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Komentarz

EWANGELIA (Łk 24, 46-53)

Dobrej
Nowiny

Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa uczniowie
stali i wpatrywali się w niebo. To ich poczucie
straty było niezwykle przejmujące. Każdy z nas
pożegnał kiedyś kogoś bliskiego i nikomu nie
trzeba tłumaczyć towarzyszących temu emocji.
Aż by się chciało zacytować Wisławę Szymborską
„Ktoś tu był i był, a potem zniknął i uporczywie
go nie ma”. Ale wniebowstąpienie Pana Jezusa
zawiera w sobie pewien paradoks. Odszedł, by
być jeszcze bliżej nas. To odejście sprawiło, że
Niebo nie jest daleko, a jest pomiędzy nami. „Cały
świat jest pełen Nieba, a każdy krzew płonie
Bogiem, ale niektórzy tylko zdejmują sandały, inni
siadają i jedzą jagody”. Dlaczego tylko niektórzy?
„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie
się w niebo?” Dopiero zesłanie Ducha Świętego
otworzyło ich na nowy rodzaj bliskości z Nim.
Bliskości, która zmienia. Pogodzili się z myślą,
że Pan Jezus nie jest Mesjaszem z ich marzeń,
który odnowi polityczny byt. I kiedy w końcu
porzucili swoje wizje, byli w stanie rozpoznać
w Nim Syna Bożego, który ma zbawić cały
świat. I choć Pana Jezusa nie było już pomiędzy
nimi, nagle doświadczyli prawdziwej bliskości
z Nim. W każdym miejscu współdziałał z nimi.
Jeśli wcześniej mogli zobaczyć, jak uzdrawia
i czyni cuda, teraz doświadczyli, jak działa przez
ich własne ręce. Poznali prawdziwego Jezusa,
zaczęli żyć miłością, a nie złudzeniami. A jak
wniebowstąpienie zmienia nas? Czy w ogóle
pozwalamy, żeby nas zmieniło? Porzućmy swoje
wizje, plany i wyobrażenia. Otwórzmy się na
ten nowy rodzaj bliskości z Nim, a cały świat
rozbłyśnie Niebem.
Justyna Zienkowicz

Jezus został

uniesiony
do nieba

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto
Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie
w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce,
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi
i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon
i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1, 1-11)
Uniósł się w ich obecności w górę
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego
nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba.
Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez
czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im:
«Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,
ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
31.05.
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im
„Różne rodzaje drzew
sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do niewydają rozmaite owoce. Nie
ba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od
trzeba szukać wiśni na śliwie. 5.06.
Każda osoba musi przynieść „Kościół jest jakby wielką was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».
owoc sobie właściwy…
łodzią płynącą po morzu
Dobrze rozpoznać ten owoc, tego świata. Gdy uderzają PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9)
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
zachować go i doprowadzić
weń liczne fale doświadWszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
do doskonałej dojrzałości.”
czeń, nie wolno jej poradosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bł. Mikołaj Barre
rzucać, trzeba natomiast
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
kierować (…). Dopóki
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
1.06.
Bóg udziela nam siły,
„Najważniejszym szczęściem głośmy całą prawdę Bożą Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
dla dziecka jest świadomość, wielkim i małym, bogatym Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
że jest kochane.”
i ubogim, ludziom wszel- śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
św. Jan Bosko
kiego stanu i wieku, w porę
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
i nie w porę.”
hymn zaśpiewajcie!
2.06.
św. Bonifacy
Bóg króluje nad narodami, *
„Ostrzeżenie sumienia jest
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
jak szczekanie psa na straży,
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 9, 24-28; 10, 19-23)
który przeszkadza popełnić
Chrystus wszedł do samego nieba
niesprawiedliwość.”
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
św. Katarzyna ze Sieny
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za
3.06.
nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofia„Kto ma serce pełne miłości
rować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą,
zawsze ma coś do dania.”
gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata.
A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić
Św. Jan XXIII
grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz
umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla
zbawienia tych, którzy Go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował
drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kaCzytania na każdy dzień
płana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem praPoniedziałek: Dz 19, 1-8; J 16, 29-33
wym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego
Wtorek: So 3, 14-17; Łk 1, 39-56
i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą
Środa: Dz 20, 28-38; J 17, 11b-19
wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.
Czwartek: Dz 22, 30; 23, 6-11; J 17, 20-26
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 28, 19a. 20b)
Piątek: Dz 25, 13-21; J 21, 15-19
Sobota: Dz 28, 16-20. 30-31; J 21, 20-25
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
30.05.
„Pokochaj pracę skromną,
ukrytą, o którą nikt się nie
troszczy, za którą nikt nie
podziękuje, która błyszczy
jednak w tajemnicy przed
spojrzeniem Boga samego.”
św. Józef Marello
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4.06.
„Kto stara się na wszystkie
sposoby uniknąć cierpień
i nieuniknionych prób
życiowych, nie ma ducha
chrześcijańskiego. Takie
postępowanie nie jest
wzięciem krzyża i podążaniem za Chrystusem, ale
ucieczką przed Nim.”
św. Leopold Mandic
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CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

