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EWANGELIA

EWANGELIA (Mk 3,20-35)

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbie-
rał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, 
wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł 
od zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozo-
limy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca 
złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypo-
wieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś króle-
stwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać.                  
I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł 
się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest 
skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie 
może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli moca-
rza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powia-
dam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie 
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw 
Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien 
jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. 
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali 
po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół 
Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze 
pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i któ-
rzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: 
„Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest 
bratem, siostrą i matką”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Lubimy ciemne kościoły. Mówimy, że 
mają swój klimat. W półmroku łatwiej się 
modlić. Lubimy schować się za kratkami 
konfesjonału. Spojrzeć kapłanowi w oczy 
jest jakoś trudniej. Półcień daje nam bez-
pieczeństwo, dodaje śmiałości. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że jest to dziedzictwo, 
które wynieśliśmy z ogrodu Eden. Kiedy 
wydarzył się dramat, nazywany przez teo-
logów grzechem pierworodnym, człowiek ukryty                            
w krzakach wyczekiwał. Czymś niesamowicie fanta-
stycznym jest to, że Pan Bóg potrafi odnaleźć nas 
w naszych kryjówkach. I tam, gdzie my czujemy się 
najbezpieczniej, chce do nas przemawiać. Nie chce 
nas wyrywać wbrew nam, nie chce nas wystraszyć, 
zawstydzić. Ile czułości jest w tym pytaniu „Gdzie 
jesteś Adamie?” Pan Bóg nie chce zostawić nas                        
w tym półmroku, ale już tam zaczyna działać.                                                                                     
I powoli ten półmrok rozbłyska Jego światłem. Jest 
jednak pewne ryzyko. „Wszystkie grzechy i bluź-
nierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im 
odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Du-
chowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, 
lecz winien jest grzechu wiecznego.” Czyli istnieje 
jakiś grzech, którego Pan Bóg, z tylko sobie znanych 
powodów, postanowił nie odpuszczać? W dzisiejszej 
Ewangelii Pan Jezus został oskarżony, przez tych 
którzy Go słuchali, że jest wysłannikiem piekieł. Syn 
Boży został oskarżony, że jest nieprzyjacielem Boga. 
Możemy tak zakłamać w sobie prawdę, że na dobro 
będziemy patrzeć jak na zło. I takiego zamknięcia 
Pan Bóg nie jest w stanie w nas przełamać. „Bóg 
stworzył nas bez nas, ale nie może nas zbawić bez 
nas.” (św. Augustyn).

Justyna Zienkowicz

SZATAN 
ZOSTAŁ 

POKONANY
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7.06.
„Z ducha prawdy i miłości, 
sprawiedliwości i szacunku 
wynika wolność dzieci Bo-
żych. Jest ona największym 
skarbem, którego człowiek 
gorąco pragnie i nieustan-
nie szuka. Kościół Boży 
umacnia ją, wyzwalając 
nas z niewoli grzech, która 
jest najcięższą i najdo-
tkliwszą niewolna ziemi.”

8.06.
„Potrzebujemy Jej (Maryi). 
I nie wstydzimy się tego. 
Potrzebujemy Jej, jak płuca 
potrzebują powietrza, 
serce - krwi i miłości, stopy 
- oparcia, oczy - światła, 
usta - pokarmu, jak dziec-
ko w łonie matki potrzebu-
je matki i nie może istnieć 
i żyć bez niej i poza nią.”

9.06.
„Nie bójmy się, że Maryja 
przesłoni nam Chrystusa. 
Ona jest po to, aby do Nie-
go prowadzić.”

10.06.
„Taka jest właściwość 
Kościoła Bożego, że gdy 
raz wchodzi się doń przez 
chrzest, to już nic nas nie 
zdoła odłączyć od Niego - 
od miłości Chrystusowej. 
Nawet śmierć tylko od-
mienia nasze życie, ale nie 
ma siły sprawić, aby nasze 
istnienie ustało, bo my je-

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
steśmy dziećmi Boga, 
który jest Miłością, a 
miłość nie ustaje.”

11.06.
„Maryja wybiera sobie 
zawsze miejsca ubo-
żuchne, opuszczone 
i zapomniane. Wła-
śnie tam, gdzie jest 
największa niedola i 
opuszczenie, chce po-
kazać światu i niebu, 
że jest na tej ziemi 
Matka, która czuwa…”

12.06.
„Bóg nie musiał mnie 
stworzyć i nie musiał 
dać mi takich czy 
innych łask. Ale skoro 
mnie stworzył, ukochał 
i obdarował, to najpo-
korniej o sobie my-
śląc, muszę uznać, że 
bardzo tego chciał… 
Mógł nie chcieć, a 
zechciał! To jest Jego 
tajemnica…”

13.06.
„Maryja była tą istotą, 
która nie przekazała 
dziedzictwa grzech 
swemu Dziecięciu. 
Nie otrzymała go od 
rodziców, albowiem 
Bóg przygotował Ją do 
szczególnego zadania: 
aby została Matką 
Syna Człowieczego.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dziesiąta Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE  (Rdz 3,9-15)
Obietnica odkupienia
Czytanie z Księgi Rodzaju.
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie 
jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem 
się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Pan Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś 
nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” Adam odpo-
wiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drze-
wa i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” 
Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan Bóg rzekł 
do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt 
domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł 
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie                        
a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci 
głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8)
Refren: U Pana łaska oraz odkupienie..

