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EWANGELIA

EWANGELIA (Mt 28,16-20)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus 
im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 
wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowa-
mi: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca                                                                                                      
Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Niektórzy jednak wątpili.” To zda-
nie Ewangelii niemal poraża. Bo jak 
mogli wątpić?! Widzieli Go żywego, 
choć wcześniej umarł. Rozmawiali 
z Nim, dotykali Jego ran. Widzie-
li całe mnóstwo uzdrowionych, 
wskrzeszonych, jedli rozmnożony 
chleb, pili wino w Kanie. I o czym 
to świadczy? Nie ma takiego dowo-
du na ziemi, który by nam wystarczył. Nie tęsknijmy 
za cudami. Pan Bóg zawsze pozostanie dla nas Kimś 
nieuchwytnym i jeżeli mamy poczucie, że już Go 
znamy, to możemy mieć pewność, że to nie jest On. 
Okazuje się, że można widzieć Zmartwychwstanie 
i nadal mieć wątpliwości. Jest mnóstwo spraw, któ-
rych nigdy nie zrozumiemy. Do wielu zadań będzie-
my czuć się niewystarczający. To do czego Pan Bóg 
nas powołuje zawsze będzie nas przekraczało. Ale 
to zupełnie w niczym nie przeszkadza, bo „Ja jestem               
z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” 
My mamy po postu iść i żyć tak, żeby inni zapragnęli 
Go poznać. Dzisiaj Niedziela Trójcy Świętej. Jej isto-
ta jest tajemnicą miłości, wzajemnego obdarowywa-
nia się i zaufania. Pan Bóg tworząc nas na swój ob-
raz i podobieństwo stworzył nas również wspólnotą.                                                                                     
I my mamy być dla siebie darem. Bo choć niezwykle 
ważne jest czy kocham Boga, to często równie waż-
ne, kogo kocham wraz z Bogiem. Komu pomagam, 
wybaczam, komu nie zazdroszczę i z czyich sukce-
sów się cieszę, bo kocham razem z Nim. A naszą siłą 
jest to, że On Jest. I tyle wystarczy, bo chrześcijanie 
są ludźmi, którzy potrafią budować na całkowitym 
zaufaniu Panu Bogu. „Wierzyć to znaczy nawet nie 
pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.” (ks. 
Jan Twardowski)

JZ

CHRZEST W IMIĘ 
OJCA I SYNA, I DUCHA 

ŚWIĘTEGO
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31.05.
„Maryja pierwsza stanęła                                                  
w gronie maluczkich i łakną-
cych. Została naszą Obroni-
cielką przeciwko mocarzom 
ciemności. W walce ze złem 
jest tarczą, która odbija 
wszystkie śmiertelne pociski 
niegodziwego ducha ciemno-
ści. Ilu ludzi zawdzięcza Maryi 
zwycięstwo nad złem, łaskę 
nawrócenia, może w ostatniej 
chwili życia!”

1.06.
„Maryja pierwsza okazała 
światu Słońce Sprawiedli-
wości, Chrystusa, Boga 
naszego. Ten obraz po-
wściąga nieprawość ludzi                                                
i sprawia, że życie na ziemi 
staje się możliwsze, znośniej-
sze. Macierzyński uśmiech 
Maryi rozbija twarde serca                                               
i wskazuje im sprawiedliwość                                                   
i wyrozumiałość dla bliźnich. 
Dzięki temu ludzie przewrotni 
łagodnieją, a uciśnieni doznają 
ulgi i odpocznienia.”

2.06.
„Nikt nie wypowiedział wspa-
nialszej pochwały Maryi od 
tej, która padła ogniś z tłumu: 
<<Błogosławione łono, które 
Cię nosiło, i piersi, któreś 
ssał>> (Łk II, 27). To pochwa-
ła Syna przez Matkę i Matki 
przez Syna! Jest to zarazem 
najpiękniejsza modlitwa każ-
dej ziemskiej matki.”