grafika: Michał Sulowski/
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej

SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z życia Kościoła

Niemal trzy tysiące życzeń napłynęło z całego świata, drogą internetową, dla Benedykta XVI
z okazji 95. urodzin, które papież senior obchodził 16 kwietnia br.
Według informacji niemieckiej gazety „Tagespost”, na stronie „benedictusXVI.org”
umieszczono 2 893 życzenia gratulacyjne w 24 językach. Benedykt XVI skomentował to
słowami: „Z okazji moich 95. urodzin otrzymałem wiele serdecznych życzeń z całego świata.
Tak wiele znaków wierności i łączności bardzo mnie ucieszyło. Z uczuciem wdzięczności
czuję się związany z wszystkimi w modlitwie”.
Obok niemieckiego, najwięcej życzeń przysłano po angielsku, włosku i po polsku odnotowała „Tagespost”.

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE
Niemal 3 tys. życzeń na 95. urodziny
Benedykta XVI
Niemal trzy tysiące życzeń napłynęło z całego
świata, drogą internetową, dla Benedykta XVI
z okazji 95. urodzin, które papież senior obchodził 16 kwietnia br.
Według informacji niemieckiej gazety „Tagespost”, na stronie „benedictusXVI.org” umieszczono 2 893 życzenia gratulacyjne w 24 językach. Benedykt XVI skomentował to słowami:
„Z okazji moich 95. urodzin otrzymałem wiele
serdecznych życzeń z całego świata. Tak wiele
znaków wierności i łączności bardzo mnie ucieszyło. Z uczuciem wdzięczności czuję się związany z wszystkimi w modlitwie”.
Obok niemieckiego, najwięcej życzeń przysłano
po angielsku, włosku i po polsku - odnotowała
„Tagespost”.
102. rocznica urodzin Jana Pawła II