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby ze czcią Ci służono.

Pokładam nadzieję w Panu, +
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

DRUGIE CZYTANIE  (2 Kor 4,13-5,1)
Nadzieja apostolskiego życia

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego 
przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą ra-
zem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwięk-
szyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się 
zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, 
który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia 
nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy 
się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co 
widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że 
jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli 
mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 12,31b-32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 2 Kor 1, 1-7; Mt 5, 1-12
Wtorek: 2 Kor 1, 18-22; Mt 5, 13-16
Środa: 2 Kor 3, 4-11; Mt 5, 17-19
Czwartek: 2 Kor 3, 15 – 4, 1.3-6
Piątek: Oz 11, 1.3-4.8-9; Ef 3, 8-12. 14-19; J 19, 31-37
Sobota: Iz 61, 9-11; Łk 22, 41-51
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„Dzieci są mądrzejsze, niż nam się wydaje – to jedno mogę powiedzieć. Nieraz myślą i przeżywają głębiej niż dorośli. Zawsze są 
ciekawe świata. (...) Dzieci są kochane…” – twierdziła Doktor Wanda Błeńska. 

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
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Święci na trudne czasy

Święta Rita
Ojcze nasz...3 razy Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Święta Rito naucz nas kochać
Tajemnica czwarta - Miłość św. Rity owocuje przebaczeniem
Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi ko-
chać, umie też przebaczać. Święta Rita potrafiła przebaczyć ludziom, 
którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego że kochała. Błagajmy Pana 
o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia.
Ojcze nasz...3 razy Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Rito naucz nas kochać.
Tajemnica piąta - Miłość św. Rity niesie pojednanie i pokój
Przebaczenie nie służy niczemu lub nie jest kompletne, jeśli nie dochodzi 
do pojednania i pokoju, jeśli nie towarzyszy mu odbudowanie wzajem-
nych relacji na bazie braterstwa i miłości. Święta Rita uwierzyła słowu 

Pana i w końcu miłość wzięła górę nad nie-
nawiścią. Prośmy św. Ritę o wstawiennic-
two, abyśmy stali się budowniczymi poko-
ju i pojednania w naszym środowisku.
Ojcze nasz...3 razy Zdrowaś Maryjo...Chwała 
Ojcu...
Święta Rito Naucz nas kochać
 Tajemnica szósta - Miłość św. Rity, przez 
którą w sposób całkowity ofiarowuje swe  
 życie Bogu i bliźnim.
Po utracie męża i synów, w wieku 30 
lat, św. Rita doszła do wniosku, że może 
jeszcze owocnie spędzić życie w służbie 
miłości. Poświęciła się Panu, składając ślu-
by zakonne. Jako augustiańska mniszka 
kontynuowała swe charytatywne dzieło 
wśród ubogich i potrzebujących rodzin. 
Niech święta Rita wyprasza nam coraz 
większe zrozumienie istoty i wymagań mi-
łości, którą jest sam Bóg.
Ojcze nasz...3 razy Zdrowaś Maryjo...Chwała 
Ojcu...
Święta Rito naucz nas kochać
Tajemnica siódma - Miłość św. Rity do 
Chrystusa Ukrzyżowanego

Święta Rita w uniesieniu miłości prosiła Pana, by mogła uczestniczyć                
w cierpieniach Jego męki. Pan wysłuchał ją, obdarzając raną ciernia wbi-
jającego się w czoło. Spowodowany przez to ból nosiła przez ostatnie 
15 lat swego ziemskiego życia. Prośmy św. Ritę, by miłość stała się siłą 
napędową naszego życia.
Ojcze nasz...3 razy Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Święta Rito naucz nas kochać.
Modlitwa za wstawiennictwem św. Rity kończąca koronkę:
Święta Rito, wzorowa siostro zakonu augustiańskiego, czcimy ciebie, 
dostrzegając twoje oddanie Męce Pańskiej. Pomimo że twoja młodość 
była wypełniona wieloma rozczarowaniami, smutkami i nieustannymi 
dramatami, które przynosiło ci życie, nigdy nie utraciłaś wiary oraz za-
ufania Bogu Miłosiernemu. Dlatego jesteś naszą patronką w sprawach 
trudnych i beznadziejnych. Dodaj nam otuchy i wspieraj tych, którzy 
przeżywają rozpacz i smutek. Amen.

 Na podstawie książeczki Małgorzaty Pabis - 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.