3.06.
„Maryja służy Bogu wszyst-
kim, co ma, służy swoim 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
ciałem i krwią dziewiczą, 
które oddaje ofiarnie 
Jezusowi. Któż delikatniej 
służy dziecięciu jak nie 
matka? Któż troskliwiej 
kiedy służył Panu jak nie 
Maryja, gdy pielęgnowała 
Go pod sercem swoim? 
Jak wspaniały dała wzór 
wszystkim matkom ziem-
skim, wszystkim dzieciom 
Bożym, powołanym na 
służbę Bogu!”

4.06.
„Nie można wyjść                  
z Kościoła, opuścić 
kościoła, bo Kościół jest 
nierozłącznie związany           
z moją osobowością, 
która przez chrzest niesie          
w sobie Ojca, Syna                                                
i Ducha Świętego. Dlate-
go Kościół ciągle się za 
mną <<wlecze>> i nie-
ustannie we mnie trwa.”

5.06.
„Wszystko co płynie 
z ołtarza Maryi i z Jej 
macierzyńskiej postaci, 
odmienia codzienne oby-
czaje narodowego życia.”

6.06.
„Cała miłość naszych 
matek spływa z macie-
rzyńskiej miłości, którą 
widzimy w Najświętszej 
Pannie.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B

PIERWSZE CZYTANIE   (Pwt 4,32-34.39-40)
Bóg jest jeden
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz tak powiedział do ludu:
„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył 
na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do 
drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród 
głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść 
i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, 
znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przera-
żającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich 
oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie 
wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja 
dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś 
przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22)
Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało, *
sam rozkazał i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 8,14-17)
Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście du-
cha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch 
wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli 
zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami 
Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział                   
w chwale.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ap 1,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

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

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: So 3, 14-17; Łk 1 , 39-56
Wtorek: Tb 2, 9-14; Mk 12, 13-17
Środa: Tb 3, 1-11a. 16-17a; Mk 12, 18-27
Czwartek: Wj 24, 3-8; Hbr 9, 11-15; Mk 14, 12-16.22-26
Piątek: Tb 11, 5-8; Mk 12, 35-37
Sobota: Tb 12, 1b.5-15.20; Mk 12, 38-44
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„Miałam taki mały kajak i pewnego dnia tym kajakiem popłynęłam odnogą Jeziora Wiktorii. Chciałam podpłynąć pod drzewo, 
a tam, pod drzewem, był hipopotam. Coś mnie tknęło (to Anioł Stróż mnie szturchnął) i odwróciłam głowę. Jak się odwróciłam, 
zobaczyłam otwartą ogromną paszczę! Do dziś pamiętam – miała różowe wnętrze i w środku kły, takie żółtozłote… I ten otwarty 
pysk był nad końcem mojego kajaka! I wtenczas wrzasnęłam na całe jezioro: ‹‹Święty Rafale, ratuj! Ja będę wiosłować!››. To był 
taki spontaniczny wrzask: ja będę wiosłować, a ty ratuj. I Święty Rafał uratował – on jest od pomocy w nagłych wypadkach. No                             
i rozstaliśmy się z hipopotamem w pokoju”.
„Każdy, kto ma jakąś odpowiedzialną pracę, czuje, że bez Bożej pomocy nie zrobi nic. Prosi więc, żeby Pan Jezus pomógł. Tam,                    
w trudnych warunkach, człowiek jest bardziej świadom, ile zależy od pomocy Bożej”.
„W życiu Wandy to Pan Bóg jest Tym, którego ukochała najbardziej, z ufnością mu się powierzając. Potrafiła wstać o czwartej, gdy 
miała złamaną nogę i poruszała się na wózku, by zdążyć na Mszę Świętą. Nie chciała nikogo fatygować, choć i my, i Afrykańczycy 
z ochotą byśmy jej wtedy pomogli. Oprócz skromności lubiła też swoją niezależność” (Wanda Marczak-Malczewska, pediatra,                       
w latach 1973–1995 na misjach w Ugandzie). 
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Polskie tradycje świąteczne