Fot. Wikipedia

18 maja br. obchodziliśmy 102 urodziny Karola Wojtyły, późniejszego papieża, świętego Jana102. rocznica urodzin Jana Pawła II
Pawła II. 16 października 1978 r., na konklawe18 maja br. obchodziliśmy 102 urodziny Karola Wojtyły, późniejszego papieża, świętego
w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, 111 zgro-Jana Pawła II.
madzonych tam kardynałów wybrało 58,5-let-16 października 1978 r., na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, 111
niego arcybiskupa krakowskiego 264. Biskupemzgromadzonych tam kardynałów wybrało 58,5-letniego arcybiskupa krakowskiego 264.
Rzymu. Był pierwszym od 1523 r. nie-WłochemBiskupem Rzymu. Był pierwszym od 1523 r. nie-Włochem na tym urzędzie, pierwszym
na tym urzędzie, pierwszym Polakiem i Słowia-Polakiem i Słowianinem. Od tamtego czasu trwał najdłuższy w XX wieku i trzeci w historii
ninem. Od tamtego czasu trwał najdłuższy w XX
wieku i trzeci w historii (łącznie ze św. Piotrem,
którego lata rządów w Kościele nie są jednak dokładnie znane) pontyfikat.
Jednocześnie pontyfikat Jana Pawła II był najbardziej rekordowym, i to pod wieloma względami,
np. pod względem liczby podróży zagranicznych
– 104 i odwiedzonych podczas nich krajów –
129, przemierzonych kilometrów – prawie 1,3
mln, przeprowadzonych beatyfikacji – 148 i kanonizacji – 51 oraz ogłoszonych podczas nich
błogosławionych – 1343 i świętych – 482.
Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, czyli najwyższej
mentem niejako programowym, w którym papież
rangi urzędowych dokumentów, jakie papieżeFot. libfl.ru
zapowiedział tę inicjatywę, był „List apostolski do
kierują do całego Kościoła. Pierwszą zatytułowamłodych całego świata”, wydany 31 marca 1985 r.
ną „Redemptor hominis” papież Wojtyła podpiBył pierwszym w dziejach papieżem, który tak
sał 4 marca 1979 r.; ostatnią „Ecclesia de EuchariFranciszek: Bóg pozwala nam na otwarcie
protest wi przyjaźnie
obliczu zła
mówił o wyznawcach innych
stia” – 17 kwietnia 2003 r.
O
tym,
że
Pan
Bóg
pozwala
człowiekowi
na
protest
w
obliczu
nieszczęść,
które wydają się
religii.
Także,
jako
pierwszy
papież, przekroczył
Jednym z najgłośniejszych dokumentów pontyzbyt
duże
i
nieproporcjonalne
do
ludzkich
sił,
ale
też
o
tym,
że
ów
protest
nie
powinien
próg
synagogi
–
miało
to
miejsce
w
Rzymie,
13
fikatu stała się jedenasta encyklika „Evangelium
1986 r. 27próbami
października
1986– mówił
r. odby-papież
doświadczanego
człowieka
vitae” (Ewangelia życia) z 25 marca 1995 r. Tozachwiać niezłomną wiarą i miłościąkwietnia
ło się zaś
międzyreligijne
spotkanie
modlitewne
ukoronowanie papieskiej wizji miłości, małżeń-Franciszek w katechezie podczas środowej
audiencji
generalnej
(18.05.2022).
Odwołał się
Asyżu.
Na
zaproszenie
Jana
Pawła
II,
miasta
stwa, rodziny, a przede wszystkim „wartości i nie-przy tym do biblijnej postaci Hioba,wale
też do doświadczeń współczesnychdo
społeczeństw.
św.Księgi
Franciszka
przybyło 47 delegacji, reprezentująnaruszalności życia ludzkiego” od poczęcia doNawiązując do końcowego fragmentu
Hioba, papież Franciszek podkreślił, że Pan
cych wyznania
chrześcijańskie oraz przedstawicienaturalnej śmierci.
protesty
Hioba,
– choć
uskarżał
le 13nainnych
religii,
aby wktóry
jednym
czasie
modlićsię
sięna swó
Jedną z wielu pionierskich idei Jana Pawła II byłyodpowiedział „z największą czułością”
dobroć Boga.
pokoju.
Światowe Dni Młodzieży, które miały stać sięlos, nie stracił wiary we wszechmocwi intencji
Ojciec
Święty
zwrócił
uwagę
na
„milczenie
Boga”,
często
interpretowane
Jego
Już
13
maja
2005
r. ogłoszono
decyzjęjako
nowego
jednym z fenomenów całego pontyfikatu. Doku4
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bezradność, które jest w istocie wyrazem jego czułości i przyzwoleniem na to, by człowiek
Z ŻYCIA
KOŚCIOŁA
mógł wyrazić
swój bunt i nieszczęście.
Papież zachęcał, abyśmy urazę, z powodu doznanego zła, potrafili przekuć w „wytrwałość
oczekiwaniu na Bożą obietnicę” i aby połączyć swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa na