22 maja w kalendarzu liturgicznym przeżywamy wspomnienie św. Rity 
z Cascii, patronki i pośredniczki w sprawach beznadziejnych i niemożli-
wych. 20 maja 2000 roku w Rzymie Święty Papież Jan Paweł II adorując 
relikwie św. Rity tak ją przedstawiał:
 „Głęboko zakorzeniona w miłości Chrystusa, Rita odnalazła           
w wierze niewzruszoną siłę, by być kobietą pokoju w każdej sytuacji. (....) 
W przykładzie całkowitego oddania się jej Bogu, w jej szczerej prostocie 
i w niezachwianej wierności Ewangelii, możemy odnaleźć wymowną 
wskazówkę, jak być autentycznym świadkiem Chrystusa w trzecim ty-
siącleciu (...). Stała się orędownikiem biednych i zrozpaczonych, wypra-
szając niezliczone łaski pocieszenia i ulgi tym, którzy uciekają się do niej 
w najprzeróżniejszych sytuacjach. (...) Jeśli zapytalibyśmy Ritę o sekret 
jej nadzwyczajnej pracy nad społeczną i duchową odnową, odpowie-
działaby, że jest nią wierność Miłości, która została 
Ukrzyżowana.”
Każda świętość rodzi się z miłości, która jest najwięk-
szym przykazaniem Chrystusowego przesłania. Du-
chowość św. Rity to duchowość miłości. Święta Rita 
naśladuje w ten sposób duchowość św. ojca Augusty-
na, który wytyczył drogę rozwoju życia zarówno do-
czesnego, jak i duchowego, szlakiem wzrostu miłości. 
Drogą duchową św. Rity był na jego wzór wzrost w 
miłości. Ważną modlitwą pomagającą wypraszać nie-
zliczone łaski jest koronka do św. Rity. W modlitwie 
tej podążamy etapami ścieżkami Jej życia, prosząc 
świętą by pomagała nam wzrastać na takiej samej 
drodze miłości.
Sposób odmawiania:
-Znak krzyża: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. 
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu...
-następnie: Ojcze nasz......W intencji czcicieli św. Rity
Tajemnica pierwsza- Miłość św. Rity do Boga
Święta Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, 
która nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierw-
szym miejscu Pana. Prośmy św. Ritę o pomoc, aby-
śmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miej-
scu.
Ojcze nasz...3 razy Zdrowaś Maryjo....Chwała Ojcu...
Święta Rito naucz nas kochać
Tajemnica druga - Miłość św. Rity do rodziny
Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości, jest nasza wła-
sna rodzina, ta konkretna, jaką każdy z nas posiada. Święta Rita bardzo 
czule kochała swoja rodzinę, męża i dwoje dzieci. Prośmy ją o wzmoc-
nienie naszej miłości do osób, które Pan postawił obok w naszym życiu.
Ojcze nasz... 3 razy Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...
Święta Rito naucz nas kochać
Tajemnica trzecia - Miłość św. Rity w przeciwnościach losu
Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla św. Rity nadszedł moment 
trudności, bólu, niezrozumienia - zabójstwo męża w zdradziecki sposób, 
śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie ze strony krewnych, 
którzy domagali się zemsty. Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać. Za 
wstawiennictwem św. Rity błagajmy Boga, abyśmy zawsze ufali Bożej 
opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali.
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Nowa strona internetowa o pa-
pieżu seniorze Benedykcie XVI
W uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego wystartował nowy por-
tal internetowy poświęcony życiu 
i dziełu Benedykta XVI. Jak poin-
formowała „Fundacja Publicystyki 
Katolickiej Tagespost” w Würzbur-

gu, papież senior zaakceptował tę inicjatywę.Pod adresem www.be-
nedictusXVI.org portal, adresowany zwłaszcza do społeczności aka-
demickiej, będzie udostępniał odbiorcom międzynarodowym wiedzę                 
o Josephie Ratzingerze/Benedykcie XVI. Według informacji fundacji, 
strona niemieckojęzyczna zawiera „podstawowy, systematycznie aktu-
alizowany” zbiór tekstów papieża seniora. Wkrótce ma być dostępna 
wersja anglojęzyczna strony internetowej. Planowane są też edycje                                                                                         
w językach: francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, chińskim 
i arabskim.

Papieskie przesłanie na 
Rok Ignacjański

Papież włączył się w modli-
twę z okazji rozpoczętego 
w piątek, 21 maja, Roku 
Ignacjańskiego, obchodzo-
nego w 500-lecie nawró-
cenia założyciela Towarzy-

stwa Jezusowego. Franciszek wyraził nadzieję, że dla wszystkich, którzy 
inspirują się jego duchowością będzie to czas doświadczenia głębokiej 
przemiany życia. Papież zaznaczył, że nawrócenie jest sprawą codzien-
ną. Rzadko kiedy dokonuje się raz na zawsze. Nawrócenie Ignacego 
rozpoczęło się w Pampelunie, ale tam się nie zakończyło. „Nawrócenie 
dokonuje się zawsze w dialogu, w dialogu z Bogiem, w dialogu z inny-
mi, w dialogu ze światem (…) Nikt nie zbawia się sam: zbawiamy się we 
wspólnocie. Nikt nie wskazuje drugiemu drogi, jedynie Jezus to czyni. 
My natomiast pomagamy sobie nawzajem ją odnaleźć i nią podążać” – 
powiedział na zakończenie Franciszek.

