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

V NIEDZIELA ZWYKŁA  7.02.2021 - Numer 6/2021 (1054)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Tak po ludzku patrząc sytuacja teściowej Pio-
tra naprawdę nie była łatwa. Zięć poznał pro-
roka, porzucił pracę i postanowił za Nim pójść. 
Ów prorok pomieszkiwał w ich domu, przy-
prowadzał swoich towarzyszy i gromadził pod 
drzwiami tłumy. Nic dziwnego, że trawiła ją go-
rączka. Ale wtedy wydarzył się cud. „On pod-
szedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła 
ją gorączka.” Nas, w naszych domach również 
trawią przeróżne gorączki. Gorączka zazdro-
ści, wzajemnej niechęci, zadawnionych urazów 
i żalów, wtrącania się w nie swoje sprawy, lek-
ceważenia bliźniego, braku przebaczenia i nie-
ufności. Gorączka emocji to choroba nie tylko 
teściowej. Tak bardzo potrzebujemy uzdrowie-
nia. Żeby nas uzdrowić Pan Jezus potrzebuje 
naszej zgody i naszej bliskości. Początki bywają 
trudne, bo będąc Światłem, rozświetla to, cze-
go czasem o sobie nie chcielibyśmy wiedzieć. 
Ale cokolwiek nie byłoby przyczyną naszej 
choroby, wykazuje tyle delikatności i szacunku 
jak w owym ujęciu za rękę. Uzdrowiona teścio-
wa od razu wstała, aby im służyć. Jej uzdrowie-
nie było równocześnie powołaniem. Jej czas, 
umiejętności, uśmiech należał już do Pana 
Jezusa. Bo jednym z warunków uzdrowienia 
jest oddanie Panu Bogu tego, o co prosimy za-
nim jeszcze otrzymamy i uznanie, że Jego dar 
nie będzie do nas należał. Nie bójmy się pro-
sić o uzdrowienie, ale tylko ze świadomością, 
że może być ono równocześnie powołaniem,
a w gorączce powtarzajmy za o. Dolindo - „Jezu 
Ty się tym zajmij”.

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

EWANGELIA  (Mk 1,29-39)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymo-
na i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli 
Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją 
opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich 
chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie 
pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami,                  
a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł 
do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam 
mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając             
w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

JEZUS 
UZDRAWIA 

I WYPĘDZA ZŁE 
DUCHY
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8.02.
„To pewne, że w każdym 
doświadczeniu, które spoty-
ka człowieka, jest cały splot 
przyczyn. Bóg oczyszcza swego 
sługę, zaprasza go, by posiadł 
się wyżej; czyni zeń narzę-
dzie ostrzeżenia dla innych; 
wymierza sprawiedliwość 
prześladowcom; ukazuje wier-
ność sługi swego Bogu, nawet                  
w przeciwnościach; przymnaża 
chwały Kościołowi; pomnaża 
swoje błogosławieństwa. Tylko 
Bóg może załatwić wiele spraw 
w jednym akcencie cierpienia.”

9.02.
„Kościół - głosicielem i obrońcą 
miłości.”

10.02.
„Miarą dla miłosierdzia Bożego 
jest nie tyle świętość i chwała 
Jego przyjaciół, ile zbawienie 
największych łotrów. Dopiero 
widok zbawionych zbrodniarzy, 
których cały świat zniena-
widził, a których Bóg jeszcze 
uratował, otworzy nam oczy 
na potęgę miłosierdzia Bożego. 
Ale to może stać się dopiero 
w życiu przyszłym, gdyż 
obecnie nie jesteśmy zdolni 
tego pojąć. Musimy naprzód 
sami dobrze poznać nędzę 
własną na sądzie ostatecznym, 
by zrozumieć, dlaczego Bóg nie 
rezygnuje z łotrów.”

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
na każdy dzień

11.02.
„Najskuteczniejszą drogą 
do zwalczania w sobie 
smutku jest wspomnienie 
na mądrość, miłość 
i doskonałość Boga, 
którego wszystkie dzieła 
są doskonałe. A więc i te 
które mnie dotyczą.”