papieża, Benedykta XVI, by w przypadku Jana
Pawła II odstąpić od, wymaganego przez przepisy kościelne, okresu 5 lat od śmierci danej osoby
i rozpocząć jego proces beatyfikacyjny. Zarówno
tempo, w jakim wszczęto proces beatyfikacyjny,
jak i czas jego trwania – niespełna dwa lata od
jego otwarcia – są absolutnym ewenementem
w naszych czasach.
1 maja 2011 r. Jan Paweł II został beatyfikowany,
a 27 kwietnia 2014 r. – ogłoszony świętym.
W liście, z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, papież-senior Benedykt XVI napisał o swoim poprzedniku: „W Janie Pawle II uwidoczniły
się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie,
kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu
zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy”.
Franciszek:
Bóg pozwala nam na protest w obliczu zła
O tym, że Pan Bóg pozwala człowiekowi na pro
test w obliczu nieszczęść, które wydają się zbyt
duże i nieproporcjonalne do ludzkich sił,Fot.
aleALBERTO PIZZOLI/AFP/East News
przede wszystkim darem Boga… Jest to Duch
też o tym, że ów protest nie powinien zachwiać
Święty, ten sam, który jest Duchem Jezusa. Jest to
niezłomną wiarą i miłością doświadczanego próBoża obecność w nas, jest to Boża «moc pokoju».
bami człowieka – mówił papież Franciszek w kaTo On rozbraja serce i napełnia je pokojem ducha.
techezie podczas środowej audiencji generalnej
To On rozprasza rygoryzm i gasi pokusy atakowa(18.05.2022). Odwołał się przy tym do biblijnej
innych. To On nam przypomina, że obok nas
Franciszek: pokój jest darem Ducha nia
Świętego
postaci Hioba, ale też do doświadczeń współczesą
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i siostry,
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kobiemodlitwą Regina Caeli.
Hioba, papież Franciszek podkreślił, że Panzachęcił
Bóg papież 22 maja w rozważaniu przed
tami pokoju”
– stwierdził Ojciec Święty.
Ojciec Święty nawiązał do słów zawartych we fragmencie Ewangelii VI niedzieli
odpowiedział „z największą czułością” na protesty Hioba, który – choć uskarżał się na swójwielkanocnej
los,
„Pokój zostawiam wam, pokój
mój daję
wam”37.
(J Światowych
14, 27). Zaznaczył,
że Pan
Ogłoszono
patronów
Dni Młodzieży
nie stracił wiary we wszechmoc i dobroć Boga.
Jezus wypowiada te słowa przed swą męką, kiedy Judasz wyszedł, aby Go zdradzić. Piotr ma
Ojciec Święty zwrócił uwagę na „milczenie
102.Wiedząc
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Pawła II, jest
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możliwa także w najtrudniejszym momencie; „i chce, abyśmy również my tak się
ność, które jest w istocie wyrazem jego czułości
przyszłorocznego spotkania młodych zaprezenzachowywali” – podkreślił Franciszek. towali 13 świętych patronów, którzy będą towai przyzwoleniem na to, by człowiek mógł wyrazić
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swój bunt i nieszczęście.
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Boża
nas,JanjestBosko,
to Boża
kiwaniu na Bożą obietnicę” i aby połączyć swoje
św. Wincenty,
św.rygoryzm
Bar«moc pokoju». To On rozbraja serce i napełnia je pokojem
ducha. To św.
On Antoni,
rozprasza
cierpienie z cierpieniem Jezusa na krzyżu.
tłomiej
od
Męczenników,
św.
Jan a
i gasi pokusy atakowania innych. To On nam przypomina, że obok nas są bracia i siostry,
z Brito, bł. Joanna Portugalska, bł.
nie przeszkody i przeciwnicy. To On daje nam siłę, aby Jan
przebaczyć,
aby
od nowa.
Franciszek: pokój jest darem Ducha Świętego
Fernandes,
bł.zacząć
Maria Klara
od I to
z Nim stajemy się mężczyznami i kobietami pokoju” – stwierdził
Ojciec
Święty.
Dzieciątka Jezus, bł. Pier Giorgio
Do usilnego proszenia o dar pokoju, będącego
Frassati, bł. Marcel Callo, bł. Chiadarem Ducha Świętego również dla tych, którzy
ra Badano i bł. Carlo Acutis – to
żyją obok nas, dla tych, których spotykamy na co
święci i błogosławieni, wybrani
dzień, i za przywódców narodów zachęcił papież
przez organizatorów na patronów
22 maja w rozważaniu przed modlitwą Regina
37. Światowych Dni Młodzieży,
Caeli.
które w sierpniu przyszłego roku
Ojciec Święty nawiązał do słów zawartych we
odbędą się w Lizbonie. Gospodafragmencie Ewangelii VI niedzieli wielkanocnej
rze starali się w gronie patronów
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”
umieścić te postacie, które dla
(J 14, 27). Zaznaczył, że Pan Jezus wypowiada te
młodych ludzi mogą być wzorem
słowa przed swą męką, kiedy Judasz wyszedł, aby
twórczego i prowadzącego do
Go zdradzić. Piotr ma się Go zaprzeć, a prawie
świętości okresu młodości i dowszyscy mają Go opuścić. Wiedząc o tym ukarosłości.
zuje, że łagodność jest możliwa także w najtrud37. Światowe Dni Młodzieży
Fot. lisboa2023.org
niejszym momencie; „i chce, abyśmy również
my
odbędą się w Lizbonie, w dn. 1-6
tak się zachowywali” – podkreślił Franciszek.
sierpnia 2023 r., pod hasłem: „Maryja wstała i poPapież podkreślił, że sami nie jesteśmy w stanie
szła z pośpiechem” (Łk 1,39).
zachować pokoju, że potrzebujemy pomocy,
Polscy biskupi spotkali się z Metropolitą Epifaniuszem
daru. „Pokój, który jest naszym działaniem,
jestjest wielkim złem, które wycierpieliśmy w wyniku podstępnego rosyjskiego ataku.
„Wojna
Fot. VINCENZO PINTO/AFP/East News

