uwagę na 
piękno tego obrzędu i wprowadził do polskiej poezji pierwiastek 
ludowy. Również bronił tego święta siedemnastowieczny poeta 
Jan Gawiński, który apelował”
  Jan święty Chrzciciel przyszedł. Więc palą sobótki.
  A wkoło niej śpiewając, skaczą wiejskie młódki.
  Nie znoście tych zwyczajów! 
                                     Co nas z wieków doszło
  I wiekiem się ustało, trza by w wiek poszło.
Dzień 24 czerwca również ma znaczenie w kalendarzu rolniczym, 
ponieważ rozpoczyna pierwsze sianokosy: „Na świętego Jana 
zbierz się do siana”. Z symboliką roślinną natomiast wiąże się pusz-
czanie wianków. Wianki wito z posiadających swą siłę ziół. Musia-
ło być ich co najmniej siedem. Rzucano je do wody, co było swe-
go rodzaju ofiarą. Współczesne czasy niestety powoli odsuwają
w zapomnienie ludowe tradycje, choć akurat puszczanie wianków 
w tę noc nadal  ma miejsce zwłaszcza w miastach położonych nad 
rzekami. Ponieważ Noc Świętojańska jest długa, takie widowisko 
cieszy oczy.
My natomiast, we współczesnym kościele katolickim, w tym dniu 
czcimy jego patrona 
św. Jana Chrzciciela, 
proroka zwiastującego 
przyjście Chrystusa. 
Oddając mu cześć Ko-
ściół zawsze wyróżniał 
gopośród sług Bożych. 
Dzień 24 czerwca dla 
katolików jest również 
najbardziej radosnym 
świętem w roku. 
Dawniej obchodzono go zapalając na szczytach wzgórz tzw. 
„ognie św. Jana”. Gdzieniegdzie zwyczaj ten zachowany jest do dziś. 
„Zaledwie zgasły ostatnie promienie zachodzącego słońca, gdy 
nad całym światem zabłysły olbrzymie snopy płomieni, trysnęły 
z każdego wierzchołka góry i na krótko zostało oświetlone każde 
miasto, każda wioska, każdy przysiółek” (Dom P.L.P Guernager).

Modlitwa:  
Boże, wywyższyłeś św. Jana Chrzciciela 
i nakazałeś mu „przygotować lud doskonały”. 
Napełnij Twój lud radością z posiadania Twojej łaski 
i skieruj umysły wszystkich wiernych na drogę pokoju i zbawienia. 
Amen.

 Na podstawie książki Anny Szymanderskiej - Ewa Wika

Wieczór Świętojański z modlitwą i śpiewem
nad Sanem

Dziurawiec

Wieczór Świętojański z modlitwą i śpiewem
nad Sanem

Dziurawiec
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE
Przedstawiono hymn 52 Międzynarodowego Kongresu Eucha-

rystycznego
14 czerwca br., na konferencji prasowej w Budapeszcie, prymas Wę-
gier kard. Péter Erdő przedstawił oficjalny hymn 52 Międzynarodo-
wego Kongresu Eucharystycznego oraz krótki filmik. Wydarzenie to 

rozpocznie się 6 wrze-
śnia, a zakończy 12 
września Mszą św. pod 
przewodnictwem Ojca 
Świętego. Zaprezen-
towany film opowiada 
historię nawrócenia 
trzech młodych ludzi 

z Budapesztu i jest już dostępny na YouTube. Wideo i hymn zostały 
uruchomione w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram              
i Twitter). 

Niech modlitwa pomaga 
rozwiązywać problemy

„Niech osobista, zaży-
ła, serdeczna rozmowa                                                       
z Chrystusem pomaga wam 
być zawsze blisko Boga                                                         
i znajdować odpowiedź na 

nurtujące was pytania, na kwestie do rozwiązania i problemy, które was 
niepokoją. Z serca wam błogosławię” – powiedział Papież podczas 
środowej (16.06) audiencji ogólnej, zwracając się do pielgrzymów pol-
skich, obecnych na Dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego.