Boże Ciało - Najwspanialsza Uroczystość
Bożego Ciała na przestrzeni wieków związały się różne zwycza-
je, oparte na przekonaniu o sile „magicznej” święconych w tym 
dniu i zdobiących ołtarze wianków, kwiatów, gałązek. Do wicia 
wianków do dziś używa się wielu ziół i traw, bo jak mówi stare 
przysłowie: „Każde ziele mówi: święć mnie”. W skład wianków 
wchodziły przede wszystkim zioła o znaczeniu leczniczym i ga-
łązki drzew chroniących od piorunów. Wśród ziół najważniejsza 
była bylica boże drzewko, nie mogło też zabraknąć macierzanki, 
mięty, rozmarynu, wrotycza, rozchodnika, lubczyku, niezapomi-

najek, bławatków, rumianków, stokro-
tek i innych ziół i traw. Splatano małe 
wianuszki, wielkości dłoni, związane 
czerwoną wstążeczką. Po poświęceniu 
wisiały one jeszcze przez całą oktawę 
w kościele, a po ośmiu dniach każdy 
zabierał swój do domu. Wierzono, że 
wisząc w kościele, wianki nabierały 
mocy. Zioła wykorzystywane do bu-
kietów i wianków stosowane były póź-
niej jako lekarstwa. Obok wianków, do 
wszelkiego rodzaju zabiegów leczni-
czych i gospodarskich wykorzystywa-
ne były gałązki z ołtarzy; te najczęściej 
kładziono pod strzechy, aby chroni-
ły dom i zabudowania gospodarskie 

przed pożarem, lub wtykano na granicach pola, aby chroniły za-
siewy przed chorobą i szkodnikami. Boże Ciało poza swoją reli-
gijną wymową, w ludowej tradycji było ważną datą w kalenda-
rzu prac rolniczych. Okres oktawy to było osiem dni wolnych od 
prac polowych; w „oktaby” nie należało sadzić kapusty, bo nie 
wyrośnie dorodna i przestrzegano: „W Boże Ciało z Boską chwałą 
słowo nam się chlebem stało, nie tnij zboża ni kapusty, bo odnaj-
dziesz w niej rdzeń pusty”. Z uroczystością Bożego Ciała łączą się 
też różnego rodzaju zabawy, a najsłynniejszą z nich jest krakowski 
zwierzyniecki, zwany lajkonikiem. Chodzenie z lajkonikiem po 
ulicach Krakowa w Boże Ciało zapoczątkowało podobno w 1738 
roku bractwo krakowskich włóczków (flisaków trudniących się 
spławem drewna i zboża) na pamiątkę obrony Krakowa przed 
Tatarami. Wydarzenie to miało miejsce około 1281 roku, właśnie 
podczas procesji Bożego Ciała.
Po uroczystościach w kościele zapraszano zwykle na uroczysty, 
rodzinny obiad. Na świąteczny stół dobrze było zgodnie z tradycją 
przygotować potrawy z „czerwcowych przebojów” - szparagów 
i truskawek. I te potrawy chętnie serwujemy na naszych stołach 
do dziś.
              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.

Boże Ciało, Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, 
to kolejne święto ruchome; przypada ono na je-
denasty dzień po Zielonych Świątkach. Uroczy-
stości tego dnia, a także następnych osiem dni 
(oktawa) to najwspanialsze ze wszystkich wspa-
niałości kościelnych, obchodzone uroczyście                  
w całej Polsce - zarówno w miastach jak i na wsi. 
Święto ustanowione przez papieża Urbana IV w 1264 roku mia-
ło przybliżyć wiernym różne aspekty obecności Chrystusa w eu-
charystii. Protestantyzm nie uznawał kultu eucharystii i zdaniem 
Lutra Boże Ciało to „najbardziej szkodliwe święto całego roku.” 
W święto Bożego Ciała buduje się cztery ołtarze ustawione pod 
gołym niebem, ubierane zielonymi drzewkami, najczęściej brzóz-
kami i kwiatami, dekoruje ulice i domy, we wszystkich wsiach                
i miastach odbywa się uroczysta procesja. Prowadzony przez 
mężczyzn ksiądz, niesie pod baldachimem monstrancję, w powie-
trzu unosi się zapach kadzidła, dzieci posypują drogę płatkami 
kwiatów, a przy każdym ołtarzu odśpiewywana jest wyznaczona 
ewangelia i odmawiane modlitwy. Dawniej w miastach podczas 
procesji przy ołtarzach odgrywano sceny, w których występowały 
postacie biblijne, wygłaszano wiersze, śpiewano pieśni adoracyj-
ne. Bardzo często w dziejach Polski religijnym treściom procesji 
towarzyszyły akcenty polityczne; tak było w czerwcu 1661 roku, 
po zwycięstwie pod Płonką i Cudownem, kiedy to w warszaw-
skiej procesji triumfalnie kroczyli hetman Stanisław Rewera Po-
tocki, Jerzy Lubomirski i Paweł Sapieha. Także przez wszystkie 
lata PRL-u udział w procesji Bożego Ciała miał charakter religijno 
- narodowy i były wyrazem patriotycznej postawy. Ze świętem 

