
- - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - 1

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

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 24.07.2022 - NUMER 30/2022(1130)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: Nauczycie-
lu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze 
mną spadkiem.

Człowiek, który zwraca się do Jezusa z proś-
bą o interwencję, czuje się wykorzystany                            
i ograbiony przez swego brata, który praw-
dopodobnie, będąc sprytniejszy, silniejszy                          
i pozbawiony skrupułów, zabrał swoją część 
ojcowizny i część swego brata. Lecz Jezus mu 
odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił 
sędzią albo rozjemcą nad wami? Jezus nie przy-
szedł na ziemię, by nagradzać dobrych i po-
tępiać złych, ale by dokonywać sądu zbawie-
nia. Sąd zbawienia polega w tym przypadku 
najpierw na doprowadzeniu człowieka do 
odkrycia tego, co rzeczywiście głęboko tkwi 
w jego sercu i go wewnętrznie zabija, aby 
otworzyć go na zbawczą interwencję Boga.
Pan Jezus nie przyszedł, aby świat sądzić, 
lecz aby go zbawić. Jezus Chrystus nie został 
ustanowiony przez Ojca sędzią tego chciwe-
go człowieka ani jego brata, ale został posłany 
jako Ten, który przyszedł ich zbawić. 
Bogaty u Boga to ten, kto wszystko, co posia-
da, ma od Boga, dlatego przestał się bać o sie-
bie, o swoje życie, bo doskonała miłość usuwa 
lęk (1 J 4, 18) i zaczyna kochać, czyli służyć 
dobrami, które posiada, aż do daru z samego 
siebie.

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

EWANGELIA Łk 12, 13-21

MARNOŚĆ 
DÓBR DOCZESNYCH

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się 
podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż 
Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: 
«Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszyst-
kiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». I opowiedział im 
przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 
I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbio-
rów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam 
zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na 
długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: 
„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przy-
padnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi 
dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».
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NIEDZIELA 31 lipca 2022
PIERWSZE CZYTANIE Koh 1, 2; 2, 21-23
Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego?
Czytanie z Księgi Koheleta

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marno-
ściami – wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej 
pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi 
on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest 
marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swe-

go trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo 
wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet 
w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.
PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b)
Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.

Refren.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.

Refren.
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

DRUGIE CZYTANIE Kol 3, 1-5. 9-11
Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, 
co jest przyziemne

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co              
w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukry-
te   z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy 
razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziem-
ne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, 
bo ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście 
z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, 
który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który 
go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, 
barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich 
jest Chrystus.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Mt 5, 3
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Jr 28, 1-17; Mt 14, 13-21
Wtorek: Jr 30, 1-2.12-15.18-22; Mt 14, 22-36
Środa: Jr 31, 1-7; Mt 15, 21-28
Czwartek: Jr 31, 31-34; Mt 16, 13-23
Piątek: Na 2, 1-3. 3, 1-3. 6-7; Mt 16, 24-28
Sobota: Dn 7, 9-10. 13-14; Łk 9, 28-36

 

1.08.
„Nadzieja sprawia, że ro-
śnie miłość, a miłość spra-
wia, że rośnie nadzieja.”
św. Alfons Maria Liguori

2.08.
„Przyrodzona miłość pra-
gnie trzech rzeczy: obec-
ności ukochanej osoby, 
całkowitego jej posiadania 
i doskonałego zjednoczenia 
z nią. Jezus w pełni zaspo-
kaja to prawo miłości -                                       
w porządku nadprzyrodzo-
nym - w Eucharystii.”
św. Piotr Julian Eymard

3.08.
„Gdy chcemy coś uzyskać 
od Boga, powinniśmy 
wpierw czymś podobnym 
obdarzyć bliźniego.”
św. Jan Chryzostom 

4.08.
„Nie starajcie się podobać 
wszystkim. Nie starajcie się 
podobać niektórym. Staraj-

Myśli na każdy dzień
cie się podobać Bogu!
św. Jan Maria Vianney

5.08.
„Sercem się prosi, ser-
cem się szuka, sercem się 
kołacze i sercu drzwi będą 
otworzone.”
św. Augustyn

6.08.
„Mamy skłonność do 
rozkazywania i awersję do 
posłuszeństwa, a jednak                         
o ileż użyteczniejsze okazu-
je się dla nas posłuszeństwo 
od rozkazywania.”
św. Franciszek Salezy

7.08.
„Z ludźmi jest tak jak                       
z winem, z czasem niektó-
rzy stają się lepsi.”