12.02.
„W każdym czynie Boga 
jest tylko mądrość, tylko 
dobroć, tylko miłość. Może 
nie rozumiem ich do koń-
ca, może myślę zaledwie 
promykami świateł. 
Ale pełna światłość 
objawia się, gdy rozumiem 
sens działania Bożego.”

13.02.
„Jak wielkie znaczenie 
miałoby w życiu rodzin-
nym, w życiu Narodu - 
tej rodziny rodzin - 
i w życiu narodów, gdyby 
ludzkość przede wszyst-
kim uwierzyła w tę jedną 
prawdę, że jeden jest dla 
wszystkich Ojciec.”

14.02.
„Ufajcie Bogu Żywemu, 
który ma Serce! Ufajcie 
jego Sercu, które nas 
wszystkich łączy!”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Piąta Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Hi 7,1-4.6-7)
Marność życia ludzkiego
Czytanie z Księgi Hioba.
Job przemówił w następujący sposób: „Czyż nie do bojowania podobny byt czło-
wieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, 
jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi 
noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: «Kiedyż zaświta i wstanę?» Lecz noc 
wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czółen-
ko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me 
szczęścia nie zazna”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147A,1-2.3-4.5-6)

Refren:  Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej nadaje imię.

Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 9,16-19.22-23)
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

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

Bracia:Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. 
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie 
głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz 
jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. 
Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez 
żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc 
nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym licz-
niejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby po-
zyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić 
przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć     
w niej swój udział.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 8,17)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Jezus wziął na siebie nasze słabości
   i nosił nasze choroby.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Rdz 1, 1-19; Mk 6, 53-56
Wtorek: Rdz 1, 20 – 2, 4a; Mk 7, 1-13
Środa: Rdz 2, 4b-9. 15-17; Mk 7, 14-23
Czwartek: Rdz 2, 18-25; Mk 7, 24-30
Piątek: Rdz 3, 1-8; Mk 7, 31-37
Sobota: Rdz 3, 9-24; Mk 8, 1-10
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Służebnica Boża

„Był dżdżysty jesienny wieczór                   
w 1978 r. Z grona niewielkiej grupy 
lekarzy i przyjaciół nagle wyłoniła 
się drobna, białowłosa niewiasta. 
Przywitała nas bez zbędnych słów 
– ciepłym, naturalnym uśmiechem 
(…). Nie był to tylko suchy wykład 
z zakresu etiologii, histologii i far-
makologii trądu, ale zdecydowanie 
coś więcej; historie ludzi i emocje, 
często radość związana z ich ulecze-
niem. Każdy omawiany przypadek 
to dla doktór Błeńskiej konkretny 
człowiek znany z imienia, któremu 
ofiarowała nie tylko profesjonalizm 
leprologa, ale i cząstkę serca…”. 

(cyt. Grażyna Dopierała za M. Nawrocka „Jej 
światło. O życiu i dziele Wandy Błeńskiej”)
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
 Matka Boża Pięknej Miłości