Pod baldachimem z gorącej mgły i złota

(na wysokich drążkach niosą go anieli)

Słoneczna monstrancja rzęsiście migota

Złociście się weseli.

Płatki, kwiatki, bławatki lecą u dróżek

Dzwonią świerszcze dzwonkami wdzięcznej kapeli,

Monstrancja świetlista, promienista w górze

Złociście się weseli.

A w dole chwieją się, chwieją aż do ziemi

Kłosy zbożne, pobożne, kornie, nieśmiało,

W chrzęście nie słyszą, jak w nich cicho tajemnie

Rośnie chleb - Boże Ciało.
(T.Makowiecki Na dzień)
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Po raz pierwszy katolik na czele Izby Lordów
Po raz pierwszy, od czasów powstania Kościoła anglikańskiego, katolik 
stanął na czele Izby Lordów – izby wyższej parlamentu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Został nim 77-letni 
lord John Francis McFall.

101. rocznica urodzin 
Jana Pawła II

18 maja br. minęła 101. rocznica uro-
dzin Karola Wojtyły, od 16 paździer-
nika 1978 r. – papieża Jana Pawła II. 
Wkrótce po śmierci został on ogło-
szony błogosławionym, a następnie 
świętym Kościoła katolickiego.

Startują „JP2 Studies” – elitarne 
Studia Janopawłowe na Angelicum
Instytut Kultury św. Jana Pawła II,                 
w rok po swej inauguracji na Papieskim 
Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu 
(Angelicum) w Rzymie, poszerza za-
kres działalności i uruchamia roczne 

Studia Janopawłowe – „JP2 Studies”. To unikalna w Europie propozy-
cja zgłębiania myśli i dziedzictwa intelektualnego Jana Pawła II. Rekru-
tacja na studia rozpoczęła się 18 maja – w 101. rocznicę urodzin Karola 
Wojtyły. „JP2 Studies” to roczny interdyscyplinarny program w języku 
angielskim na słynnej rzymskiej uczelni, gdzie Jan Paweł II napisał swój 
doktorat.

Modlitwa to także zmaganie z trudnościami
Do rozpoznawania i przezwyciężania trudności w życiu modlitewnym 
zachęcał Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej (19.05 br.). Spotyka-
jąc się z wiernymi, na dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego, 
papież kontynuował cykl katechez o modlitwie.
Franciszek zauważył, że największymi problemami, jakie pojawiają się 
u osób modlących się są: roztargnienie, oschłość i znużenie. W obliczu 
tych trudności trzeba wytrwale iść naprzód. „Ludzie wierzący nigdy nie 
przestają się modlić!” – stwierdził Ojciec Święty. „Wiemy, że w końcu, 
gdy minie ten okres spustoszenia, w którym wznosiliśmy do nieba ci-
che wołania i wiele pytań «dlaczego?», Bóg nam odpowie. I nawet na-
sze najostrzejsze i najbardziej gorzkie wypowiedzi przyjmie z ojcowską 
miłością i uzna je za akt wiary, za modlitwę” – powiedział papież na 
zakończenie swojej katechezy.