Św. Jan XXIII
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XXIII Światowe Dni Młodzieży – Sydney 2008r.
Światowe Dni Młodzieży

XXIII Światowe Dni Młodzieży to drugie takie wydarzenie z udziałem Benedykta XVI, a 
jednocześnie pierwsze zaplanowane przez niego od początku do końca. Spotkanie młodych 
katolików było głównym celem podróży apostolskiej Ojca Świętego do Australii, która odbyła 
się w dniach 13-21 lipca 2008 roku.

Hasło i orędzie na XXIII ŚDM
Orędzie na XXIII ŚDM papież Benedykt XVI wydał 20 lipca 2007 roku w Lorenzago. Ogłosił 
wówczas temat spotkania, brzmiący: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami. (Dz 1,8)”. Papież pisał, iż w ramach duchowych przygotowań 
do spotkania należy skupić się na rozważaniach nt. Ducha Świętego i Jego misji, i tak w roku 
2006 medytowano o Duchu Prawdy, 2007 – Duchu Miłości, by w 2008 dojść do Ducha 
Mocy i Świadectwa. „Jest więc czymś zasad-
niczym, by każdy z was młodych, w swojej 
wspólnocie i ze swoimi wychowawcami, mógł 
rozważyć prawdę o tym głównym Bohaterze 
historii zbawienia, którym jest Duch Święty, 
czyli Duch Jezusa, dochodząc do osiągnięcia 
tak wysokich celów jak: odkrycie prawdziwej 
tożsamości Ducha Świętego, przede wszystkim 
poprzez słuchanie Słowa Bożego w Objawie-
niu biblijnym; jasne uświadomienie sobie Jego 
ciągłej, aktywnej obecności w życiu Kościoła; 
w szczególności odkrycie, że Duch Święty 
dzięki sakramentom chrześcijańskiej inicjacji: 
Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia, jawi 
się jako «dusza», życiowy oddech właściwego 
życia chrześcijańskiego; stanie się zdolnym do 
dojrzewania w rozumieniu Jezusa w sposób 
coraz bardziej głęboki i radosny, i jednocześnie 
realizowanie skutecznego urzeczywistniania 
Ewangelii na progu trzeciego tysiąclecia” apelo-
wał do młodych Ojciec Święty. W dalszej części 
orędzia papież skupił się na biblijnym opisie Du-
cha Świętego, który jako „tchnienie” występuje już przy stworzeniu świata. Benedykt XVI za-
chęcił młodych, aby wzięli pod uwagę fakt, iż Duch Święty stał się największym darem Boga 
dla człowieka oraz podkreślił rolę sakramentu bierzmowania. Dodał jednak, iż to Eucharystia 
jest „nieustanną Pięćdziesiątnicą”, podczas której otrzymujemy Ducha Świętego, jednoczącego 
nas z Chrystusem. Na zakończenie papież poprosił młodych o liczne przybycie do Sydney 
pisząc, iż spotkanie w Australii będzie dla nich „opatrznościową okazją, aby doświadczyć 
w pełni mocy Ducha Świętego”, a dla Australijczyków „wyjątkową sposobnością, by zseku-
laryzowanemu w wielu kierunkach społeczeństwu obwieścić piękno i radość Ewangelii” oraz 
zawierzył młodych opiece Maryi.
 