Ogłoszono patronów 37. Światowych Dni Młodzieży
W dniu 102. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, twórcy Światowych Dni Młodzieży,
gospodarze przyszłorocznego spotkania młodych zaprezentowali 13 świętych patronów,
którzy będą towarzyszyć młodzieży w drodze do Lizbony.
Św. Jan Paweł II, św. Jan Bosko, św. Wincenty, św. Antoni, św. Bartłomiej od Męczenników,
św. Jan z Brito, bł. Joanna Portugalska, bł. Jan Fernandes, bł. Maria Klara od Dzieciątka
Jezus, bł. Pier Giorgio Frassati, bł. Marcel Callo, bł. Chiara Badano i bł. Carlo Acutis – to
święci i błogosławieni, wybrani przez organizatorów na patronów 37. Światowych Dni
Młodzieży, które w sierpniu przyszłego roku odbędą się w Lizbonie. Gospodarze starali się w
gronie patronów umieścić te postacie, które dla młodych ludzi mogą być wzorem twórczego i
prowadzącego do świętości okresu młodości i dorosłości.
37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie, w dn. 1-6 sierpnia 2023 r., pod hasłem:
„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39).

(…) Wspólnym wysiłkiem trzeba powstrzymać to zło, aby nie rozprzestrzeniało się dalej” –
powiedział metropolita EpifaniuszZpodczas
spotkania
w Kijowie z delegacją
- - polskiego
- - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - ŻYCIA
KOŚCIOŁA
Episkopatu, w której uczestniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP; abp
Wojciech Polak, Prymas Polski i abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski (19.05.2022).
Było to pierwsze w historii spotkanie na tym szczeblu przedstawicieli Konferencji Episkopatu
Polski i autokefalicznego Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU).
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Narodowej. List, w którym Prymas Tysiąclecia
i polski episkopat zawarli słowa „Non possumus!”, którymi dali wyraz sprzeciwu wobec komunistycznego reżimu, może być inspiracją do
działania dla Polaków także dzisiaj.
Wystawa prezentuje szereg plakatów i zdjęć,
które przybliżają Polonii postać kard. Wyszyńskiego. Adresowana jest głównie do Polaków.
Jest ona jednym z projektów realizowanych
przez IPN, którego celem jest przybliżanie ważnych polskich postaci zarówno w Polsce, jak i za
granicą.

Wystawa prezentuje szereg plakatów i zdjęć, które przybliżają Polonii postać kard.
Wyszyńskiego. Adresowana jest głównie do Polaków. Jest ona jednym z projektów
realizowanych przez IPN, którego celem jest przybliżanie ważnych polskich postaci zarówno
w Polsce, jak i za granicą.