Niech waszą siłą będzie moc 
Ducha Świętego

Do uroczystości Zesłania Ducha Świę-
tego nawiązał papież Franciszek, po-
zdrawiając Polaków podczas środowej 
audiencji ogólnej (19.05 br) i życzył, 
by naszą siłą, wśród niepokojów, walk                   

i zagrożeń we współczesnym świecie była moc Ducha Świętego.

Zawieszenie broni między  
Izraelem i Hamasem weszło 

w życie 
O godz. 2.00 w nocy z czwartku na 
piątek 21.05 br. (1.00 czasu polskiego) 

weszło w życie wynegocjowane i ogłoszone w czwartek zawieszenie 
broni między Izraelem i Hamasem. Od 10 maja, czyli od dnia rozpo-
częcia walk między Izraelem a Hamasem, zginęło 232 Palestyńczyków, 
w tym 65 dzieci i 39 kobiet, a ponad 1700 osób zostało rannych. Izrael 
twierdzi, że zabił co najmniej 160 bojowników w Gazie. Po stronie 
izraelskiej zginęło 12 osób.

Papież wzywa Kościół do modlitwy o pokój w Ziemi Świętej
„Dziękuję Bogu za decyzję o zaprzestaniu starć zbrojnych i mam na-
dzieję, że drogi dialogu i pokoju będą kontynuowane” – powiedział pa-
pież do ambasadorów Singapuru, Zimbabwe, Bangladeszu, Algierii, Sri 
Lanki, Barbadosu, Szwecji, Finlandii i Nepalu przy Stolicy Apostolskiej, 
przyjętych na audiencji z okazji przekazania listów uwierzytelniających 
(21.05 br.).

Franciszek: musimy wspólnie dać 
światu świadectwo

My, chrześcijanie, musimy wspólnie 
dać światu świadectwo: być świadkami 
Bożej miłości, która została rozlana w 
naszych sercach przez Ducha Świę-
tego, który został nam dany – powiedział papież w przeslaniu wideo 
skierowanym na zakończenie Międzynarodowego Czuwania Ekume-
nicznego zorganizowanego przez CHARIS, za pośrednictwem Komi-
sji ds. Jedności Chrześcijan, w Anglikańskim Kościele Chrystusowym                                                                                      
w Jerozolimie (23.05 br.).

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego w Watykanie

Żyjmy w teraźniejszości! Dążmy do 
całości! Postawmy Boga na pierw-
szym miejscu! – wezwał Franciszek 
podczas Mszy św. w uroczystość Ze-
słania Ducha Świętego w Bazylice św. 
Piotra w Watykanie. „Paraklet mówi Kościołowi, że dziś jest czas po-
cieszenia. Jest to bardziej czas radosnego głoszenia Ewangelii, niż walki 
z pogaństwem. Jest to czas, aby nieść radość Zmartwychwstałego, a nie 
narzekać na dramat sekularyzacji. Jest to czas, aby wypełnić świat mi-
łością, nie poślubiając światowości. Jest to czas w którym trzeba dawać 
świadectwo miłosierdzia, bardziej niż wpajania zasad i norm. To jest 
czas Parakleta!” – powiedział papież.

Franciszek: Duch zmienia serce i poszerza spojrzenie 
„Prośmy dziś Maryję Dziewicę, Matkę Kościoła, o wstawiennictwo, aby 
Duch Święty zstąpił w obfitości, napełnił serca wierzących i rozpalił we 
wszystkich ogień swej miłości” - wezwał Franciszek podczas modlitwy 
Regina Coeli w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Watykanie. Pa-
pież zapewnił, że „Pan zsyła Ducha Świętego na nas, On nas ogarnia                   
i pokonuje wszystkie nasze niezdecydowania, łamie nasze obrony i de-
montuje nasze fałszywe zabezpieczenia (…). Duch Święty pochodzi od 
Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i zstępuje na Kościół - na każ-
dego z nas - ożywiając nasze umysły i serca” - powiedział Franciszek.