Z Maryją w Nowe Czasy

Obraz Matki Bożej Pięknej Miłości, zwany Matką Bożą z Różą, znajduje 
się w ołtarzu głównym Sanktuarium św. Marcina i Mikołaja w Bydgosz-
czy. Dzieło to zaliczane jest do najpiękniejszych wizerunków maryjnych 
na ziemiach polskich. Istnieje hipoteza, że obraz powstał po zwycięskiej 
bitwie z Krzyżakami pod Grunwaldem. Zgodnie z podaniem kasztelan 
bydgoski, modląc się przed bitwą, przyrzekł Matce Bożej, że jeśli uda mu 
się pokonać wroga, ufunduje dla Niej sanktuarium. Obraz według jednych 
informacji namalowany został przez nieznanego autora około 1513 roku, 
według innych w latach 1647 - 1475, najprawdopodobniej w poznańskim 
warsztacie pochodzącego z Krakowa malarza 
Stanisława Skórki. Obraz ma wymiary 180 x 
105 cm. Dzieło naniesiono na deskę farbami 
temperowymi, olejnymi i laserunkami na pod-
kładzie kredowym. Stanowi wysmakowane po-
łączenie dwóch nurtów artystycznych - gotyku i 
renesansu. Jest dziełem wyjątkowym. Bydgoski 
obraz ukazuje Madonnę Apokaliptyczną okry-
tą niebieskim płaszczem. Madonna stojąca na 
półksiężycu koronowana jest przez aniołów. 
Na lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, w pra-
wej dłoni rozwiniętą pąsową różę. Symbolika 
obrazu nawiązuje do zwycięstwa nad grzechem 
oraz panowania nad wszystkim, co przemija i 
zmienia się z czasem. W lewym dolnym rogu 
klęczy postać modlącego się mężczyzny, praw-
dopodobnie fundatora, wokół którego wije 
się wstęga z inskrypcją: „Mater Dei memento 
mei” („Matko Boża pamiętaj o mnie”).
 Obraz ten jest najcenniejszym hi-
storycznym dziełem malarskim Bydgoszczy. 
Przez lata doznał licznych uszkodzeń. Został 
oszpecony i pokryty warstwą farb. O cenne ma-
lowidło zatroszczył się w 1922 roku proboszcz 
parafii katedralnej ks. Tadeusz Malczewski. Restauracji dzieła podjął się 
prof. Jan Rutkowski. Uznany konserwator przywrócił Madonnie przygały 
blask. Lata II wojny światowej to czas „przymusowej zsyłki”. Obraz trafił 
w 1943 roku do kościoła w Mąkowarsku, gdzie ukryto go w bocznej kapli-
cy. Dzięki temu uniknął wywózki za granicę. Do Bydgoskiej fary powrócił 
26 września 1945 roku. Powtórną renowację obrazu przeprowadził w 1950 
roku toruński konserwator Leonard Torwirt. W jej trakcie wymieniono so-
snową płytę podobrazia i usunięto przemalowania, rekonstruując jedynie 
niewielkie, brakujące fragmenty. Dzięki temu kolorystyka i kompozycja 
obrazu są dziś takie same jakie nadał im twórca W 1950 roku po konserwa-
cji umieszczono go w złotej ramie w ołtarzu głównym kościoła.

 Chociaż kroniki, które Prymas Polski Kardynał Wyszyński 
polecił skrzętnie przebadać - zapisały niewiele z dziejów wspaniałego, tak 
przez Bydgoszczan umiłowanego Obrazu, to jednak już z akt wizytacyj-
nych biskupów kujawsko - pomorskich wiemy, że Obraz ten był wiernie 
czczony przez wszystkie koleje losów, przez jakie przechodziło starożytne 
miasto Bydgoszcz. Te przebadane dzieje kultu Maryjnego w Bydgoszczy 
pozwoliły temuż Prymasowi, który „wszystko postawił na Maryję” uzy-
skać upoważnienie Stolicy Apostolskiej, przyozdobić po raz pierwszy 
skronie Matki Boskiej Bydgoskiej, Matki Bożej z Różą, nazwanej przez 

niego Matką Bożą Pięknej Miłości, złotą 
koroną. Tej koronacji dokonał 29 maja, 
w towarzystwie kardynała Karola Wojty-
ły w Milenijnym Roku Chrześcijaństwa 
w Polsce. Tak uzasadniał ten fakt: „Spod 
Serca wybranej Matki, Miłość Ojcowa 
ludzkimi drogami przychodzi na świat. 
Przez Maryję, za sprawą Ducha Miłości, 
Ojciec dał światu Swego Umiłowanego 
Syna”. Słowa tego sługi Maryi, jakim był 
zmarły Kardynał Prymas, mają dla Pola-
ków wysoką cenę. Cenił je również Papież 
Jan Paweł II, który ukazywał wielokrotnie 
niezwykłą rolę Maryi. Ostatnie słowa 
Prymasa Wyszyńskiego podczas Mszy 
Koronacyjnej brzmiały dla Bydgoszczan 
jak Testament: „ A my wyrażamy nadzie-
ję, że miasto Bydgoszcz tutaj stworzy 
serce Serc dla miasta i tutaj będzie się 
dzielić sercem, krzepić serca i stąd będzie 
wynosić jeszcze większą miłość.” W 1999 
roku podczas mszy świętej w Bydgoszczy, 
osobiście papież Jan Paweł II na głowy 
Maryi i Jezusa nałożył, tym razem papie-

skie, korony w złocie. w Milenijnym Roku Chrześcijaństwa w Polsce tak 
uzasadniając ten tytuł: 
Ksiądz Jan Twardowski:
 Z Matką Boską jest tak
 najpierw bliska najbliższa
 jak choinka, opłatek, gwiazdka,
 mama, mamusia, matka
 potem teologia tłumaczy sercu,
 że Pan Jezus [jest] na pierwszym miejscu,
 lata biegną, samotność, wieczność,
 powracamy do Niej jak dziecko 