Modlitwa Jezusa uczy nas, 
że nigdy nie jesteśmy sami

Podczas audiencji ogólnej 
(16.06) Franciszek zaznaczył, 
że modlitwa arcykapłańska Je-
zusa z 17 rozdziału Ewangelii 
św. Jana obejmuje cały świat,                      
„a spojrzenie Jezusa pada nie 

tylko na uczniów, którzy z Nim spożywali wieczerzę, ale widzi także 
nas wszystkich, jakby chciał powiedzieć każdemu z osobna: «Modli-
łem się za ciebie podczas Ostatniej Wieczerzy i na drzewie Krzyża». 
Nawet w najbardziej bolesnych z naszych cierpień nigdy nie jesteśmy 
sami”.

175 lat temu rozpoczął się naj-
dłuższy pontyfikat 

w dziejach Kościoła
Przed 175 laty – 16 czerwca 1846 
r., po dwudniowym konklawe, ma-
jącym miejsce w rzymskim Pałacu 
Kwirynalskim, nowym papieżem zo-
stał Giovanni Maria Mastai-Ferretti. 
Jako papież, przyjął on imię Piusa IX 

z sympatii do Piusa VII (1800-23). W 5 dni później odbyła się jego ko-
ronacja i tak rozpoczął się najdłuższy pontyfikat w dziejach Kościoła 
katolickiego, jeśli nie liczyć pierwszego papieża – św. Piotra, o którego 
posługiwaniu na tym urzędzie mamy niewiele pewnych wiadomości              
i tylko tradycja głosi, że pełnił on to stanowisko ponad 30 lat. W chwili 
wyboru, Pius IX miał nieco ponad 54 lata i był najmłodszym bisku-
pem Rzymu od Pawła V (1605-21), którego wybrano na papieża, gdy 
miał 52 lata i niespełna 6 miesięcy.

Kościoły i księża na celowniku junty w Mjanmie
Armia Mjanmy (dawna Birma) coraz bardziej ma na celowniku Ko-
ściół katolicki, przeszukuje świątynie i aresztuje księży. W stanach 
Kaja i Szan, we wschodniej części kraju, artyleria wojskowa ostrzelała 
już osiem kościołów katolickich, część z nich zrujnowano, poinfor-
mował portal „Myanmar Now”.

20 czerwca – Światowy Dzień 
Uchodźcy

Obecnie ponad 80 milionów ludzi na 
świecie jest uchodźcami. Z powodu 
wojen, głodu, nędzy, przemocy i zmian 
klimatu w zeszłym roku co sekundę 
ktoś na świecie musiał opuścić swoje miejsce zamieszkania. Liczba 
uchodźców rośnie w alarmującym tempie – w ciągu ostatniej dekady 
zanotowano jej dwukrotny wzrost.

Papież apeluje o otwarcie serc na 
uchodźców

Po modlitwie „Anioł Pański” i udzie-
leniu apostolskiego błogosławieństwa 
(20.06), Ojciec Święty nawiązał do 
dramatycznej sytuacji mieszkańców 
Mjanmy, a w związku z promowanym 
przez ONZ Światowym Dniem Uchodźcy zaapelował o otwarcie serc 
na uchodźców. „Dołączam swój głos do apelu biskupów Mjanmy, któ-
rzy w ubiegłym tygodniu zwracali uwagę całego świata na wstrząsają-
ce doświadczenia tysięcy ludzi, wysiedlonych i umierających z głodu                                                   
w tym kraju: bardzo uprzejmie błagamy –mówił papież – o umożli-
wienie utworzenia korytarzy humanitarnych oraz o poszanowanie ko-
ściołów, pagód, klasztorów, meczetów, świątyń, a także szkół i szpitali 
jako neutralnych miejsc schronienia. Niech Serce Chrystusa poruszy 
serca wszystkich, przynosząc Mjanmie pokój!”

