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

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  07.03.2021 - Numer 10/2021 (1058)

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Świątynia - Miejsce, które Bóg sam wybrał, by 
człowiek stawał tam przed Nim i w Jego obec-
ności. A Pan Jezus o oczach pociemniałych                                
z oburzenia, z ramieniem uniesionym by zadać 
cios. I to wszystko chwilę przed Świętem Paschy. 
Twardy, nieustępliwy, bezlitosny. Zaskakująco 
niezrozumiały. Tak wielu przecież z bardzo da-
leka pielgrzymowało, żeby w sposób jaki zna-
li od lat oddać chwałę Bogu. A tu taki skandal. 
Mamy ochotę zapytać - dlaczego? Bo od wieków 
w Świątyni dokonywało się coś, wobec czego Pan 
Jezus musiał wyrazić swój stanowczy sprzeciw. 
A co może bardziej uzasadniać gniew wyznawcy, 
niż widok bezczeszczenia tego, co dla niego naj-
świętsze? Nie przemawia do nas ta scena. 
Od dziecka uczymy się pobożnie racjonalizować 
nasz gniew: bo przecież dobry chrześcijanin jest 
pokorny, miły i uczynny. Dziś Pan Jezus poka-
zuje, że mamy prawo stanowczo bronić naszej 
godności, naszego wewnętrznego piękna. A źle 
rozumiana pokora nie uzasadnia obojętności. 
Drogi wiary nie są łatwe. Pełno w nich kryzysów, 
buntów, cichych dni, podłego humoru i cierpie-
nia. Czasem mnóstwo powywracanych stołów 
i rozrzuconych rzeczy. Ale mimo, że tak lubimy 
przytulną atmosferę zakrystii. Rozmowy prze-
pojone łagodnością, uśmiechem i oczywistością 
porozumienia, prędzej czy później przyjdzie 
nam zmierzyć się z rzeczywistością. Nauczmy się 
brać sprawy w swoje ręce, mówić stanowcze „nie” 
w obronie tego co dla nas i w nas najświętsze, 
choćby to czasem miało kłócić się z pozornym 
poczuciem poprawności. Nauczmy się walczyć, 
mimo, że czasem ta „Gorliwość o dom Twój po-
chłonie mnie”.

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

EWANGELIA  (J 2,13-25)

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 
W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie 
oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie 
bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki 
i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych 
zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie                         
 z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że 
napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na 
to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro 
takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świą-
tynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego 
Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz 
w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc 
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, 
i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał 
w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło 
w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się 
im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa 
o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

ZAPOWIEDŹ 
MĘKI 

I ZMARTWYCHWSTANIA
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8.03.
„Aby przekonać się o istnieniu 
Boga, trzeba lepiej przyglądać 
się sobie: wszystkim właściwo-
ściom rozumu ludzkiego i woli 
oraz niewyczerpanym przymio-
tom ludzkiego serca.”

9.03.
„Nie trzeba lękać się dobre-
go spojrzenia na siebie, na 
swoją duszę i ciało, aby w tym 
wszystkim rozpoznać mądrość 
i dobroć Boga. Z osobistych 
właściwości poznajemy, że Bóg 
chce każdego człowieka, chce 
nowego życia, chce po prostu 
mnie! Siedzę w tej chwili 
<<na podłodze>>, w poczuciu 
swej małość, i tak pragnę ode-
rwać się ku Temu, który chce 
mojej wielkości.”

10.03.
„Bóg swoją mądrość syntetycz-
nie skoncentrował w najdo-
skonalszym bycie stworzonym, 
jakim jest osoba ludzka. Wiel-
kość Boga najlepiej rozpozna-
jemy z twórczych właściwości 
człowieka, który w porządku 
przyrodzonym jest podmiotem 
nowych możliwości porządku 
nadprzyrodzonego.”

11.03.
„W Kościele Bożym i w jego 
pracy każdy człowiek jest kiero-
wany przez Ducha Świętego
 i jest Mu potrzebny. Z chwilą 
gdy został ochrzczony, wy-

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
bierzmowany i wychowany 
przez Ducha Świętego 
w Kościele, Duch Święty 
ma prawo do posługiwania 
się nim, jak tego zapra-
gnie. Nigdy nie wiadomo, 
do czego zechce nas użyć 
i do czego ma prawo. 
Zdaje się, że ma prawo do 
wszystkiego.”

12.03.
„Wiara jest koroną godno-
ści człowieka.”