Ewa Wika w służbie Maryi
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Kecharitomene - Niepokalana Pełna Łaski  (3)
Objawienie Nowej Arki

Niepokalana Pełna Łaski

Jak niesamowita i specyficzna była nauka Boga Ojca, kiedy 
pozwolił na utratę Izraelowi największej świętości, Arki Przy-
mierza. Uznał Bóg Ojciec, że jej obecność wypełniła już po-
wierzoną jej rolę. Jednocześnie była przepowiednią przyjścia 
najpiękniejszej Arki - Kecharitomene, poczęła, nosiła i poro-
dziła Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa. Wypełnił On 
mojżeszowe prawo już nie na Górze Synaj, a zawarł wieczne 
przymierze między Bogiem Ojcem a człowiekiem na Górze 
Kalwarii. Został z nami do końca świata w Hostii w każdym 
Tabernakulum. Stał się dla nas dzieci bożych pokarmem na ży-
cie wieczne. Keharitomene jest więc prawdziwą Arką Przymierza 
zapowiedzianą tą starotestamentową. Zaprasza 
nas abyśmy poświęcili się i zamieszkali w Jej 
Niepokalanym Sercu jak w Arce i zostali okryci 
Obłokiem Chwały. Zaprasza nas abyśmy za-
mieszkali w Jej Niepokalanym sercu jak swoim 
domu a zarazem domu naszego Ojca. Możemy 
to osiągnąć przez konsekrację, ofiarowanie się 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwę Zdro-
waś Maryjo ofiarowujemy naszej Matce jako 
pocałunek Serca. Otwiera Ona swoje Serce                                 
i przyjmuje nas, zostajemy otoczeni Obłokiem 
Chwały, okryci przez Ducha Świętego. W ten 
sposób otwiera nam drogę do Boga Ojca, Syna 
Bożego i Ducha Świętego. Tu możemy stać 
się podobnymi do Jej Syna Jezusa Chrystusa. 
Ks. Dominik Chmielewski pisze: „że moment 
konsekracji jest jak Poczęcie w Jej Łonie. Ona 
mocą Ducha Świętego zaczyna kształtować nas 
na nowo, na wzór swojego Syna.” Stajemy się 
siostrami i braćmi Jezusa Chrystusa. 
Kecharitomene nosiła w swoim łonie przez 9 
miesięcy Dzieciątko Jezus, poczęła Go i jak On 
sam chciał, wychowywała Go. Pozostał z Nią 
w ukryciu w Nazarecie 30 lat. Później według 
planu Trójcy Świętej, Pan Jezus działał publicz-
nie. Daje nam dużo do myślenia, jaki miał Bóg 
Ojciec zamiar i co chciał nam przez to powie-
dzieć? Jaką rolę odgrywa Matka Boża w misji 
zbawienia?  Ks. D. Chmielewski zastanawia się: 
„Czy to Jezus nie pokazuje nam w ten sposób, 
kto potrafi najpiękniej ukształtować tożsamość 
umiłowanego syna i córki Boga, kto najlepiej 
przygotowuje do posługi, misji i przeznaczenia 
życia w Bogu? Czy nie ona - Kecharitomene?” 
Zamiarem Boga Ojca przy stworzeniu świata, 
było stworzyć człowieka na Swój Obraz i Po-
dobieństwo, w który mógłby zamieszkać jak 