Papież Franciszek odwie-
dził Radio Watykańskie                         
i L’Osservatore Romano

„Ile osób was słucha, do ilu 
czytelników docieracie? To 
pytanie powinniście sobie 
stawiać codziennie” – mówił 
Franciszek, goszcząc w po-
rannym programie włoskiej 

redakcji Radia Watykańskiego (24.05). Ojciec Święty złożył wizytę                   
w historycznej siedzibie Radia Watykańskiego, w Palazzo Pio, w któ-
rym od ubiegłego roku mieszczą się również redakcje L’Osservatore 
Romano. Papieska wizyta była związana z 90-leciem Radia Watykań-
skiego i 160-leciem watykańskiego dziennika L’Osservatore Romano. 
Programy Radia Watykańskiego retransmituje około tysiąca stacji na 
całym świecie.

Papież: św. Dominik łączył głoszenie Ewangelii 
z posługą miłości

„Św. Dominik rozumiał, że głoszenie Ewangelii powinno odbywać się 
poprzez słowa i przykład, oraz służyć wzrostowi całej wspólnoty ko-
ścielnej w braterskiej jedności oraz byciu uczniami-misjonarzami” – te 

słowa znajdują się w liście, który papież skierował do br. Gerarda Fran-
cisco Timonera OP, przełożonego generalnego Zakonu Kaznodziej-
skiego z okazji 800-lecia śmierci św. Dominika (25.05).

Watykan zaprezentował Platformę 
Działania „Laudato si’”

W związku z zakończeniem specjal-
nego roku ogłoszonego przez papie-
ża Franciszka z okazji piątej rocznicy 
opublikowania jego encykliki społecz-
nej, w Watykanie zaprezentowano Platformę Działania „Laudato si’”. 
To międzynarodowa koalicja organizacji katolickich oraz ludzi dobrej 
woli, której celem jest praktyczna realizacja wizji ekologii integralnej 
zawartej w encyklice. Transformacja społeczna ma się dokonać w cią-
gu najbliższych siedmiu lat dzięki oddolnym inicjatywom zainspirowa-
nym przez Platformę. Więcej informacji na temat Platformy Działania 
„Laudato si’” można znaleźć na przygotowanej specjalnie w tym celu 
stronie internetowej. Polska wersja dostępna jest pod adresem: platfor-
madzialanlaudatosi.org
 

Abp Gądecki w Hannowerze: Maryja stała się przyczyną
 powstania Kościoła

Rodząc Założyciela Kościoła Maryja stała się bowiem – pośrednio – 
przyczyną powstania Kościoła. Stała się Matką Jezusa, Głowy Ludu 
Bożego, a więc może być nazywana Matką tego Ludu, Matką Kościoła 
– powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski, w homilii w czasie Mszy św., sprawowanej w kościele 
Maria Frieden w Hanowerze, podczas uroczystości podziękowania za 
posługę wieloletniego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech 
ks. prał. Stanisława Budyna oraz z okazji 50-lecia jubileuszu jego ka-
płaństwa (25.05).

Franciszek: to nie my powinniśmy nawracać Boga
„W modlitwie to Bóg musi nas nawrócić, a nie my powinniśmy na-
wracać Boga” – powiedział papież podczas środowej audiencji ogólnej 
odbywającej się Dziedzińcu Świętego Damazego Pałacu Apostolskiego 
(26.05). Kontynuując cykl katechez o modlitwie Ojciec Święty podjął 
trudny temat naszych niewysłuchanych próśb. Franciszek przypomniał 
modlitwę „Ojcze nasz”, w której Pan Jezus uczy nas, abyśmy najpierw 
prosili o wypełnienie woli Bożej. Mówiąc następnie o modlitwie ze 
szczerym sercem, proszącej o dobra odpowiadające królestwu Boże-
mu, która jednak nie jest wysłuchana, Ojciec Święty podkreślił, że Bóg 
nie zawsze działa natychmiast, że niekiedy Jego reakcja jest odroczona 
w czasie. Wielka Sobota nie jest ostatnim rozdziałem, ponieważ trze-
ciego dnia jest Niedziela, następuje zmartwychwstanie. Bóg jest Panem 
ostatniego dnia - ten dzień należy tylko do Boga i jest to dzień, w któ-
rym spełnią się wszelkie ludzkie pragnienia zbawienia. Nauczmy się 
tej pokornej cierpliwości oczekiwania na łaskę Pana. Oczekiwania na 
ostatni dzień. Bardzo często ten przedostatni jest okropny, bo ludzkie 
cierpienia są okropne. Ale Pan jest obecny i ostatniego dnia rozwiązuje 
wszystkie problemy” – przypomniał Franciszek na zakończenie swojej 
katechezy.

Papież Franciszek pozdrowił 
polskie matki

„Niech Boża Rodzicielka, otacza 
Swoją czułą opieką wszystkie ko-
biety i wyprasza dla nich u Swojego 