13.03.
„Nam się nieraz wydaje, 
że Bóg tak daleko, a Pan 
właściwie nieustannie 
nas obejmuje. Każdy z nas 
jest w Jego ramionach. 
Jak matka pielęgnująca 
dziecko zapomina o całym 
świecie, bo ma dziecko 
na swoich ramionach, tak 
Ojciec Niebieski 
o wiele dokładniej 
<< nie pamięta>> 
o niczym, bo ma Ciebie
w swoich ramionach. 
Jesteś owocem Jego miłu-
jącej woli.”

14.03.
„Kościół powszechny! On 
świeci bardziej od najbar-
dziej rozświetlonej świąty-
ni z kamienia. Promieniuje 
w całym świecie i w Ojczyź-
nie naszej, bo nieustannie 
zapala przed Wami światło 
prawdy ewangelicznej.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Wj 20,1-17)
Ogłoszenie przykazań Bożych
Czytanie z Księgi Wyjścia.
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, 
którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał 
cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani 
tego, co jest  w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie 
będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, 
który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia 
względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego 
pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz 
wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi 
bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu 
szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie 
twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie 
możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, 
ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani 
cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił 
Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu 
odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij 
ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da 
tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie 
będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie bę-
dziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego 
twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, 
ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”.
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 19,8.9.10.11)
Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1,22-25)
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Ko-
ryntian.
Bracia: Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy 
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głup-
stwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, 
jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, 
co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe                      
u Boga, przewyższa mocą ludzi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 3,16)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 2 Krl 5, 1-15a; Łk 4, 24-30
Wtorek: Dn 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35
Środa: Pwt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19
Czwartek: Jr 7, 23-28; Łk 11, 14-23
Piątek: Oz 14, 2-10; Mk 12, 28-34
Sobota: Oz 6, 1-6; Łk 18, 9-14
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE

90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze 
Faustynie
22 lutego 2021r. obchodzono 90. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa 
Miłosiernego św. siostrze Faustynie. 22 lutego 1931r. w klasztorze sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, przy Starym Rynku 14, św. siostra 
Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa.

Wawelski proboszcz kanonikiem kapituły katedry w Chartres
Proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu, ks. Zdzisław Sochacki, 
został kanonikiem honorowym Kapituły Bazyliki Katedralnej Notre-
Dame w Chartres we Francji. Akt nominacyjny wręczono mu 28 lutego, 
w czasie Mszy św. odprawionej przez kard. Stanisława Dziwisza w Kate-
drze na Wawelu. 

Od 2005r., w II niedzielę Wielkiego Postu, Kościół w Polsce modli się 
i wspiera finansowo misje. Niedziela ta jest obchodzona jako Dzień Mo-
dlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zwana jest też Niedzielą 
„Ad Gentes”. Dzięki hojności wiernych w Polsce, misjonarze zrealizowa-
li 99 projektów ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charyta-
tywnych na kwotę 470 tys. zł.

NA ŚWIECIE

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – modlitwa za papieża Fran-
ciszka
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – to szturm modlitewny 
w intencji papieża Franciszka, organizowany już po raz czwarty z okazji 
rocznicy jego wyboru. Akcja odbędzie się w niedzielę 7 marca 2021r. Aby 
wziąć w niej udział, należy odmówić litanię do Chrystusa Dobrego Pasterza 
– w intencji Ojca Świętego.

Sanktuarium w Fatimie przygotowuje się do ŚDM
Rektor sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, ks. Carlos Ca-
becinhas, ogłosił, że to portugalskie miejsce kultu maryjnego skoordy-
nuje swoje działania z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży 
(ŚDM), które w 2023r. odbędą się w Lizbonie. Duchowny wskazał, że 
maryjne hasło młodzieżowej imprezy pt. „Maryja wybrała się i poszła 
z pośpiechem” doskonale wpisuje się w misję szerzenia kultu maryjnego 
w Fatimie.

80. urodziny arcybiskupa – seniora Chartumu
Arcybiskup-senior Chartumu, pierwszy w historii kardynał z Sudanu 
Gabriel Zubeir Wako skończył 27 lutego 80 lat, tracąc tym samym prawo 
udziału w konklawe, gdyby do niego obecnie doszło. Liczba kardynałów, 
którzy mogą wybierać papieża, wynosi obecnie 127, przy czym znacznie 
ponad połowę tego grona mianował Franciszek. 