w świątyni. Zostaliśmy wybrani przez naszego Ojca by stać 
się Kościołem. Pragnie być adorowany z największą miłością                        
i czułością. W tym zamiarze, jeszcze przed stworzeniem świata, 
główną rolę odgrywa wybrana przez Boga Ojca Kecharitomene. 
Pozwala to zstąpić Bogu Ojcu do naszego wnętrza i zamieszkać 
w naszym sercu. Maryja nigdy nie będzie przeszkodą w łączno-
ści Ojcem, Synem i Duchem świętym. Ona jest Pośredniczką, 
Drogą, Ona „jest przejrzystym strumieniem chwały Wszech-
mocnego”, jak jest napisane w Księdze Mądrości 7, 25. To Bóg 
Ojciec wybrał Ją przed stworzeniem świata z pośród wszyst-
kich kobiet na Matkę Swojego Syna. To Duch Święty tchnął 
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w Jej dziewicze łono Najświętsze serce Jezusa, nowe życie Boga 
- Człowieka. Jezus nie bał się przyjść na świat przez Jej Łono. 
Zastanawiam się za ks. D. Chmielewskim, dlaczego w naszych 
serca rodzi się lęk, niepokój. Sprawca tego lęku jest ten, któremu 
Bóg Ojciec obiecał już w raju: „Wprowadzam wieczną nieprzy-
jaźń pomiędzy ciebie, szatanie, a Niewiastę i jej potomstwo”. 
Szatan po usłyszeniu słów Boga zaprzysiągł Maryi całkowitą 
nieprzyjaźń i nienawiść do Niej i jej potomstwa. Ufając Kecha-
ritomene i powierzając się Jej jesteśmy bezpieczni, otoczeni mi-
łością miłosierną, w bezpośredniej łączności z Bogiem Ojcem, 
Synem Bożym i Duchem Świętym. Możemy tu znaleźć się w 
niesamowitej i wyjątkowej przyjaźni i harmonii, łączności z 
Całą Trójca Przenajświętszą ofiarowując się Sercu Jezusowemu 
przez Serce Kecharitomene.
Niech Różaniec Święty odmawiany przez nas z pełnym zaan-
gażowaniem, z wiarą, nadzieją i miłością z głębi serca będzie 
drogą do Serca Kecharitomene.

Pismo Święte - Wyd. Św. Pawła - Mądrości Syracydesa 
51, 13 - 21:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu .......

W III tajemnicy Różańca z św. Ludwikiem Mont-
fort /Syr 51, 13 - 21/:

„[...] gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
A Jego imię jest Święte [....]!”

rozważać będę w intencji: ..........

Ojcze nasz .........

1. [....] otwarcie szukałem mądrości [Maryi] w modli-
twie. Przed świątynią o nią błagałem i aż  

    do końca będę ją szukał.
        Zdrowaś Maryjo .....

2. Tylko trochę nakłoniłem me ucho, a już otrzyma-
łem, dla siebie samego znalazłem wielką 

    naukę.
        Zdrowaś Maryjo .....

3. Uczyniłem w niej postępy, będę chwalił Tego, kto 
dał mi mądrość.

        Zdrowaś Maryjo .....

4. Postanowiłem ją wypełniać, szukałem dobra i nie 
zostałem zawiedziony.

        Zdrowaś Maryjo .....

5. Z całych sił walczyłem o nią,
        Zdrowaś Maryjo .....

6. byłem dokładny w wypełnianiu Prawa.
        Zdrowaś Maryjo .....

7. Ręce moje wznosiłem ku  wysokościom i płakałem 
nad moją niewiedzą.

        Zdrowaś Maryjo .....

8. Skłoniłem się ku mądrości i w czystości ją odnala-
złem.

        Zdrowaś Maryjo .....

9. Od początku zdobyłem przy niej rozsądek i z tego 
powodu nie zostanę opuszczony.

        Zdrowaś Maryjo .....

10. Podczas szukania jej poruszyło się me wnętrze, 
dlatego zyskałem dobry nabytek.

        Zdrowaś Maryjo .....

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu .......
        