Z życia Kościoła

Jezus to czyni. My natomiast pomagamy sobie nawzajem ją odnaleźć i nią podążać” –
powiedział na zakończenie Franciszek.
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Papież Franciszek odwiedził Radio Watykańskie i L’Osservatore Romano
„Ile osób was słucha, do ilu czytelników docieracie? To pytanie powinniście sobie stawiać 
codziennie” – mówił Franciszek, goszcząc w porannym programie włoskiej redakcji Radia 
Watykańskiego (24.05). Ojciec Święty złożył wizytę w historycznej siedzibie Radia 
Watykańskiego, w Palazzo Pio, w którym od ubiegłego roku mieszczą się również redakcje 
L’Osservatore Romano. Papieska wizyta była związana z 90-leciem Radia Watykańskiego i 
160-leciem watykańskiego dziennika L’Osservatore Romano. Programy Radia 
Watykańskiego retransmituje około tysiąca stacji na całym świecie.
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Nowa strona internetowa o papieżu seniorze Benedykcie XVI
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego wystartował nowy portal internetowy poświęcony 
życiu i dziełu Benedykta XVI. Jak poinformowała „Fundacja Publicystyki Katolickiej 
Tagespost” w Würzburgu, papież senior zaakceptował tę inicjatywę.
Pod adresem www.benedictusXVI.org portal, adresowany zwłaszcza do społeczności 
akademickiej, będzie udostępniał odbiorcom międzynarodowym wiedzę o Josephie 
Ratzingerze/Benedykcie XVI.
Według informacji fundacji, strona niemieckojęzyczna zawiera „podstawowy, systematycznie 
aktualizowany” zbiór tekstów papieża seniora.
Wkrótce ma być dostępna wersja anglojęzyczna strony internetowej. Planowane są też edycje 
w językach: francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, chińskim i arabskim.

Fot. AFP/EAST NEWS

Papieskie przesłanie na Rok Ignacjański
Papież włączył się w modlitwę z okazji rozpoczętego w piątek, 21 maja, Roku 
Ignacjańskiego, obchodzonego w 500-lecie nawrócenia założyciela Towarzystwa 
Jezusowego. Franciszek wyraził nadzieję, że dla wszystkich, którzy inspirują się jego 
duchowością będzie to czas doświadczenia głębokiej przemiany życia. Papież zaznaczył, że 
nawrócenie jest sprawą codzienną. Rzadko kiedy dokonuje się raz na zawsze. Nawrócenie 
Ignacego rozpoczęło się w Pampelunie, ale tam się nie zakończyło. „Nawrócenie dokonuje się 
zawsze w dialogu, w dialogu z Bogiem, w dialogu z innymi, w dialogu ze światem (…) Nikt 
nie zbawia się sam: zbawiamy się we wspólnocie. Nikt nie wskazuje drugiemu drogi, jedynie 

Jezus to czyni. My natomiast pomagamy sobie nawzajem ją odnaleźć i nią podążać” –
powiedział na zakończenie Franciszek.
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Papież Franciszek odwiedził Radio Watykańskie i L’Osservatore Romano
„Ile osób was słucha, do ilu czytelników docieracie? To pytanie powinniście sobie stawiać 
codziennie” – mówił Franciszek, goszcząc w porannym programie włoskiej redakcji Radia 
Watykańskiego (24.05). Ojciec Święty złożył wizytę w historycznej siedzibie Radia 
Watykańskiego, w Palazzo Pio, w którym od ubiegłego roku mieszczą się również redakcje 
L’Osservatore Romano. Papieska wizyta była związana z 90-leciem Radia Watykańskiego i 
160-leciem watykańskiego dziennika L’Osservatore Romano. Programy Radia 
Watykańskiego retransmituje około tysiąca stacji na całym świecie.

Fot. HANDOUT/AFP/East News 

Papież: św. Dominik łączył głoszenie Ewangelii z posługą miłości
„Św. Dominik rozumiał, że głoszenie Ewangelii powinno odbywać się poprzez słowa i 
przykład, oraz służyć wzrostowi całej wspólnoty kościelnej w braterskiej jedności oraz byciu 
uczniami-misjonarzami” – te słowa znajdują się w liście, który papież skierował do br. 
Gerarda Francisco Timonera OP, przełożonego generalnego Zakonu Kaznodziejskiego z 
okazji 800-lecia śmierci św. Dominika (25.05).

Fot. Bob Wilson / Cathopic

Uroczystość Najświętszej Trójcy 
Tradycyjnie w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego przypada jedno z najważniejszych świąt 
chrześcijańskich – uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jej źródła sięgają IV i V wieku.
Liturgiczne święto powstało dopiero w XI w., a w całym Kościele wprowadził je papież Jan 
XXII w 1334 r.
Św. Rupert, opat z Ottobeuren (zmarł ok. 1180) tłumaczy, dlaczego święto Najświętszej 
Trójcy umieszczono w kalendarzu liturgicznym w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha 
Świętego: „Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest 
przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. 
Tak przeto uroczystość ta jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia".
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Syna potrzebne łaski i błogosławieństwo w życiu rodzinnym, macie-
rzyńskim oraz zawodowym” – powiedział Ojciec Święty podczas śro-
dowej audiencji ogólnej (26.05), zwracając się do pielgrzymów polskich 
obecnych na Dziedzińcu św. Damazego Pałacu Apostolskiego.
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy 
Tradycyjnie w niedzielę po Zesłaniu 
Ducha Świętego przypada jedno z naj-
ważniejszych świąt chrześcijańskich – 
uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jej 
źródła sięgają IV i V wieku. Liturgicz-
ne święto powstało dopiero w XI w.,                                                                                
a w całym Kościele wprowadził je pa-
pież Jan XXII w 1334 r. Św. Rupert, opat                    

z Ottobeuren (zmarł ok. 1180) tłumaczy, dlaczego święto Najświętszej 
Trójcy umieszczono w kalendarzu liturgicznym w najbliższą niedzie-
lę po Zesłaniu Ducha Świętego: „Albowiem wkrótce po Zstąpieniu 
Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany                                                                                   
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. 
Tak przeto uroczystość ta jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zba-
wienia”.

