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DOBRA NOWINA
TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH

IV NIEDZIELA ZWYKŁA  31.01.2021 - Numer 5/2021 (1053)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Od wieków skazani jesteśmy na ataki złego 
ducha. Na wybór między jednym a drugim 
królestwem, między Szatanem a Bogiem, 
między dobrem a złem. Jako dzieci pierwsze-
go Adama z Raju nosimy w swej naturze pięt-
no zła i grzechu, sprzeczne z misją drugiego 
Nowego Adama – Chrystusa, przynoszącego 
nam Boże królestwo, szczęście i zbawienie. 
Stąd też nieustanny konflikt i skarga: „Widzę 
rzeczy lepsze i pochwalam je, a wybieram gor-
sze” (Owidiusz). Zaś św. Paweł wyraża to roz-
darcie w słowach: „Nie czynię bowiem dobra, 
którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę” 
(Rz 7,19).
Św. Jan Paweł II w czasie modlitwy Anioł 
Pański w 1980 roku apelował: „Ogromnie 
potrzebna jest ta modlitwa, ta wielka i nie-
ustanna modlitwa Kościoła: żarliwa, pokor-
na i wytrwała. Ona jest pierwszym frontem, 
na którym przesila się dobro i zło w naszym 
świecie. Ona toruje drogę dobru i służy prze-
zwyciężaniu zła. Ona uprasza łaskę Bożą i mi-
łosierdzie dla świata. Ona dźwiga ludzi do tej 
godności, jaką nadał im Syn Boży, gdy zjedno-
czeni z Nim powtarzają: Ojcze nasz…”. 
Warto przejąć się tymi słowami, bowiem wal-
kę ze swoimi „duchami nieczystymi” trzeba 
zacząć od żarliwej, nieustannej modlitwy. 
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znaj-
dziecie: kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7,7).

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

EWANGELIA  (Mk 1,21-28)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdu-
miewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie 
jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Za-
czął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: 
„Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym 
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego 
pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym 
rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po 
całej okolicznej krainie galilejskiej.

JEZUS NAUCZA 
JAKO MAJĄCY 

WŁADZĘ
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1.02.

„Jak trudno jest miłować, ale 
jak warto jest miłować.”

2.02.

„Poprzez <<święć się imię 
Twoje>> nawiązuje się 
relację bezpośrednią między 
Bogiem-Człowiekiem i Jego 
Kościołem a każdym czło-
wiekiem. Jest to świadomość 
obecności Boga i Jego czuj-
ności. Nazywamy to Opatrz-
nością Bożą. Każdy widzi nad 
sobą oczy Boże specjalnie 
skierowane na niego. Tak 
powstaje wspaniały krysz-
tałowy dach, utkany z oczu 
Bożych.”

3.02.

„Wola Boża jest zawsze 
miłością. Posłuszeństwo 
woli Bożej to posłuszeństwo 
miłości.”

4.02.

„Nauka o Trójcy Świętej 
jest najbardziej charakte-
rystycznym znakiem dla 
całego chrześcijaństwa. 
Jest też istotą naszego życia 
społecznego i osobistego.                           
W życiu społecznym Kościoła 
nieustannie Ojciec daje nam 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
na każdy dzień

Syna, który wyprasza 
innego Pocieszyciela 
- Ducha Prawdy. I tak 
działają nieustannie: 
Ojciec, Syn i Duch.”

5.02.

„Według ideału rodziny 
domowej zbudowana 
jest również każda ro-
dzina społeczna, nawet 
taka jak Kościół. Sam 
Chrystus w nim służy, 
rodząc nieustannie 
życie.”

6.02.

„Bóg wszystko na tej 
ziemi zaczyna przez 
Maryję.”

7.02.

„To co w oczach ludzkich 
jest tylko winą, w oczach 
Bożych jest chwała. Tyl-
ko Bóg w swej dobroci 
zdoła tak wymierzać 
swoją karę, by dotknięty 
pozyskał chwałę coram 
hominibus. Wielkość 
miłosierdzia Bożego jest 
nieogarniona.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Czwarta Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 18,15-20)
Bóg obiecuje zesłać proroka
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz tak przemówił do ludu:
„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. 
Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu 
zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już 
nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”. I odrzekł mi Pan: „Dobrze 
powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego 
usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imie-
niu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się 
mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu 
bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9)

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: +
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7,32-35)
Małżeństwo i celibat

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Ko-
ryntian.