Wojciech Wika w służbie Maryi

Pismo Święte - Wyd. Św. Pawła - Mądrości Syracy-
desa 51, 13 - 21:

Mądrości Syracydesa:
13  [....] otwarcie szukałem mądrości w modlitwie. 
14 Przed świątynią o nią błagałem i aż do końca  
            będę ją szukał.
16 Tylko trochę nakłoniłem me ucho, a już otrzy
            małem, dla siebie samego znalazłem wielką 
            naukę.
17 Uczyniłem w niej postępy, będę chwalił Tego, 
            kto dał mi mądrość.
18 Postanowiłem ją wypełniać, szukałem dobra              
            i nie zostałem zawiedziony.
19 Z całych sił walczyłem o nią,
19 ... byłem dokładny w wypełnianiu Prawa.
19 .... Ręce moje wznosiłem ku wysokościom 
            i płakałem nad moją niewiedzą.
20 Skłoniłem się ku mądrości i w czystości ją od
            nalazłem.
20 ...Od początku zdobyłem przy niej rozsądek 
            i z tego powodu nie zostanę opuszczony.
21 Podczas szukania jej poruszyło się me wnętrze, 
            dlatego zyskałem dobry nabytek.
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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

                                                ZABYTKI WŚRÓD NAS

Postacie z cmentarza parafialnego

Józef Grzymała Prądzyński
Wśród spo-
czywających 
na Cmen-
tarzu Jeżyc-
kim osób 
zasłużonych 
dla naszej 
niepodległo-
ści jedynym 
uczestnikiem 
powstania 
styczniowego 
1863 roku 
jest Józef 
Prądzyński. 
Pochodził z 
rycerskiego 
rodu Grzy-
małów. 
Urodził się 

4 lipca 1832 roku w Lubochni koło Gniezna jako syn 
Andrzeja, majora w powstaniu listopadowym, i Apo-
lonii z Schulzów. Gdy wybuchło powstanie stycznio-
we był rządcą majątku Staw koło Słupcy, w pobliżu 
granicy prusko-rosyjskiej. Przez tę granicę przepra-
wiali się ochotnicy z Wielkopolski i Pomorza, aby 
wziąć udział w walce przeciw rosyjskiemu zaborcy. 
Prądzyński zorganizował i wyposażył oddział zło-
żony z pracowników folwarku. Na jego czele stanął 
młody oficer francuski hrabia Joung de Blankenheim. 
Oddział przedarł się przez kordon graniczny, a Prą-
dzyńskiego aresztowali Prusacy. Był więziony naj-
pierw we Wrześni, potem w Poznaniu na Winiarach                                                                                   
i w berlińskim więzieniu Moabit.  W odbywającym 
się w Berlinie wielkim procesie Polaków wspierają-
cych powstańców był jednym z oskarżonych o zdradę 
państwa pruskiego. Uwolniony został po upadku po-
wstania, w grudniu 1864 roku. W 1867 roku ożenił 
się z Marią z Drzeńskich. Był dzierżawcą kilku wiel-
kopolskich majątków ziemskich. Pod koniec życia 
zamieszkał na Jeżycach. Był prywatnym kancelistą. 
Zmarł 10 września 1907 roku. Został pochowany na 
jeżyckiej nekropolii przy alei wiodącej od wejścia 
przy ulicy Szpitalnej. Przy tej samej alei w 1914 roku 
spoczęła jego żona Maria. Stowarzyszenie Opieki 
nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim kultywuje 

pamięć o tym powstańcu. Co roku w dniu wybuchu 
powstania, 22 stycznia, na jego grobie składane są 
kwiaty i zapalane znicze, a towarzyszy temu modlitwa 
w intencji wszystkich uczestników czynów niepodle-
głościowych.

Leszek Krajkowski
Źródła:

Pamiętnik Andrzeja Prądzyńskiego (syna powstańca) w zbiorach 
Biblioteki Kórnickiej PAN M. J. Minakowski. Genealogia potomków 

Sejmu Wielkiego, www.sejm-wielki.pl
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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

We czwartek Światowy Dzień Chorego. 
W naszej parafii organizujemy taki dzień 
w tygodniu miłosierdzia. 

Biuro parafialne w tym tygodniu ze względu 
na udział Siostry kancelistki w rekolekcjach 
będzie czynne tylko we wtorek i czwartek od 
godz. 17.00 do 18.00.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafia-
nie: śp. Aleksandra Waligórska z ul. Sza-
motulskiej, śp. Elżbieta Latosińska z ul. 
Pięknej i śp. Paweł Piotrowski z ul. Pięk-
nej - Msza św. pogrzebowa i pogrzeb na 
naszym cmentarzu za śp. Pawła w środę                                    
o godz. 12:00. Polećmy zmarłych Bożemu 
miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie daj 
im wieczne spoczywanie.

.

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