Franciszek: tajemnica Trójcy Świętej każe nam zabiegać 
o jedność Kościoła 

„W głoszeniu Ewangelii i w każdej formie misji chrześcijańskiej nie 
możemy pomijać tej jedności, do której wzywa nas Jezus między nami, 
naśladując jedność między Ojcem, Synem a Duchem Świętym” – po-
wiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 
(30.05).

Beatyfikacja trzech pielęgniarek 
– męczennic z czasów wojny domowej

W sobotę 29 maja w katedrze w Astordze              
w Hiszpanii prefekt Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych kard. Marcello Semeraro ogło-
sił błogosławionymi trzy Hiszpanki, zamor-
dowane z nienawiści do wiary w czasie wojny 
domowej w tym kraju. Pilar Gullón Yturriaga, 
Olga Pérez-Monteserín Núñez i Octavia Ig-

lesias Blanco były świeckimi pielęgniarkami i zginęły w październiku 
1936 w miasteczku Somiedo w Asturii, mając zaledwie 25, 41 i 23 lata.

Różańcem z papieżem zakończył się maraton modlitewny 
o ustanie pandemii

W poniedziałek 31 maja papież Franciszek zakończył miesiąc modlitw 
o ustanie pandemii oraz wznowienie działalności zawodowej i społecz-
nej. O 17.45 w Ogrodach Watykańskich Ojciec Święty poprowadził 
modlitwę różańcową, transmitowaną na cały świat przed media waty-
kańskie. Papież rozpoczął ten miesiąc modlitw 1 maja przed ikoną Mat-
ki Bożej – Madonna del Soccorso – w Bazylice św. Piotra. Następnie 
modlitwa była kontynuowana każdego dnia w innym sanktuarium na 
świecie, w tym 3 maja na Jasnej Górze. Ta osobista inicjatywa Fran-
ciszka była koordynowana przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej 
Ewangelizacji.

Międzynarodowy projekt na 79. 
rocznicę śmierci św. Edyty Stein

Do przygotowania krótkich filmów,             
w których ludzie z całej Europy opo-
wiedzieliby o tym, jak dzisiaj inspiruje 
ich Edyta Stein, zaprosiło Centrum 
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. 

Oryginalny projekt upamiętnia świętą karmelitankę żydowskiego po-
chodzenia, patronkę Europy, w 79. rocznicę jej śmierci w komorze ga-
zowej niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau.

 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

15. rocznica pielgrzym-
ki Benedykta XVI

W środę 26 maja minęła 
15. rocznica pielgrzymki 
Benedykta XVI na Jasną 
Górę śladami Jana Pawła 
II. „Uczcie się Jezusa od 
Maryi” – zachęcał papież 
Polaków. Na szczycie ja-
snogórskim dla ok. 400 
tysięcznej rzeszy wiernych celebrował nabożeństwo majowe. Benedykt 
XVI ofiarował sanktuarium złotą różę, którą w 1966 r. miał przywieźć 
Matce Bożej Paweł VI, aby razem z całym narodem świętować Mile-
nium Chrztu Polski, ale władze komunistyczne nie dopuściły do tego. 
W dedykacji tego daru czytamy słowa: „Benedykt XVI ofiaruje tę zło-
tą różę Matce Bożej, Jasnogórskiej Pani wspominając wielkiego Syna 
Narodu polskiego, umiłowanego Poprzednika Jana Pawła II (26 maja 
2006)”. To niezwykłe wotum umieszczono w nastawie ołtarza Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej, w pobliżu złotej róży przekazanej przez Jana 
Pawła II.

Dzieło Lasek wczoraj i dziś
Najważniejsze dzieło matki 
Elżbiety Róży Czackiej – pre-
kursorski, nowoczesny ośrodek 
dla niewidomych, zgromadze-
nie Franciszkanek Służebnic 
Krzyża i całe środowisko, bę-
dące przestrzenią rozwoju du-
chowego, dialogu ekumenicznego i światopoglądowego, ma stolicę 
w Laskach, położonych na skraju Puszczy Kampinoskiej pod Warsza-
wą. Najpierw w 1910 r. otworzyła ona Towarzystwo Opieki nad Ociem-
niałymi, a po paru latach założyła zgromadzenie sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, podkreślając jednocześnie katolicki charakter całego 
Dzieła. Ośrodek w Laskach powstał w 1922 r.