Bracia:Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodo-
bać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy 
świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i 
kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była 
święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o spra-
wy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego 
pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z 
upodobaniem trwali przy Panu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4, 16)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
   i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Hbr 11, 32-40; Mk 5, 1-20
Wtorek: Ml 3, 1-4; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40
Środa: Hbr 12, 4-7. 11-15; Mk 6, 1-6
Czwartek: Hbr 12, 18-19.21-24; Mk 6, 7-13
Piątek: Hbr 13, 1-8; Mk 6, 14-29
Sobota: Hbr 13, 15-17.20-21; Mk 6, 30-34



- - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - 3        SŁUŻEBNICA BOŻA

Służebnica Boża
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X Światowe Dni Młodzieży
Pielgrzymki Św. Jana Pawła II c.d.

 Manila 1995r.

Kolejnym po amerykańskim Denver miastem goszczącym papieża i młodych zgromadzonych na Światowych 
Dniach Młodzieży była stolica Filipin – Manila. Dziesiąty zjazd młodzieży katolickiej odbył się w dniach 10-15 
stycznia 1995 roku pod hasłem „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” ( J 20,21). Spotkanie zgromadziło 
około pięciu milionów uczestników z całego świata.

Osobie Chrystusa była poświęcona również 
druga część papieskich rozważań, w któ-
rej Jan Paweł II przeanalizował 19 i 20 roz-
dział Ewangelii wg św. Jana, tj. opis śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa, i podkreślił fakt 
zwycięstwa życia nad śmiercią. Rozważanie 
zakończył słowami: „Droga młodzieży: w na-
szym rozważaniu dotarliśmy do serca ta-
jemnicy Chrystusa Odkupiciela. Przez swo-
je całkowite poświęcenie się Ojcu Chrystus 
stał się pośrednikiem naszego przybrane-
go synostwa umiłowanych dzieci Bożych. 
Nowe życie, istniejące w was za sprawą 
chrztu, jest źródłem waszej chrześcijań-
skiej nadziei i optymizmu. Jezus Chrystus 
jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Kiedy 
mówi do was: «Jak Ojciec Mnie posłał, tak   
i Ja was posyłam», możecie być pewni, że 
nigdy was nie zawiedzie; pozostanie z wami 
na zawsze!”. Część trzecia rozpoczęła się in-
tronizacją wizerunku Matki Bożej z Antipolo, 
sanktuarium maryjnego na przedmieściach 
Manili, której towarzyszył śpiew hymnu „Ma-
gnificat”. Następnie przedstawiciel młodzieży 

w krótkim roz-
ważaniu opowie-
dział  o „Siostrze                     
i Nauczycielce, […] 
która swoim wsta-
wiennictwem 
i przykładem 
utwierdza nasze 
zaangażowanie”   
w nową ewangeli-
zację. Jan Paweł 
II w swoim rozwa-
żaniu ukazał cele 
i konsekwencje 
przyjęcia posłan-
nictwa Jezusa. 
Rozpoczął jednak 

od osoby Maryi, Matki Bożej i naszej, która 
zachowywała wszystko i rozważała w swo-
im sercu, a także odwiedziła swoją krewną 
Elżbietę, aby jej usługiwać. Papież podkre-
ślił, że obie te postawy – modlitwai działanie 
– są istotnym elementem naszej odpowiedzi 
Chrystusowi. „Chrystus objawia prawdę                         
o człowieku, o jego życiu i przeznaczeniu. 
Pokazuje, jakie jest nasze miejsce przed 
Bogiem – jako stworzeń i grzeszników, jako 
odkupionych przez Jego własną śmierć                
i zmartwychwstanie, jako pielgrzymów do 
domu Ojca. […] Prawda o człowieku – tak 
trudna do zrozumienia dla współczesnego 
świata – jest taka, że zostaliśmy uczynie-
ni na obraz i podobieństwo samego Boga 
(por. Rdz 1, 27) i właśnie ten fakt, nieza-
leżnie od wszelkich innych względów, sta-
nowi o niezbywalnej godności każdej bez 
wyjątku ludzkiej istoty od chwili poczęcia 
do naturalnej śmierci. Ale jeszcze większą 
trudność sprawia współczesnej kulturze 
zrozumienie tego, że ta godność człowie-
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Pielgrzymki Św. Jana Pawła II c.d.