Przebieg XXIII ŚDM
Choć papież przybył do Australii dopiero 13 lipca, to młodzi z całego świata już od 10 lipca 
uczestniczyli w tzw. „Dniach w diecezjach” na terenie całego kontynentu. 14 lipca dotarli 
do Sydney, gdzie odbyła się rejestracja uczestników, a uroczyste otwarcie ŚDM miało miejsce 
nazajutrz, we wtorek 15 lipca, podczas mszy świętej koncelebrowanej m.in. przez arcybiskupa 
Sydney, George’a Pella. W tym czasie Benedykt XVI przebywał w domu rekolekcyjnym 

Kenthurst Study Center odległym od centrum ŚDM o 30 km, a do Sydney dotarł w czwartek 
17 lipca. Tymczasem młodzi od dnia otwarcia uczestniczyli w różnych katechezach, spotka-
niach i koncertach, które trwały do 18 lipca. Najbardziej wyczekiwanym spotkaniem było 
to z papieżem, do którego doszło 17 lipca o 15:30 na molo Barangaroo, skąd Ojciec Święty 
przejechał następnie swoim papa mobile do katedry St. Mary’s Cathedral House. W tejże 
świątyni zaczął się pobyt Benedykta XVI w Sydney, bowiem już rano papież odprawił tam 
mszę. Do południa Ojciec Święty widział się z gubernatorem i premierem Australii, a po połu-
dniu czekała go aborygeńska ceremonia powitania. Do Barangaroo na spotkanie z młodzieżą 
dopłynął statkiem „Sydney 2000”. W przemówieniu powitalnym papież podziękował za 
ciepłe przyjęcie i liczne przybycie. Szczególnie powitał osoby, które oddaliły się od Kościoła 
oraz niewierzących, którzy również znaleźli się na spotkaniu młodzieży katolickiej. „Zróbcie 
krok do przodu,  pójdźcie w kochające ramiona Jezusa; uznajcie Kościół za swój dom. Nikt 

nie powinien pozostawać na zewnątrz, bowiem od 
dnia Pięćdziesiątnicy Kościół jest jeden i powszech-
ny” zaapelował do nich Ojciec Święty. Podobne 
słowa skierował do chorych, ludzi przebywających 
w więzieniach i żyjących na marginesie społeczeń-
stwa. Nawiązawszy do Pięćdziesiątnicy i misji na-
wracania, jakiej podjęli się Apostołowie, Benedykt 
XVI przywołał misjonarzy, którzy przynieśli wiarę 
chrześcijańską do Australii i na tereny całego Oceanu 
Spokojnego, a w szczególności podkreślił rolę rodzi-
ców i dziadków, którzy swoim dzieciom i wnukom 
jako pierwsi przekazywali prawdę o Chrystusie, 
dając świadectwo swoim życiem. Następnie papież 
nawiązał do lotu, jaki odbył, aby dotrzeć z Rzymu 
do Australii, mówiąc o pięknie świata, które można 
zobaczyć z góry. Niestety, oprócz cudownych wido-
ków i wspaniałych ludzi, widać też skutki katastrof 
naturalnych i konsumpcyjnej postawy człowieka, 
a także rany środowiska życia społecznego, do któ-
rych należą m.in. nadużywanie alkoholu i narkoty-
ków, przemoc i upodlenie seksualne. Te rozważania 
Ojciec Święty podsumował następującymi słowami: 