W Warszawie modlono się o obfite owoce 
beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

W 40. rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego abp Stanisław Gą-
decki przewodniczył w Archikatedrze Warszawskiej Mszy św. o owoce 
wrześniowej beatyfikacji Prymasa Polski. „Prosimy Ciebie Miłosierny 
Boże, ucz nas heroicznej wiary Księdza Prymasa, całkowitego oddania 
się Tobie przez serce Maryi, bezgranicznej miłości do Kościoła i Ojczy-
zny, mężnego przeciwstawiania się złu i zwyciężania go ewangelicznym 
dobrem. Uczyń go orędownikiem naszych codziennych spraw przed 
Tobą” – prosił przewodniczący Episkopatu. W nawiązaniu do daty 
rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, 28 dzień miesiąca to od lat dzień 
modlitwy przy grobie kard. Stefana Wyszyńskiego w stołecznej Archi-
katedrze. Najpierw modlono się o jego beatyfikację, a od listopada 2019 
roku trwa przygotowanie pastoralne i modlitwa o owoce beatyfikacji. 
Niewykluczone, że w przyszłości, jeśli tak zdecyduje papież, będzie to 
dzień liturgicznego wspomnienia Prymasa Wyszyńskiego. Prymas Ty-
siąclecia zmarł 28 maja 1981 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego. Na pogrzeb kardynała w Warszawie 31 maja przybyły dziesiątki 
tysięcy ludzi. Kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany – wraz                
z Matką Elżbietą Różą Czacką – 12 września 2021 r. w Warszawie.

W POLSCE

„Trójca Święta" Andriej Rublow Wikipedia 

Franciszek: tajemnica Trójcy Świętej każe nam zabiegać o jedność Kościoła 
„W głoszeniu Ewangelii i w każdej formie misji chrześcijańskiej nie możemy pomijać tej
jedności, do której wzywa nas Jezus między nami, naśladując jedność między Ojcem, Synem 
a Duchem Świętym” – powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł 
Pański” (30.05).

Fot. Twitter

Różańcem z papieżem zakończył się maraton modlitewny o ustanie pandemii
W poniedziałek 31 maja papież Franciszek zakończył miesiąc modlitw o ustanie pandemii 
oraz wznowienie działalności zawodowej i społecznej. O 17.45 w Ogrodach Watykańskich 
Ojciec Święty poprowadził modlitwę różańcową, transmitowaną na cały świat przed media 
watykańskie.
Papież rozpoczął ten miesiąc modlitw 1 maja przed ikoną Matki Bożej – Madonna del 
Soccorso – w Bazylice św. Piotra. Następnie modlitwa była kontynuowana każdego dnia w 
innym sanktuarium na świecie, w tym 3 maja na Jasnej Górze. Ta osobista inicjatywa 
Franciszka była koordynowana przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
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15. rocznica pielgrzymki Benedykta XVI
W środę 26 maja minęła 15. rocznica pielgrzymki Benedykta XVI na Jasną Górę śladami Jana 
Pawła II. „Uczcie się Jezusa od Maryi” – zachęcał papież Polaków. Na szczycie jasnogórskim 
dla ok. 400 tysięcznej rzeszy wiernych celebrował nabożeństwo majowe.
Benedykt XVI ofiarował sanktuarium złotą różę, którą w 1966 r. miał przywieźć Matce Bożej 
Paweł VI, aby razem z całym narodem świętować Milenium Chrztu Polski, ale władze 
komunistyczne nie dopuściły do tego. W dedykacji tego daru czytamy słowa: „Benedykt XVI 
ofiaruje tę złotą różę Matce Bożej, Jasnogórskiej Pani wspominając wielkiego Syna Narodu 
polskiego, umiłowanego Poprzednika Jana Pawła II (26 maja 2006)”. To niezwykłe wotum 
umieszczono w nastawie ołtarza Cudownego Obrazu Matki Bożej, w pobliżu złotej róży 
przekazanej przez Jana Pawła II.

Fot. ADRIAN GLADECKI/REPORTER

Dzieło Lasek wczoraj i dziś
Najważniejsze dzieło matki Elżbiety Róży Czackiej – prekursorski, nowoczesny ośrodek dla 
niewidomych, zgromadzenie Franciszkanek Służebnic Krzyża i całe środowisko, będące 
przestrzenią rozwoju duchowego, dialogu ekumenicznego i światopoglądowego, ma stolicę w 
Laskach, położonych na skraju Puszczy Kampinoskiej pod Warszawą.
Najpierw w 1910 r. otworzyła ona Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a po paru latach 
założyła zgromadzenie sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, podkreślając jednocześnie 
katolicki charakter całego Dzieła. Ośrodek w Laskach powstał w 1922 r.

Fot. Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

W Warszawie modlono się o obfite owoce beatyfikacji kard. Wyszyńskiego
W 40. rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego abp Stanisław Gądecki przewodniczył w 
Archikatedrze Warszawskiej Mszy św. o owoce wrześniowej beatyfikacji Prymasa Polski. 
„Prosimy Ciebie Miłosierny Boże, ucz nas heroicznej wiary Księdza Prymasa, całkowitego 
oddania się Tobie przez serce Maryi, bezgranicznej miłości do Kościoła i Ojczyzny, mężnego 
przeciwstawiania się złu i zwyciężania go ewangelicznym dobrem. Uczyń go orędownikiem 
naszych codziennych spraw przed Tobą” – prosił przewodniczący Episkopatu.
W nawiązaniu do daty rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, 28 dzień miesiąca to od lat 
dzień modlitwy przy grobie kard. Stefana Wyszyńskiego w stołecznej Archikatedrze. 
Najpierw modlono się o jego beatyfikację, a od listopada 2019 roku trwa przygotowanie 
pastoralne i modlitwa o owoce beatyfikacji. Niewykluczone, że w przyszłości, jeśli tak 
zdecyduje papież, będzie to dzień liturgicznego wspomnienia Prymasa Wyszyńskiego.
Prymas Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na 
pogrzeb kardynała w Warszawie 31 maja przybyły dziesiątki tysięcy ludzi.
Kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany – wraz z Matką Elżbietą Różą Czacką – 12
września 2021 r. w Warszawie.