Franciszek: wiara domaga się 
naszego zaangażowania

„Aby być uczniami Jezusa, nie 
wystarczy wierzyć, że Bóg istnieje 
– trzeba zaangażować się razem z 
Nim. (…) trzeba jeszcze wznieść 
głos wraz z Nim, wołać do Nie-
go” – powiedział Ojciec Święty w 
rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” (20.06).Papież 
zachęcił, abyśmy nasze niepokoje powierzyli i wypowiedzieli Panu Je-
zusowi. „Wiara zaczyna się od przekonania, że sami sobie nie wystar-

Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Przedstawiono hymn 52 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego
14 czerwca br., na konferencji prasowej w Budapeszcie, prymas Węgier kard. Péter Erdő
przedstawił oficjalny hymn 52 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz krótki 
filmik. Wydarzenie to rozpocznie się 6 września, a zakończy 12 września Mszą św. pod 
przewodnictwem Ojca Świętego.
Zaprezentowany film opowiada historię nawrócenia trzech młodych ludzi z Budapesztu i jest 
już dostępny na YouTube. Wideo i hymn zostały uruchomione w mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram i Twitter).

Fot. Youtube

Niech modlitwa pomaga rozwiązywać problemy
„Niech osobista, zażyła, serdeczna rozmowa z Chrystusem pomaga wam być zawsze blisko 
Boga i znajdować odpowiedź na nurtujące was pytania, na kwestie do rozwiązania i 
problemy, które was niepokoją. Z serca wam błogosławię” – powiedział Papież podczas 
środowej (16.06) audiencji ogólnej, zwracając się do pielgrzymów polskich, obecnych na 
Dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego.

Fot. Julie Ricard / Unsplash

Papież apeluje o otwarcie serc na uchodźców
Po modlitwie „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa (20.06), Ojciec 
Święty nawiązał do dramatycznej sytuacji mieszkańców Mjanmy, a w związku z 
promowanym przez ONZ Światowym Dniem Uchodźcy zaapelował o otwarcie serc na 
uchodźców.
„Dołączam swój głos do apelu biskupów Mjanmy, którzy w ubiegłym tygodniu zwracali
uwagę całego świata na wstrząsające doświadczenia tysięcy ludzi, wysiedlonych i
umierających z głodu w tym kraju: bardzo uprzejmie błagamy –mówił papież – o
umożliwienie utworzenia korytarzy humanitarnych oraz o poszanowanie kościołów, pagód, 
klasztorów, meczetów, świątyń, a także szkół i szpitali jako neutralnych miejsc schronienia. 
Niech Serce Chrystusa poruszy serca wszystkich, przynosząc Mjanmie pokój!”

Kościoły i księża na celowniku junty w Mjanmie
Armia Mjanmy (dawna Birma) coraz bardziej ma na celowniku Kościół katolicki, 
przeszukuje świątynie i aresztuje księży. W stanach Kaja i Szan, we wschodniej części kraju,
artyleria wojskowa ostrzelała już osiem kościołów katolickich, część z nich zrujnowano, 
poinformował portal „Myanmar Now”.

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy
Obecnie ponad 80 milionów ludzi na świecie jest uchodźcami. Z powodu wojen, głodu, 
nędzy, przemocy i zmian klimatu w zeszłym roku co sekundę ktoś na świecie musiał opuścić 
swoje miejsce zamieszkania. Liczba uchodźców rośnie w alarmującym tempie – w ciągu 
ostatniej dekady zanotowano jej dwukrotny wzrost.

Fot. Grzegorz GALAZKA/East News

175 lat temu rozpoczął się najdłuższy pontyfikat w dziejach Kościoła
Przed 175 laty – 16 czerwca 1846 r., po dwudniowym konklawe, mającym miejsce w
rzymskim Pałacu Kwirynalskim, nowym papieżem został Giovanni Maria Mastai-Ferretti.
Jako papież, przyjął on imię Piusa IX z sympatii do Piusa VII (1800-23). W 5 dni później 
odbyła się jego koronacja i tak rozpoczął się najdłuższy pontyfikat w dziejach Kościoła 
katolickiego, jeśli nie liczyć pierwszego papieża – św. Piotra, o którego posługiwaniu na tym 
urzędzie mamy niewiele pewnych wiadomości i tylko tradycja głosi, że pełnił on to 
stanowisko ponad 30 lat. W chwili wyboru, Pius IX miał nieco ponad 54 lata i był 
najmłodszym biskupem Rzymu od Pawła V (1605-21), którego wybrano na papieża, gdy miał 
52 lata i niespełna 6 miesięcy.