ka, zawarta w samym dziele 
stworzenia, została niepomier-
nie wywyższona w tajemnicy 
wcielenia Syna Bożego. To orę-
dzie macie głosić dzisiejszemu 
światu: zwłaszcza najbardziej 
upośledzonym, bezdomnym i 
wydziedziczonym, chorym, wy-
rzuconym na margines, skrzyw-
dzonym przez innych. Tym lu-
dziom macie mówić: Patrz na 
Jezusa Chrystusa! Patrz, aże-
by się przekonać, kim jesteś                                                                             
w oczach Boga!” apelował do 
młodych Ojciec Święty. „Je-
zus mówi nam: «Ja was po-
syłam do waszych rodzin, do 
waszych wspólnot parafial-
nych, do waszych ruchów i stowarzyszeń, 
do waszych narodów, do starych kultur, 
a równocześnie współczesnych cywilizacji, 
abyście głosili godność każdego człowie-
ka objawioną przeze Mnie, Syna Człowie-
czego. Jeśli będziecie bronić niezbywalnej 
godności każdej ludzkiej istoty, objawicie 
światu prawdziwe oblicze Jezusa Chrystu-
sa, który jest jednym z każdym człowie-
kiem, z każdą kobietą i dzieckiem, choćby 
najbiedniejszym, najsłabszym, najbardziej 
upośledzonym»” kontynuował papież. 
„W ten sposób wracamy do waszego pierw-
szego pytania: czego oczekuje Kościół                        
i Papież od młodzieży zgromadzonej na X 
Światowym Dniu Młodzieży? Abyście wy-
znawali Jezusa Chrystusa. I abyście uczyli 
się głosić wszystko, co jest zawarte w orę-
dziu Chrystusa i co służy prawdziwemu 
wyzwoleniu i autentycznemu postępowi 
ludzkości. Tego oczekuje od was Chrystus. 
Tego spodziewa się Kościół po młodzieży 
Filipin, Azji i całego świata. Dzięki temu 
wasze kultury odkryją, że przemawiacie ję-
zykiem, którego echo już w pewien sposób 
rozbrzmiewa w starożytnych tradycjach 
Azji: językiem wewnętrznego spokoju                                                                    
i pełni życia, teraz i zawsze” zakończył 
Jan Paweł II i odmówił krótką modlitwę. 
Wówczas wszyscy zebrani zapalili świe-
ce na znak „gotowości do współpracy z Je-
zusem w niesieniu wszystkim ludziom, na-
szym braciom i siostrom, Dobrej Nowiny 
zbawienia”. Przed końcowym błogosławień-

stwem papież ogłosił, że następne Świa-
towe Dni Młodzieży odbędą się w Paryżu.
X Światowe Dni Młodzieży zakończyły się Eu-
charystią odprawioną przez Jana Pawła II 15 
stycznia w Rizal Park. Podczas homilii papież 
poruszył kwestię roli młodych w realizacji 
mesjańskiej misji Chrystusa i wezwał zgro-
madzoną młodzież do „uzdrowienia sytu-
acji, które są źródłem ogromnych frustracji                  
i cierpień w wielu rodzinach na całym świe-
cie. Rodzice i starsi czują nieraz, że straci-
li z wami kontakt, i są tym zaniepokojeni, 
tak jak martwili się Maryja i Józef, kiedy 
spostrzegli, że Jezus zgubił się w Jerozoli-
mie. Z naszej winy wielu starszych rodziców 
odczuwa osamotnienie. […] Nie powinno tak 
być! Powinno być inaczej! Ale czasem tak 
się dzieje. Nieraz jesteście bardzo krytycz-
ni wobec świata dorosłych – ja sam byłem 
taki jak wy – a czasem oni są bardzo kry-
tyczni wobec was – to też jest prawdą. Nie 
ma w tym nic nowego i czasem ta krytyka 
ma realne podstawy. Pamiętajcie jednak za-
wsze, że zawdzięczacie swoim rodzicom ży-
cie i wychowanie. Pamiętajcie o długu, jaki 
macie wobec swoich rodziców, i o czwar-
tym przykazaniu, które bardzo zwięźle wy-
raża nakazy sprawiedliwości wobec nich 
(por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 
2215). W większości przypadków to oni za-
dbali o wasze wykształcenie, nie szczędząc 
ofiar. Dzięki nim zostaliście wprowadzeni                      
w dziedzictwo kulturowe i społeczne waszej 
wspólnoty, kraju, ziemi rodzinnej. Mówiąc 