Deszcz płatków róż w uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego

W rzymskim Panteonie, każdego 
roku, w uroczystość Zesłania Du-
cha Świętego ma miejsce szczególna 
ceremonia: kiedy podczas Mszy św. 

Z życia Kościoła

 

Fot. Itto Ogami / Wikimedia

 

 

 

Jerozolima. Roman Koszowski /Foto

Fot. AFP/EAST NEWS
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chór śpiewa hymn „Veni Creator Spiritus” (O Stworzycielu Duchu, 
przyjdź), z góry spływa na obecnych deszcz płatków czerwonych róż. 
Symbolizują one języki ognia, jakie – według Dziejów Apostolskich – 
spłynęły na Maryję i Apostołów w momencie Zesłania Ducha Święte-
go. Tradycja ta pochodzi z pierwszych wieków Kościoła. Dlaczego to 
szczególne święto odbywało się w Panteonie? Uzasadnienie jest proste: 
w tamtym czasie był to najbardziej znany kościół Rzymu i jedyny, który 
miał otwór w dachu.
Tysiące płatków róż spada na wiernych również w romańskim kościele 
św. Michała w Wiedniu, z otworu w dachu, zwanego także „dziurą Du-
cha Świętego”. Ojcowie salwatorianie, sprawujący opiekę duszpasterską 
w tym zabytkowym kościele, powrócili przed kilkoma laty do zapomnia-
nej tradycji zielonoświątkowej.

Światowy Dzień Modlitw za Kościół                
w Chinach

Msza św. w kościele św. Krzyża w War-
szawie i spotkanie z prelekcją nt. tymcza-
sowego porozumienia między Watykanem  
a Pekinem złożyły się na tegoroczne, war-

szawskie obchody Światowego Dnia Modlitw za Kościół w Chinach. 
Obchodzony jest on 24 maja, w liturgiczne wspomnienie NMP Wspo-
możycielki Wiernych, otaczanej szczególną czcią w sanktuarium w She-
shan koło Szanghaju.

Zainaugurowano obchody jubileuszo-
wego Roku Ignacjańskiego
Jezuici, podejmując rozmaite reformy                      
w Kościele, prowadzili je zawsze w jedno-
ści z nim. To bardzo ważna wskazówka na 
dzisiejsze czasy – powiedział bp Piotr Ja-

recki, który przewodniczył Mszy św. w uroczystość ku czci św. Andrzeja 
Boboli w warszawskim sanktuarium pod jego wezwaniem (16.05 br.). 
Eucharystia zainaugurowała obchody jubileuszowego Roku Ignacjań-
skiego, ogłoszonego przez generała jezuitów z okazji 500 – lecia na-
wrócenia św. Ignacego Loyoli oraz 400 – lecia jego kanonizacji. Z okazji 
roku jubileuszowego, w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, rozpoczęła 
się też peregrynacja ikony św. Ignacego.
Św. Ignacy Loyola (1491-1556) został ranny w bitwie o Pampelunę 20 
maja 1521 r. To wydarzenie zapoczątkowało proces jego przemiany 
duchowej -  z próżnego rycerza stał się pokornym żołnierzem Jezu-
sa Chrystusa. Wspominając to „spotkanie” Ignacego z kulą armatnią, 
która strzaskała mu nogę, jezuici rozpoczną jubileuszowe obchody 
Roku Ignacjańskiego. Centralnym dniem uroczystych obchodów będzie 
12.03.2022 r. W tym w dniu, 400 lat temu (12 marca 1622), papież Grze-
gorz XV kanonizował Ignacego. Rok Ignacego Loyoli zakończy się                                                                                                                               
w dzień liturgicznego wspomnienia Świętego, czyli 31 lipca 2022 roku.

Polskie świętowanie Roku Ignacjań-
skiego – wybrane wydarzenia

Konkurs na książkę o duchowości lub pe-
dagogice ignacjańskiej, uliczne ewangeliza-
cje, wykłady, wspólne czuwania, modlitwy 

i liturgie w kościołach pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli oraz pe-
regrynacja jego relikwii – to tylko niektóre propozycje przygotowane 
przez wspólnoty jezuickie w Polsce z okazji rozpoczynającego się Roku 
Ignacjańskiego. Potrwa od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 roku.