„Drodzy przyjaciele, życiem nie rządzi los, nie jest ono czymś przypadkowym. Bóg pragnął 
waszego życia, On je pobłogosławił i wyznaczył mu cel (por. Rdz 1, 28)! Życie nie jest je-
dynie serią następujących po sobie wydarzeń i doświadczeń, nawet jeśli się okazuje, że wiele 
z nich jest przydatnych. Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna. Taki właśnie cel 
przyświeca dokonywanym przez nas wyborom; to dla niego korzystamy z naszej wolności 
i w tym — w prawdzie, dobru i pięknie — znajdujemy szczęście i radość. Nie pozwólcie się 
zwieść tym, którzy widzą w was tylko konsumentów na rynku niezróżnicowanych możli-
wości, gdzie sam wybór staje się dobrem, nowość uchodzi za piękno, a subiektywne doświad-
czenie zastępuje prawdę. Chrystus ofiarowuje więcej! Tak naprawdę ofiarowuje wszystko! 
Tylko On, który jest Prawdą, może być Drogą, a więc także i Życiem. Zatem «drogą», którą 
apostołowie głosili aż po krańce ziemi, jest życie w Chrystusie. Jest to życie Kościoła. A wstę-
pem do tego życia, wejściem na chrześcijańską drogę jest chrzest”. Przywołując obrzęd chrztu 
świętego papież zauważył, że z chwilą przyjęcia tego sakramentu staliśmy się świątynią Du-
cha Świętego (por. 1 Kor 6,19), a otrzymując dary Ducha Świętego podczas bierzmowania 
zostaliśmy dodatkowo umocnieni do dawania świadectwa życiu, „w którym panuje miłość, 
gdzie ludzie dzielą się otrzymanymi darami i budują jedność, gdzie sens wolności odnajduje się 
w prawdzie, a  tożsamość w pełnej szacunku wspólnocie”.

    ŚWIATOWE DNI MŁODZIERZY
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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

W sierpniu w niedzielę nie ma Mszy św. o 12.30.

W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź 
w I piątek rano przed Mszą św. i popołudniu od godz. 16.00 do 
18.00. Chorych z sakramentami świętymi odwiedzimy po wa-
kacjach. W sobotę Msza św. o godz. 7.30, po niej nabożeństwo 
pierwszosobotnie.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- w poniedziałek św. Alfonsa Marii Liguoriego
- w czwartek św. Jana Marii Vianneya
- sobotę święto Przemienienia Pańskiego.

W przyszłą niedzielę taca przeznaczona na KUL, WT UAM                       
i Szkoły katolickie.

Biuro parafialne czynne: w środy w godz. od 9.00-11.00 i we wtor-
ki i czwartki w godz. 17.00-18.00. Ksiądz Proboszcz w sierpniu 
nieobecny w biurze parafialnym

Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św.

.

Hasło roku duszpasterskiego

PROGRAM  PARAFIALNEJ PIELGRZYMKI
ŚLADAMI PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

w 25 – ROCZNICĘ POBYTU W POLSCE
22.09 -25.09.2022 r.

22.09.2022 r. (czwartek)
Godz. 05.30 – zbiórka uczestników przy kościele.
Przejazd do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego. Obiado-
kolacja i nocleg w hotelu w pobliżu Krupówek.

23.09.2022 r. (piątek)
Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na 
Krzeptówkach. Spacer po zimowej stolicy Polski, pod Gubałówkę. Po 
zakwaterowaniu i obiadokolacji czas wolny na spacer po Krupówkach.

24.09.2022 r. (sobota)
Śniadanie. Przejazd do krakowskich Łagiewnik i pod Wawel. Po obiado-
kolacji czas na samodzielne chłonięcie niezwykłej atmosfery Krakowa.

25.09.2022 r. (niedziela)
Śniadanie. Przejazd na Skałkę – Panteon Narodowy. Spacer po Kazi-
mierzu – dawnej dzielnicy żydowskiej. Powrót do Poznania. Na trasie 
obiad. Zakończenie pielgrzymki około godz. 22.00

Świadczenia:
wygodny autokar, 2 noclegi ze śniadaniami w Zakopanem, 1 nocleg 
ze śniadaniem w Krakowie, opłaty klimatyczne, ubezpieczenie NW,                         
3 obiadokolacje i 1 obiad, opieka pilota, usługi przewodnickie

* Uczestnicy opłacają we własnym zakresie bilety wstępów do zwiedza-
nych obiektów oraz przejazdy kolejkami linowymi (około 150 zł /os.)

Koszt: 950 zł /os.