6 - - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - DNI MŁODZIEŻY

ogólnie, to wasi rodzice byli dla was pierw-
szymi nauczycielami wiary. Rodzice mają 
zatem prawo oczekiwać od swoich synów 
i córek dojrzałych owoców swoich trudów, 
podobnie jak dzieci i młodzież mają prawo 
oczekiwać od rodziców miłości i opieki, któ-
re zapewniają im zdrowy rozwój. Wszystko 
to jest zawarte w czwartym przykazaniu. 
[…] Zachęcam was do rozważenia czwartego 
przykazania Bożego z Dekalogu. Wzywam 
was, byście budowali mosty dialogu i poro-
zumienia ze swoimi rodzicami. Nie trwajcie 
w wyniosłym odosobnieniu! […] Wywierajcie 
zdrowy wpływ na społeczeństwo, pomagając 
mu obalać bariery, które wyrosły miedzy 
pokoleniami. […] W takim klimacie Jezus 
może powiedzieć: «Ja was posyłam!» Wszyst-
ko zaczyna się w waszej rodzinie, kiedy Je-
zus mówi po raz pierwszy «Ja was posyłam». 
[…] Jak wielu młodych sądzi, że są wolni, bo 
uwolnili się od wszelkiej kontroli i od wszel-
kich więzów odpowiedzialności? Jak wielu 
z nich uważa, że skoro pewne wzory po-
stępowania są społecznie akceptowane, to 
tym samym są też moralnie dozwolone? Źle 
wykorzystują cudowny dar płciowości; nad-
używają alkoholu i biorą narkotyki, uważa-
jąc takie postępowanie za właściwe, ponie-
waż część społeczeństwa je toleruje. Łamią 
obiektywne normy moralne pod naciskiem 
rówieśników i pod przemożnym wpływem 
mód i tendencji nagłaśnianych przez środki 
przekazu. Miliony młodych ludzi na całym 
świecie padają ofiara ukrytych, ale realnych 
form zniewolenia. Rozumiecie zatem, co ma 
na myśli Jezus, kiedy mówi: «Posyłam was, 
byście przeciwstawili się tym sytuacjom 
wśród waszych braci i sióstr, wśród innych 
waszych rówieśników»”. Przed końcowym 
błogosławieństwem Ojciec Święty podzięko-
wał wszystkim zaangażowanym w organi-
zację Światowych Dni Młodzieży, a przede 
wszystkim – samym młodym, licznie przyby-
łym do stolicy Filipin. Na zakończenie papież 
powiedział kilka słów w kilkunastu językach 
świata. Po polsku apelował: „Trzeba, aby-
śmy stawali się coraz bardziej wymownym 
znakiem wolności i prawdy, jakie przyno-
si Chrystus. Wspierani Jego darami pra-
cujmy odważnie budując społeczeństwo                                                
i świat prawdziwej solidarności i pokoju”.

Hymn X ŚDM Manila 1995 – „Tell the 
World of His Love”

For God so loved the world
He gave us His only Son
Jesus Christ our Savior
His most precious one
He has sent us His message of love
And sends those who hear
To bring the message to everyone
In a voice loud and clear

Let us tell the world of His love
The greatest love the world has known
Search the world for those who have walked
Astray and lead them home
Fill the world’s darkest corners
With His light from up above
Walk every step, every mile, every road
And tell the world, tell the world of His love

Our Lord our Savior our King
Emmanuelle, Prince of Peace
Begotten of the Father’s love
Born to set us free
Let heaven and earth sing His praises
His righteousness proclaim
Let every heart rejoice in His love
And magnify His name

Let us tell the world of His love
The greatest love the world has known
Search the world for those who have walked
Astray and lead them home
Fill the world’s darkest corners
With His light from up above
Walk every step, every mile, every road
And tell the world, tell the world of His love

Let us tell the world of His love
The greatest love the world has known
Search the world for those who have walked
Astray and lead them home
Fill the world’s darkest corners
With His light from up above
Walk every step, every mile, every road
And tell the world, tell the world of His love
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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

                                                DNI MŁODZIEŻY

Polskie tłuma-
czenie hymnu 
(tłumaczenie 
własne – M.R.):