Polscy biskupi spotkali się

z Metropolitą Epifaniuszem
Fot. Twitter/StanislawBudzik
„Wojna jest wielkim złem, które wycierpieliśmy

W Rzymie
zainaugurowano
wystawę o kard.
w wyniku
podstępnego rosyjskiego
ataku.Wyszyńskim
(…)
Przy
kościele św.wysiłkiem
Stanisława trzeba
w Rzymie
zainaugurowano
Wspólnym
powstrzymać
to wystawę o kard. Wyszyńskim.
Zorganizowana
przy współpracy
Instytutu
Pamięci Narodowej i polskiej ambasady
zło, aby nie została
rozprzestrzeniało
się dalej”
– powieprzydział
Stolicy
Apostolskiej.
Jej celempodczas
jest rozpowszechnianie
metropolita
Epifaniusz
spotkania wiedzy i kultywowanie
dziedzictwa,
beatyfikowanego
w zeszłym roku,
Prymasa Tysiąclecia.
w Kijowie
z delegacją polskiego
Episkopatu,
Prymas
Tysiąclecia
z
powodzeniem
łączył
role
wybitnego
w której uczestniczył abp Stanisław Gądecki, duchownego i teologa, a
jednocześnie męża stanu. „W jego postaci Polacy, w okresie zniewolenia, widzieli swojego
przewodniczący KEP; abp Wojciech Polak, Prynaturalnego przywódcę. To jest rzecz nieprzemijająca, bo wiara, podbudowana mądrością,
mas Polski i abp Stanisław Budzik, metropolita
staje się dla człowieka przewodnictwem. Wyszyński był pasterzem narodu” – stwierdził prof.
lubelski (19.05.2022). Było to pierwsze w historii
Karol Polejowski. zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
spotkanie na tym szczeblu przedstawicieli KonList, w którym Prymas Tysiąclecia i polski episkopat zawarli słowa „Non possumus!”,
ferencji
Polskiwobec
i autokefalicznego
Pra-reżimu, może być inspiracją do
którymi
daliEpiskopatu
wyraz sprzeciwu
komunistycznego
wosławnego
Kościoła
Ukrainy
(PKU).
działania dla Polaków także dzisiaj.

Strony dyskutowały o trwającej, niesprowokowanej rosyjskiej agresji na Ukrainę, podczas której
wróg cynicznie zabija ludność cywilną i niszczy
całe miasta.
Prymas Prawosławnego Kościoła Ukrainy podziękował gościom za niezwykle istotną pomoc,
w tym wojskową, udzieloną przez Polskę Ukrainie. Biskupi rozmawiali także o sytuacji religij-Fot. Instytut Prymasowski
nej, międzywyznaniowej i społeczno-politycznej
w Ukrainie oraz o ukraińskich uchodźcach, którym Polska życzliwie udzieliła schronienia naKard. Tagle: Paulina Jaricot przyjęła dar Słowa, Ducha i Pokoju
swoim terytorium. Przed wizytą u Prymasa PKUPapież wspomniał o wyniesionej na ołtarze Paulinie Jaricot (22.05.2022), założycielce Dzieła
goście zwiedzili Sobór Hagia Sophia, a po spotka-Rozkrzewiania Wiary, wspierającego misje. Określił ją jako odważną kobietą, wrażliwą na
niu – Katedrę Św. Michała ze Złotą Kopułą.
znaki czasu i obdarzoną uniwersalną wizją misji Kościoła. W homilii, podczas Mszy

beatyfikacyjnej w Lyonie, papieski wysłannik, kard. Luis Antonio Tagle podziękował za dar
jej osoby dla Kościoła i ludzkości. Wyraził także uznanie dla wkładu Kościoła lyońskiego dla
misji Kościoła powszechnego i przemiany społeczeństwa.
Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji zaznaczył podczas homilii, że w Paulinie Jaricot
Przy kościele św. Stanisława w Rzymie zainau-dostrzegamy żywe świadectwo mocy miłości do Jezusa, która prowadziła do utożsamienia się
gurowano wystawę o kard. Wyszyńskim. Zor-z Nim. Zauważył, że to miłowanie i zachowywanie Jego Słowa nie jest możliwe tylko dzięki
ganizowana została przy współpracy Instytutu
ludzkim wysiłkom.