Fot. AP/Associated Press/East News

Franciszek: wiara domaga się naszego zaangażowania
„Aby być uczniami Jezusa, nie wystarczy wierzyć, że Bóg istnieje – trzeba zaangażować się 
razem z Nim. (…) trzeba jeszcze wznieść głos wraz z Nim, wołać do Niego” – powiedział 
Ojciec Święty w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” (20.06).
Papież zachęcił, abyśmy nasze niepokoje powierzyli i wypowiedzieli Panu Jezusowi. „Wiara 
zaczyna się od przekonania, że sami sobie nie wystarczamy, od poczucia, że potrzebujemy 
Boga. Kiedy przezwyciężamy pokusę zamykania się w sobie, kiedy przezwyciężamy 
fałszywą religijność, która nie chce przeszkadzać Bogu, kiedy wołamy do Niego, On może 
dokonać w nas cudów. Jest to łagodna i nadzwyczajna moc modlitwy, która czyni cuda” –
wskazał Franciszek.
Ojciec Święty zachęcił, byśmy nie wpatrywali się w problemy, lecz w Jezusa. „Prośmy dziś o 
łaskę wiary, która niestrudzenie szuka Pana, puka do Jego drzwi, woła do Jego Serca” –
powiedział papież.

Fot. EIDON/REPORTER

Prawie 123 mln euro od Pomocy Kościołowi w Potrzebie dla cierpiących chrześcijan
Mimo ogólnoświatowej pandemii, papieska fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP) 
za pośrednictwem swych 23 biur krajowych wsparła chrześcijan dyskryminowanych i 
prześladowanych na całym świecie sumą ponad 122,7 mln euro. Oznacza to wzrost o 16,4 
mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Poinformowano o tym 18 czerwca br. na 
konferencji prasowej w Rzymie.
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W POLSCEczamy, od poczucia, że potrzebujemy Boga. Kiedy przezwyciężamy 
pokusę zamykania się w sobie, kiedy przezwyciężamy fałszywą religij-
ność, która nie chce przeszkadzać Bogu, kiedy wołamy do Niego, On 
może dokonać w nas cudów. Jest to łagodna i nadzwyczajna moc mo-
dlitwy, która czyni cuda” – wskazał Franciszek.Ojciec Święty zachęcił, 
byśmy nie wpatrywali się w problemy, lecz w Jezusa. „Prośmy dziś                                                           
o łaskę wiary, która niestrudzenie szuka Pana, puka do Jego drzwi, 
woła do Jego Serca” – powiedział papież.

Prawie 123 mln euro od Pomocy 
Kościołowi w Potrzebie 

dla cierpiących chrześcijan
Mimo ogólnoświatowej pandemii, 
papieska fundacja Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie (PKwP) za pośrednic-

twem swych 23 biur krajowych wsparła chrześcijan dyskryminowa-
nych i prześladowanych na całym świecie sumą ponad 122,7 mln euro. 
Oznacza to wzrost o 16,4 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Poinformowano o tym 18 czerwca br. na konferencji prasowej w Rzy-
mie. 
Trener reprezentacji Portugalii: Jestem zafascynowany Fatimą

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Portugalii Fernando Santos,                     
w związku z rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw Europy, podzielił 
się swoim świadectwem, dotyczącym sanktuarium w Fatimie. W licz-
nych wywiadach, m.in. w nagraniu dla rektoratu tego miejsca kultu 
maryjnego, wskazał na swój trwający kilkadziesiąt lat związek z portu-
galskim sanktuarium. Deklarujący się jako katolik selekcjoner wskazał, 
że Fatima stanowi dla niego ważne miejsce w rozwoju duchowym. „Je-
stem zafascynowany tym miejscem, gdyż mogę w nim cieszyć się ciszą 
Maryi, która dyskretnie cierpiała z Jezusem” – powiedział Fernando 
Santos, wskazując na swój bliski kontakt z modlitwą kontemplacyjną 
oraz różańcem.