Bo Bóg tak umiło-
wał świat
Że dał nam Swego 
Jedynego Syna
Jezusa Chrystusa, 
naszego Zbawiciela
To, co miał najcen-
niejszego
Wysłał nam wia-
domość o Swojej 
miłości
I posyła tych, któ-
rzy słyszą
Aby zanieśli tę 
wiadomość do 
wszystkich
Mówiąc głośno 
i wyraźnie

Powiedzmy światu o Jego miłości
Największej miłości, jaką zna świat
Szukającej tych, którzy zeszli na manowce
I prowadzącej ich do domu
Wypełniającej najciemniejsze zakamarki świata
Swoim światłem z góry
Krok za krokiem, przejdźmy wiele kilometrów, 
wiele dróg
I powiedzmy światu, powiedzmy światu o Jego 
miłości

Nasz Pan, nasz Zbawiciel, nasz Król
Emmanuel, Książę Pokoju
Zrodzony z miłości Ojca
Aby nas wyzwolić
Niech niebo i ziemia śpiewają Jego chwałę
Głoszą Jego prawość
Niech każde serce raduje się w Jego miłości
I chwale Jego imienia

Powiedzmy światu o Jego miłości
Największej miłości, jaką zna świat
Szukającej tych, którzy zeszli na manowce
I prowadzącej ich do domu
Wypełniającej najciemniejsze zakamarki świata
Swoim światłem z góry
Krok za krokiem, przejdźmy wiele kilometrów, 
wiele dróg
I powiedzmy światu, powiedzmy światu o Jego 
miłości

Powiedzmy światu o Jego miłości
Największej miłości, jaką zna świat
Szukającej tych, którzy zeszli na manowce
I prowadzącej ich do domu
Wypełniającej najciemniejsze zakamarki świata

Swoim światłem z góry
Krok za krokiem, przejdźmy wiele kilometrów, 
wiele dróg
I powiedzmy światu, powiedzmy światu o Jego 
miłości

Martyna Rajch
Teksty przemówień papieża za: http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/
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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

W poniedziałek w kościele o godz. 18.30 katecheza dla rodziców i chrzestnych, 
którzy pragną ochrzcić swoje dzieci w lutym.

W najbliższy wtorek 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, zwa-
ne świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30, 
10.00 i 18.00. Świecenie gromnic podczas każdej Mszy św. Prosimy o przyjście 
ze świecami. 
Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest w całym Kościele jako Dzień 
Życia Konsekrowanego. Będziemy w tym dniu w szczególny sposób pamiętali                   
w modlitwie o wszystkich osobach konsekrowanych. Wdzięczni za modlitwę, 
jaką podejmują siostry klauzurowe, czujemy obowiązek zapewnienia im pod-
stawowych warunków życia. Wobec tego 2 lutego ofiary do skarbon przezna-
czymy na potrzeby klasztorów klauzurowych. Biuro parafialne we wtorek nie-
czynne.

We wtorek 2 lutego Msza św. o godz. 18.00, a po niej katecheza dla rodziców 
dzieci I Komunijnych.

W dniach od 2 lutego od godziny 12.00 do 9 lutego będzie XVIII Poznańskie 
Różańcowe Jerycho w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej w Po-
znaniu u Franciszkanów na Górze Przemysła. Jest to siedmiodobowa modlitwa 
wynagradzająco-błagalna przed Najświętszym Sakramentem. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.  Spowiedź                  
w czwartek i w piątek od 15.00 do 18.30, dla dzieci w piątek od godz. 16,00 
i Komunia co pół godziny.

W I piątek o godz. 7.30 Msza św. z konferencją – zapraszamy szczególnie czcicie-
li Miłosierdzia Bożego naszej parafii. W sobotę Msza św. i nabożeństwo pierw-
szosobotnie.

Chorych miesięcznych Ks. Proboszcz i Ks. Marek odwiedzą z sakramentami św. 
w piątek 5 lutego, Ks. Ryszard w sobotę 6 lutego. W związku z epidemią prosimy, 
by w tym tygodniu do czwartku włącznie w godzinach otwarcia biura parafial-
nego potwierdzić, chęć przyjęcia kapłana. Pójdziemy tylko do tych, którzy wy-
raźnie o to poproszą. 
W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie medalików i ksią-
żeczek dzieciom pierwszokomunijnym z naszej parafii, natomiast w niedzielę 
14 lutego dzieciom z innych parafii, które przystąpią do I Komunii w naszym 
kościele.

W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka śp. Alicja Budzyńska- Koza-
necka z ul. Polskiej. Polećmy zmarłą 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