Fot. Wojciech Łączyński

Fot. NAC
Fot. Wojciech Łączyński

Fot. NAC
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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 święto – 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 obarczył się naszym cierpie-
niem 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.

Jest termin wizyty polskich biskupów „ad limina Apostolorum” 
W październiku br. polscy biskupi udadzą się do Watykanu z wizytą „ad 
limina Apostolorum” (dosł.: do progów Apostołów). Episkopat podzie-
lony będzie na cztery grupy. Pierwsza z nich rozpocznie wizytę 4 paź-
dziernika. Każda grupa, oprócz pielgrzymki do grobów świętych Pio-
tra i Pawła oraz spotkania z papieżem Franciszkiem, odwiedzi również 
– według wyznaczonego kalendarza – dykasterie Stolicy Apostolskiej. 
Ponadto biskupi będą celebrować Eucharystię w czterech bazylikach 
większych w Rzymie. Zgodnie z prawem kanonicznym wizyty „ad li-
mina” organizowane są co 5 lat. Poprzednia wizyta polskich biskupów 
miała miejsce w dniach 1-8 lutego 2014 roku. Jak podkreśla Posynodalna 
Adhortacja Apostolska „Pastores gregis”, podstawowym celem wizyty 
„ad limina Apostolorum” jest umocnienie jedności pomiędzy biskupami 
a Katedrą Św. Piotra.

 Serce w centrum  
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest pobożną 
praktyką z dawnych czasów. Dziś, może nawet bardziej niż przed wie-
kami, nadaje ono sens i cierpieniu, i życiu współczesnego człowieka.
Odkąd w 1673 roku św. Małgorzata Maria Alacoque usłyszała od 
Chrystusa: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że 
nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących”, świat zaczął 
podlegać większej zmianie niż po publikacji dzieła De revolutionibus 
orbium coelestium, które w 1543 r. zapoczątkowało przewrót koper-
nikański. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa „na niebie po-
bożności chrześcijańskiej nie jest bynajmniej jakąś gwiazdką drugiego 
rzędu, jakąś poboczną praktyką – pisał w 1933 r. ks. Józef  Andrasz SJ, 
spowiednik św. Faustyny – ale stało się jakby wielkim systemem sło-
necznym, ogarniającym całe chrześcijaństwo katolickie”. Na „wielki 
system słoneczny” tego nabożeństwa dla Kościoła obecnego czasu 
składają się: przyjęcie Komunii św. wynagradzającej w pierwsze piąt-
ki miesiąca, akt zadośćuczynienia, Godzina Święta (Passio Domini)                                      
w czwartki od 23.00 do 24.00. Pan Jezus powiedział do św. Małgorza-
ty:„Obiecuję w nadmiarze Miłosierdzia Serca Mego, że Jego Miłość 
wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować będą przez 
dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecz-
nej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych i że 
Moje Serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką w ostatniej godzinie 
ich życia.”

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

W Oktawie Bożego Ciała procesje eucharystyczne wokół ko-
ścioła po Mszy św. o godz. 18.00, a dziś po Mszy św. o godz. 9.30. Na-
bożeństwo czerwcowe w dni oktawy w powiązaniu z procesją. 
Zakończenie oktawy Bożego Ciała w czwartek: Msza św. z procesją 
eucharystyczną do figury Serca Jezusowego na naszym cmentarzu. 

W piątek Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa – Dzień 
modlitw o uświęcenie kapłanów. Procesja ogólnopoznań-
ska wyruszy z kościoła Najśw. Serca Pana Jezusa i św. Floriana na 
Jeżycach do Poznańskich Krzyży, po Mszy św. o godz. 19.00. Z racji 
uroczystości w piątek nie ma postu. Msze św. w naszym kościele 
jak w dzień powszedni 

Biuro parafialne czynne według ustalonych dni i godzin. 

Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościelnych w li-
turgii może uczestniczyć do 60 osób.

Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki podjął 
decyzję o przedłużeniu okresu przyjęcia przez wiernych na terenie 
Archidiecezji Poznańskiej wielkanocnej Komunii Świętej do Święta 
Podwyższenia Krzyża, tj. 14 września br.

W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do skarbon na Katolicki Uni-
wersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu.

W niedzielę 13 czerwca zapraszamy na nabożeństwo fatimskie                      
o godz. 20:00.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Teresa Wyrem-
blewska z ul. Botanicznej. Msza św. pogrzebowa i pogrzeb we wtorek                    
o godz. 12.00 i śp. Czesław Łukaszewicz z ul. Miodowej Msza św. po-
grzebowa i pogrzeb w środę o godz. 10.00 Polećmy zmarłych Boże-
mu Miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie …

 