Duszpasterz sportow-
ców: módlmy się za 

naszych piłkarzy
Według ks. Edwarda 
Plenia SDB, krajowe-
go duszpasterza spor-
towców, kibicowanie 

oznacza radość z sukcesu rodaków, ale przy tym także bezwzględ-
ny szacunek dla każdego piłkarza i kibica drużyny przeciw-
nej. Poza tym – zaznaczył – kibic to ten, kto jest z zawodnikami                                                                                                                           
i w czasie radości, i wtedy, gdy coś się nie udaje. Duszpasterz sportow-
ców zaproponował, aby zarówno mając na uwadze naszych reprezen-
tantów na Euro 2020, jak i na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, zapla-
nowanych na przełom lipca i sierpnia br., odmówić codziennie jeden 
raz modlitwę „Zdrowaś Maryjo” za naszych piłkarzy. „Niech ta mo-
dlitwa będzie odmawiana naprawdę szczerze, z wiarą, każdego dnia” – 
dodał. Każdy z nas ma także prawo do wzruszenia, kiedy będzie grany 
polski hymn narodowy. Wszyscy stańmy się w tych dniach jedną wiel-
ką rodziną i drużyną – zaapelował krajowy duszpasterz sportowców. 
Tytułu mistrzów Europy bronić będą na Euro 2020 Portugalczycy. 
Najbardziej utytułowane reprezentacje, które biorą udział w imprezie 
to Niemcy i Hiszpanie, którzy triumfowali w mistrzostwach Starego 
Kontynentu po trzy razy. Tegoroczne mistrzostwa Europy rozgrywa-
ne są na 11 stadionach w 11 krajach. Status miast-gospodarzy uzyska-
ły: Rzym, Londyn, Amsterdam, Bukareszt, Baku, Monachium, Buda-
peszt, Kopenhaga, Glasgow, Sankt Petersburg i Sewilla.

Ankietę „Dziesięć słów 
Jana Pawła II” 

wypełniło ok 10 tys. osób
„Jeśli człowiek burzy ten fun-
dament (Dekalog), szkodzi 
sobie: burzy ład życia i współ-
życia ludzkiego w każdym wy-
miarze” – ten cytat z homilii Jana Pawła II, z Mszy św. w Koszalinie                                                                                                                    
(1 czerwca 1991 r.), był najczęściej wybieranym cytatem z ankiety zor-
ganizowanej przez Fundację Salvatti.pl i Pallotyński Sekretariat Misyj-
ny, pod hasłem „Dziesięć słów Jana Pawła II” z okazji 30. Rocznicy 
IV Pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. Zadania wypełnienia 
ankiety podjęło się blisko 10 tys. osób. W pełni wypełnionych ankiet 
przesłano 7869. Wyniki ankiety można zobaczyć na stronie dekalo-
gjp2.pl, skąd również można pobrać prezent – publikacje o pontyfi-
kacie Jana Pawła II.

Prezentacja                     
zbiorowej publikacji 

UKSW 
o kard. Wyszyńskim
Jego niesamowita roz-
tropność, pierwsza                                      
z cnót kardynalnych, 
była kluczowa na tam-
ten czas. Kiedy trze-
ba było tupnąć nogą, 
czynił to i miał rację, 
ale gdy trzeba było się wycofać – też potrafił to zrobić. To była jego 
szczególna umiejętność, której i my powinniśmy się dziś uczyć w róż-
nych przestrzeniach od Prymasa Tysiąclecia – powiedział w środę 
(16.06) rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski podczas prezentacji 
zbiorowej publikacji „Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i po-
sługi pasterskiej”, wydanej właśnie nakładem Wydawnictwa UKSW.

Nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce
Kongregacja ds. Duchowieństwa we współpracy z Kongregacją ds. 
Edukacji zaaprobowała nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce, 
przedstawione w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski: „Dro-
ga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro 
Polonia”. Nowy dokument wchodzi w życie 1 października 2021 r.

Abp Gądecki: na język miłosierdzia składają się przede wszyst-
kim gesty i postawy

„Wszyscy wiemy, że współczesny kryzys ludzkości nie jest powierz-
chowny, ale głęboki. Dlatego nowa ewangelizacja winna posługiwać 
się językiem miłosierdzia, na który składają się przede wszystkim gesty 
i postawy, a potem także słowa” – mówił abp Stanisław Gądecki do 
mężczyzn i młodzieńców, którzy przybyli w XVIII Archidiecezjalnej 

Materiały prasowe

Nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce
Kongregacja ds. Duchowieństwa we współpracy z Kongregacją ds. Edukacji zaaprobowała 
nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce, przedstawione w dokumencie Konferencji 
Episkopatu Polski: „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro 
Polonia”. Nowy dokument wchodzi w życie 1 października 2021 r.

Fot. Luis Ángel Espinosa / Cathopic
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Nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce
Kongregacja ds. Duchowieństwa we współpracy z Kongregacją ds. Edukacji zaaprobowała 
nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce, przedstawione w dokumencie Konferencji 
Episkopatu Polski: „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro 
Polonia”. Nowy dokument wchodzi w życie 1 października 2021 r.

Fot. Luis Ángel Espinosa / Cathopic

Fot. Kelly Sikkema / Unsplash

Trener reprezentacji Portugalii: Jestem zafascynowany Fatimą
Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Portugalii Fernando Santos, w związku z rozpoczęciem 
piłkarskich mistrzostw Europy, podzielił się swoim świadectwem, dotyczącym sanktuarium w 
Fatimie. W licznych wywiadach, m.in. w nagraniu dla rektoratu tego miejsca kultu 
maryjnego, wskazał na swój trwający kilkadziesiąt lat związek z portugalskim sanktuarium.
Deklarujący się jako katolik selekcjoner wskazał, że Fatima stanowi dla niego ważne miejsce 
w rozwoju duchowym. „Jestem zafascynowany tym miejscem, gdyż mogę w nim cieszyć się 
ciszą Maryi, która dyskretnie cierpiała z Jezusem” – powiedział Fernando Santos, wskazując 
na swój bliski kontakt z modlitwą kontemplacyjną oraz różańcem.

Duszpasterz sportowców: módlmy się za naszych piłkarzy
Według ks. Edwarda Plenia SDB, krajowego duszpasterza sportowców, kibicowanie oznacza 
radość z sukcesu rodaków, ale przy tym także bezwzględny szacunek dla każdego piłkarza i 
kibica drużyny przeciwnej. Poza tym – zaznaczył – kibic to ten, kto jest z zawodnikami i w 
czasie radości, i wtedy, gdy coś się nie udaje. Duszpasterz sportowców zaproponował, aby
zarówno mając na uwadze naszych reprezentantów na Euro 2020, jak i na Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio, zaplanowanych na przełom lipca i sierpnia br., odmówić codziennie 
jeden raz modlitwę „Zdrowaś Maryjo” za naszych piłkarzy.
„Niech ta modlitwa będzie odmawiana naprawdę szczerze, z wiarą, każdego dnia” – dodał.  
Każdy z nas ma także prawo do wzruszenia, kiedy będzie grany polski hymn narodowy. 
Wszyscy stańmy się w tych dniach jedną wielką rodziną i drużyną – zaapelował krajowy 
duszpasterz sportowców.

Tytułu mistrzów Europy bronić będą na Euro 2020 Portugalczycy. Najbardziej utytułowane 
reprezentacje, które biorą udział w imprezie to Niemcy i Hiszpanie, którzy triumfowali w 
mistrzostwach Starego Kontynentu po trzy razy. Tegoroczne mistrzostwa Europy rozgrywane 
są na 11 stadionach w 11 krajach. Status miast-gospodarzy uzyskały: Rzym, Londyn, 
Amsterdam, Bukareszt, Baku, Monachium, Budapeszt, Kopenhaga, Glasgow, Sankt 
Petersburg i Sewilla.