W Rzymie zainaugurowano
wystawę o kard. Wyszyńskim

Pamięci Narodowej i polskiej ambasady przy
Stolicy Apostolskiej. Jej celem jest rozpowszechnianie wiedzy i kultywowanie dziedzictwa,
beatyfikowanego w zeszłym roku, Prymasa Tysiąclecia. Prymas Tysiąclecia z powodzeniem
łączył role wybitnego duchownego i teologa, Fot. ks. Paweł Kłys
Kard. Tagle: Paulina Jaricot przyjęła dar Słowa,
a jednocześnie męża stanu. „W jego postaci PoDucha i Pokoju
lacy, w okresie zniewolenia, widzieli swojego
naturalnego przywódcę. To jest rzecz nieprzemiPapież wspomniał o wyniesionej na ołtarze Paujająca, bo wiara, podbudowana mądrością, staje W POLSCE
linie Jaricot (22.05.2022), założycielce Dziesię dla człowieka przewodnictwem. Wyszyński
ła Rozkrzewiania Wiary, wspierającego misje.
był pasterzem narodu” – stwierdził prof. Karol
Określił
ją jako odważną kobietą, wrażliwą na
szansa na nową dynamikę i polsko-ukraińskie
Polejowski. zastępca prezesa Instytutu Pamięci Prymas Polski o wizycie w Ukrainie:znaki
czasu i obdarzoną uniwersalną wizją misji
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pojednanie
Nadzieję na pewne ożywienia, nową dynamikę w relacjach polsko-ukraińskich, „a daj Boże
ŻYCIA
KOŚCIOŁA
głębokie
i szczere pojednanie” wyraził Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas rozmowy
z dziennikarzami w Gnieźnie. Głównym tematem była niedawna wizyta biskupów w
Ukrainie.
Pytany o okoliczności zorganizowania wyjazdu abp Polak przyznał, że temat pojawił się dość

twierdzenie, że to mistyfikacja jest okrutne i nieuczciwe. To zamykanie oczu na prawdę” –
stwierdził abp Polak.

Kościoła. W homilii, podczas Mszy beatyfikacyjnej w Lyonie, papieski wysłannik, kard. Luis
Antonio Tagle podziękował za dar jej osoby dla
Kościoła i ludzkości. Wyraził także uznanie dla
wkładu Kościoła lyońskiego dla misji Kościoła
powszechnego i przemiany społeczeństwa.
Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji zaznaczył
podczas homilii, że w Paulinie Jaricot dostrzegamy żywe świadectwo mocy miłości do Jezusa, która prowadziła do utożsamienia się z Nim.
Zauważył, że to miłowanie i zachowywanie Jego
Słowa nie jest możliwe tylko dzięki ludzkim wysiłkom.

W POLSCE
Prymas Polski o wizycie w Ukrainie: szansa na
nową dynamikę i polsko-ukraińskie pojednanie

Święcenia kapłańskie A.D. 2022
Arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił święceń prezbiteratu w katedrze poznańskiej
(21.05.2022).
„Potrzeba nowej ewangelizacji Polski. Potrzeba nowych kapłanów silnych duchem,
gorliwych, zdolnych do przekazania Ducha Świętego ludziom nowych czasów” – mówił
podczas święceń kapłańskich abp Stanisław Gądecki.