Prymas: świat potrzebuje owoców 
Ducha Świętego

„Świat wciąż potrzebuje w nas i przez nas 
owoców Ducha Świętego. Nawet jeśli się 
na nasze świadectwo zamyka, potrzebuje 

 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

miłości i pokoju, cierpliwości i dobroci, wierności i opanowania” – mó-
wił w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego Prymas Polski abp Wojciech 
Polak. Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego sięga pierw-
szych wieków chrześcijaństwa. Łączono ją z Wielkanocą, a od IV w. 
wyodrębniono jako osobne święto, obchodzone zarówno w Kościele 
wschodnim, jak i zachodnim. W Kościele katolickim Niedziela Zesłania 
Ducha Świętego kończy okres wielkanocny.

Święcenia kapłańskie 2021
Arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił               
w Katedrze Poznańskiej święceń prezbite-
ratu diakonom Archidiecezji Poznańskiej 
(22.05.2021).Podkreślił szczególnie rado-
sny charakter tego dnia: „Dzień dzisiejszy 
jest dla nas wszystkich - zgromadzonych w poznańskiej katedrze – 
dniem niezwykle radosnym i promiennym. Dzisiaj bowiem nasi dia-
koni przyjmą święcenia kapłańskie i staną się członkami poznańskiego 
presbyterium. Wraz z księżmi biskupami i kapłanami naszej archidie-
cezji, zakonnikami i zakonnicami oraz wiernymi świeckimi dziękujemy 
Chrystusowi za dar Jego kapłaństwa, którym ubogaci naszą wspólnotę 
diecezjalną o sześciu nowych duszpasterzy”.

W POLSCE
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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 zba-
wienia i nadziei. Powierzamy się 
Tobie, Uzdrowienie chorych, 
która u stóp krzyża zostałaś po-
wiązana z cierpieniem Jezusa, 

trwając mocno w wierze.
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy 
i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i świę-
to – 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 obar-
czył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas 
prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszy-

mi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wsze-

lakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwaleb-

na i błogosławiona.

Źródło: www.ekai.pl; www.gosc.pl; www.archpoznan.pl
Opracowała ET

Wkrótce odnowienie Aktu poświęcenia Narodu Polskiego 
Najświętszemu Sercu Jezusa

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem w setną 
rocznicę poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Jezusowemu (w 1921 
r.), biskupi w imieniu Kościoła ponowią Akt zawierzenia Polski Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu. Uroczystego Aktu dokona arcybiskup 
Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
11 czerwca 2021 roku, podczas Mszy świętej o godz. 18 w krakowskiej 
bazylice Serca Jezusowego.

 

Fot. Gera Juarez / Cathopic
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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

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do piątku w łącz-
ności z wieczorną Mszą św., natomiast w sobotę i niedzielę                   
o godz. 17.30.

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.  W środę wieczorna Msza św. już 
z Bożego Ciała. Serdecznie prosimy panów o pomoc przy nie-
sieniu baldachimu w Boże Ciało i oktawę. Zapisy w zakrystii. 
Prosimy poczty sztandarowe, dziewczynki do sypania kwiat-
ków. W oktawie procesje po wieczornej Mszy św., w niedziele 
po Mszy św. o godz. 9.30.

W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
Spowiedź św. w czwartek pół godziny przed każdą Mszą św.,                            
w piątek od godz. 16:00, okazja do Komunii św. co pół godziny. 

W sobotę Msza św. o godz. 7.30 i nabożeństwo pierwszoso-
botnie. Serdecznie zapraszamy.

W czerwcu odwiedzimy chorych z sakramentami św. w I pią-
tek i w I sobotę. W związku z epidemią prosimy, by w godzi-
nach otwarcia biura parafialnego potwierdzić, chęć przyjęcia 
kapłana. Pójdziemy tylko do tych, którzy wyraźnie o to popro-
szą.

Biuro parafialne czynne według ustalonych dni i godzin.                    
W czwartek nieczynne z racji uroczystości.

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