Fot. AP POOL/Associated Press/East New
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Ankietę „Dziesięć słów Jana Pawła II” wypełniło ok 10 tys. osób
„Jeśli człowiek burzy ten fundament (Dekalog), szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia 
ludzkiego w każdym wymiarze” – ten cytat z homilii Jana Pawła II, z Mszy św. w Koszalinie 
(1 czerwca 1991 r.), był najczęściej wybieranym cytatem z ankiety zorganizowanej przez 
Fundację Salvatti.pl i Pallotyński Sekretariat Misyjny, pod hasłem „Dziesięć słów Jana Pawła 
II” z okazji 30. Rocznicy IV Pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. Zadania wypełnienia 
ankiety podjęło się blisko 10 tys. osób. W pełni wypełnionych ankiet przesłano 7869. Wyniki 
ankiety można zobaczyć na stronie dekalogjp2.pl, skąd również można pobrać prezent –
publikacje o pontyfikacie Jana Pawła II.

JAN SKARZYNSKI/REPORTER

Prezentacja zbiorowej publikacji UKSW o kard. Wyszyńskim
Jego niesamowita roztropność, pierwsza z cnót kardynalnych, była kluczowa na tamten czas. 
Kiedy trzeba było tupnąć nogą, czynił to i miał rację, ale gdy trzeba było się wycofać – też 
potrafił to zrobić. To była jego szczególna umiejętność, której i my powinniśmy się dziś 
uczyć w różnych przestrzeniach od Prymasa Tysiąclecia – powiedział w środę (16.06) rektor 
UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski podczas prezentacji zbiorowej publikacji „Kardynał 
Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej”, wydanej właśnie nakładem 
Wydawnictwa UKSW.
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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.

Pielgrzymce Mężczyzn i Mło-
dzieńców do Sanktuarium Ma-
ryjnego w Tulcach k. Poznania 
(20.06).Wskazując na środki, ja-
kie winny towarzyszyć odnowie 
życia wiary, abp Gądecki wy-

mienił powrót do uczestnictwa w sakramentach, powrót do spowie-
dzi i Eucharystii, lekturę Ewangelii oraz modlitwę osobistą. „Nade 
wszystko zaś kontakt z żywą wspólnotą, w której co tydzień można 
się modlić. Nie zapominajmy przy tym, że wiara to przede wszyst-
kim dzieło Boże, a nie tylko ludzkie” – zaznaczył arcybiskup. XVIII 
pielgrzymce mężczyzn towarzyszyło hasło: „Eucharystia daje życie”.

Abp Jędraszewski odwiedził 
domy pogorzelców

Abp Marek Jędraszewski spotkał się 
w Nowej Białej z mieszkańcami do-
mów, które zostały całkowicie lub 

częściowo zniszczone w wielkim pożarze. Zapewnił o pomocy ar-
chidiecezji krakowskiej dla wszystkich osób, które straciły często cały 
dorobek życia.

Modlitwa 
do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to 
wszystko, coś uczyniło, aby zbawić na-
sze dusze, i nie pozwól, żeby one zginę-
ły. Pomnij na wieczną i nieskończoną 
miłość, jaką masz dla nich. Nie od-rzu-
caj tych dusz, które przychodzą do Cie-
bie, upadając pod ciężarem swej nędzy
i przyciśnięte cierpieniem. Ulituj się 
nad naszą nędzą, ulituj się nad nami 
wśród niebezpieczeństw, jakie nam 
grożą ze wszystkich stron. Ulituj się 

nad nami, jęczącymi i wzdychającymi wśród cierpień życia 
codziennego. Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego 
Serca, jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego i naj-
bardziej współczującego Przyjaciela. Przyjmij nas, o Serce Naj-
świętsze, w swym nie-skończonym dla nas miłosierdziu. 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 niemocy, pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania 
Ciebie w czasie i posiadania Cię w wieczności. Amen. 