Nadzieję na pewne ożywienia, nową dynamikę
w relacjach polsko-ukraińskich, „a daj Boże
głębokie i szczere pojednanie” wyraził Prymas
Fot. BP KEP
Polski abp Wojciech Polak podczas rozmowy
z dziennikarzami w Gnieźnie. Głównym tematem była niedawna wizyta biskupów w Ukrainie.
Pytany o okoliczności zorganizowania wyjazdu
abp Polak przyznał, że temat pojawił się dość
spontanicznie, po spotkaniu Rady Stałej KEP na
Jasnej Górze. Nie był przedmiotem obrad, ale
podjęty został niejako w kuluarach.
Inicjatywa wyszła od abp. Gądeckiego, który
poprosił abp. Budzika o zorientowanie się w sytuacji i możliwościach. Sam – jak dodał – zgodził się bez wahania, choć oczywiście „pewna
doza ostrożności i poufności była konieczna, bo
w Ukrainie trwa przecież wojna i to nie tylko ta
realna, ale także informacyjna, propagandowa,
a w tej – stwierdził – Rosjan lekceważyć absolutnie nie można”.
Podsumowując przebieg i oceniając wagę wizyty
abp Polak przyznał, że dla niego osobiście największą wartością była sama obecność na ukraińskiej ziemi i wśród jej mieszkańców.
„Nie postrzegam tej wizyty w kategoriach jakiegoś przełomu, nie chcę jej oceniać w kategoriach migracja wewnętrza. Ludzie uciekają ze wschodu do centralnej i zachodniej części
przystających do polityki, bo miała ona przede kraju. Wspominając pobyt w Irpieniu i Buczy, dwóch doświadczonych bombardowawww.ekai.pl, www.episkopat.pl, www.archpoznan.pl
wszystkim wymiar duchowy i braterski. Poje- Źródła:
niami i dziś niemal wyludnionych ukraińskich miastach przyznał, że widok spalonych
chaliśmy tam, by powiedzieć – jesteśmy z wami, domów, całych ulic i kwartałów ruin wzbudził w nim z jednej strony ogromny smuwiemy co przeżywacie, chcemy nadal pomagać. tek, z drugiej pytanie, które pewnie zadaje sobie wielu ludzi – jak w naszych czasach,
Tego dotyczyły m.in. rozmowy ze zwierzchnika- po traumie II wojny światowej mogło do tego dojść?
mi Kościołów: rzymskokatolickiego, Ukraińskie- „Modliliśmy się w milczeniu przy zbiorowych grobach w Buczy, z których ekshumogo Kościoła Greckokatolickiego i Prawosławne- wano już ciała pomordowanych mieszkańców miasta. Te doły wykopano w bliskogo Kościoła Ukrainy, które – co trzeba podkreślić ści osiedli, sklepów, kościoła – takich jak nasze. Nic nie usprawiedliwia tych zbrodni,
– w czasie wojny bardzo zacieśniły wzajemne re- a ich kwestionowanie, twierdzenie, że to mistyfikacja jest okrutne i nieuczciwe. To
lacje” – relacjonował abp Polak.
zamykanie oczu na prawdę” – stwierdził abp Polak.
Jak dodał, w czasie rozmów podjęty został również temat bieżącej sytuacji Ukrainy, pilnych
Święcenia kapłańskie A.D. 2022
potrzeb oraz pomocy jaką Polacy otoczyli Ukraińców, co dla wielu było zaskoczeniem i wciąż bu- Arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił święceń prezbiteratu w katedrze poznańskiej
dzi wdzięczność, a także nadzieję na przyszłość. (21.05.2022). „Potrzeba nowej ewangelizacji Polski. Potrzeba nowych kapłanów
Metropolita gnieźnieński zwrócił też uwagę na silnych duchem, gorliwych, zdolnych do przekazania Ducha Świętego ludziom nokonieczność kontynuowania pomocy Ukrainie wych czasów” – mówił podczas święceń kapłańskich abp Stanisław Gądecki.
i to w każdym możliwym wymiarze: politycznym, wojskowym, duchowym, moralnym i materialnym. Jak mówił, szczególnie pilna jest pomoc humanitarna, bo w Ukrainie trwa ogromna
Źródła: www.ekai.pl, www.episkopat.pl, www.archpoznan.pl
ZZMARYJĄ
ŻYCIA W
KOŚCIOŁA
NOWE CZASY
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Hasło roku duszpasterskiego

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość

Wniebowstąpienia Pańskiego
29.05.2022 r.
Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, gościmy kleryków naszego Seminarium, modlą się razem z nami o powołania
i za powołanych oraz po Mszach św. przeprowadzą przed kościołem zbiórkę ofiar na
potrzeby swojej uczelni.
W poniedziałek - II święto Zesłania Ducha
Świętego – NMP Matki Kościoła. Msze św.
jak w dzień powszedni.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź św. w piątek od godz.
16:00, okazja do Komunii św. co pół godz.
W I piątek Msza św. z konferencją o godz.
7:30, w sobotę Msza św. i nabożeństwo
pierwszosobotnie o godz. 7:30.
W czerwcu odwiedzimy chorych z sakramentami św. w piątek 3 czerwca i w sobotę 4
czerwca. Prosimy, by w godzinach otwarcia
biura parafialnego potwierdzić, chęć przyjęcia kapłana.
Nabożeństwa majowe w poniedziałek i wtorek po wieczornej Mszy św., a od środy nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie po
wieczornej Mszy św. natomiast w sobotę
i niedzielę o godz. 17.30.
W przyszłą niedzielę Zesłanie Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego.
W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka śp. Urszula Sobierajska z ul. Nowy
Świat, pogrzeb w najbliższy wtorek na Miłostowie. Polećmy zmarłą Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie…
8
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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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