Serce Jezusa jest ogniskiem i źródłem miłości, miłości wyższej niż 
niebo, głębszej niż morze, rozleglejszej niż wszechświat, 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 Fot. BP KEP, Fot. Luis Ángel 
Espinosa / Cathopic, Materiały prasowe, JAN SKARZYNSKI/REPORTER, Fot. AP POOL/Associated Press/East New, Fot. Kelly 
Sikkema / Unsplash, Fot. EIDON/REPORTER, Fot. AP/Associated Press/East News, Fot. Julie Ricard / Unsplash, Fot. Grzegorz 
GALAZKA/East News, Fot. Santiago Mejía LC / Cathopic, Fot. Youtube

Abp Gądecki: na język miłosierdzia składają się przede wszystkim gesty i postawy
„Wszyscy wiemy, że współczesny kryzys ludzkości nie jest powierzchowny, ale głęboki. 
Dlatego nowa ewangelizacja winna posługiwać się językiem miłosierdzia, na który składają 
się przede wszystkim gesty i postawy, a potem także słowa” – mówił abp Stanisław Gądecki 
do mężczyzn i młodzieńców, którzy przybyli w XVIII Archidiecezjalnej Pielgrzymce 
Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach k. Poznania (20.06).
Wskazując na środki, jakie winny towarzyszyć odnowie życia wiary, abp Gądecki wymienił 
powrót do uczestnictwa w sakramentach, powrót do spowiedzi i Eucharystii, lekturę 
Ewangelii oraz modlitwę osobistą. „Nade wszystko zaś kontakt z żywą wspólnotą, w której co 
tydzień można się modlić. Nie zapominajmy przy tym, że wiara to przede wszystkim dzieło 
Boże, a nie tylko ludzkie” – zaznaczył arcybiskup. XVIII pielgrzymce mężczyzn 
towarzyszyło hasło: „Eucharystia daje życie”.

Fot. BP KEP

Abp Jędraszewski odwiedził domy pogorzelców
Abp Marek Jędraszewski spotkał się w Nowej Białej z mieszkańcami domów, które zostały 
całkowicie lub częściowo zniszczone w wielkim pożarze. Zapewnił o pomocy archidiecezji 
krakowskiej dla wszystkich osób, które straciły często cały dorobek życia.

Źródło: www.ekai.pl

Opracowanie: ET
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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

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Patro-
nów Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu. Suma od-
pustowa będzie odprawiona 29 czerwca o godz. 1000. 
Przewodniczyć jej będzie Bp. Kaliski Damian Bryl.
Msze św. w naszym kościele jak w dzień powszedni. 
Składka przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Spowiedź w I piątek rano przed Mszą św. i popołu-
dniu od godz. 16.00 do 18.00. Chorych z sakramentami 
świętymi odwiedzimy po wakacjach.

W sobotę w liturgii Kościoła święto św. Tomasza Apo-
stoła – imieniny Ks. Proboszcza. Zapraszamy do wspól-
nej modlitwy w intencji solenizanta na Mszy św. o godz. 
7.30. Po tej Mszy św. nabożeństwo pierwszosobotnie.

W lipcu i sierpniu będzie katecheza przed chrztem przy 
zgłoszeniu w biurze parafialnym. 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. 

Nie obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedziel-
nej Mszy Świętej oraz w święta nakazane, tym samym 
mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej 
i świątecznej.

W tym tygodniu odbywają się uroczystości odpustowe 
w Wieleniu i Borku Wielkopolskim. Programy wywie-
szone w gablocie przed kościołem.

W lipcu i sierpniu nasz tygodnik Dobra Nowina będzie 
się ukazywał w skróconej formie.

W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin śp. Zbi-
gniew Bocian z ul. Wiosennej – Msza św. pogrzebowa 
i pogrzeb we wtorek o godz. 10.00 Polećmy zmarłego 
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