Bazylika św. Stefana zamknięta przez COVID-19
Bazylika św. Stefana w Budapeszcie została zamknięta z powodu CO-
VID-19, na który 26 lutego zmarł biskup pomocniczy György Snell. Inni 
duchowni, rezydujący przy tej głównej świątyni katolickiej stolicy Węgier, 
zostali poddani testom na koronawirusa i kilku uzyskało wynik pozytyw-
ny.

Papież zachęca do postu od plotek i oszczerstw
Do dobrego przeżycia Wielkiego Postu zachęcił papież Franciszek po 
odmówieniu modlitwy Anioł Pański na Placu Św. Piotra w Watykanie. 
Zachęcił do postu od plotek i oszczerstw, a także do codziennego czyta-
nia fragmentu Ewangelii i otwierania serc na braci.

(za https://ekai.pl)

„Patrząc na Wandę, widzę światło, 
które przenika przez jej ujmujący 
uśmiech, życzliwość, dobre spojrze-
nie. Posiada ona cudowny wpływ na 
ludzi, choć zgoła nie myśli o tym, 
by wpływać na drugiego człowieka. 
Jest zawsze gotowa do najniższych 
posług. Służy każdemu, kogo spotka 
– otwiera przed nim serce, oddaje 
czas. A to uczy pokory, którą ona, 
obok dobroci i przyjaźni, niesie 
ludziom” – powiedział o Doktor 
Błeńskiej Stefan Stuligrosz.

(cyt. za: M. Nawrocka, „Jej światło”)

Służebnica Boża
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Postać z cmentarza parafialnego

Dr Alfred Brosig – zasłużony polskiej kulturze

Alfred Brosig należał do wąskiego grona wybit-
nych Wielkopolan, którzy w okresie międzywo-
jennym swoją pracą i osiągnięciami trwale zapi-
sali się na kartach historii Polski. Urodził się 5 
maja 1895 roku w Chabsku koło Mogilna, jako 
syn Pawła i Marty z Gockowskich.  Gimnazjum 
ukończył w Pile. Studia związane z historią sztu-
ki rozpoczął w 1914 r. w Berlinie, kontynuował              
w Królewcu do chwili, kiedy przerwała je wojna. 
W 1914 r. został powołany do pruskiego wojska, 
w latach 1916-1919 był w niewoli. Po zakończe-
niu wojny kontynuował studia na uniwersytecie        
w Monachium, gdzie w marcu 1922 roku za-
kończył edukację z tytułem doktora filozofii. Na 
początku lat dwudziestych przybył do Poznania, 
zamieszkał na Jeżycach przy ul. Mickiewicza 24, 
później przy ul. ks. P. Wawrzyniaka 27.  Od 1 
lipca 1924 roku był zatrudniony jako asystent 
w galerii malarstwa Muzeum Wielkopolskiego 
w Poznaniu, gdzie powierzono mu wydzielenie 
z biblioteki muzealnej rycin, rysunków i fotografii 
w celu utworzenia nowego oddziału. W 1926 r. 
został powołany do życia Gabinet Grafiki i Ry-

sunku w strukturze Galerii Obrazów, którego ku-
stoszem w 1928 r. został A. Brosig. Z niebywałą 
pasją, zaangażowaniem oraz znawstwem zabrał 
się do realizacji powierzonych mu obowiązków, 
m. in. inwentaryzacji zbiorów malarstwa, rze-
miosła artystycznego i grafiki. Prowadził kore-
spondencję w sprawie pozyskiwania zbiorów, or-
ganizował kwerendy dotyczące badań naukowych 
i muzealnych, zajmował się przygotowaniem ka-
talogów wystaw oraz artykułów poświęconych 
zbiorom MW i zabytkom sztuki z terenu Wiel-
kopolski. Wygłaszał liczne wykłady i oprowadzał 
gości po ekspozycjach muzealnych. Ponadto do 
jego obowiązków należało urządzanie wystaw 
graficznych, ściśle związanych z propagowaniem 
sztuki graficznej. 24 maja 1926 r. zorganizował 
w sali ekspozycyjnej grafiki MW wystawę „Por-
tret królewski w grafice”, pierwszą wśród ponad 
dwudziestu ekspozycji czasowych. W jego do-
robku muzealnym do najważniejszych należały: 
„Albrecht Dűrer” w 1928 r., „Poznań i miasta 
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Polski zachodniej w grafice” w 1929 r., „Powsta-
nie Listopadowe w grafice” w 1930, „Angielskie 
sztychy XVIII w.” w 1931 r., „Aleksandr Or-
łowski” w 1932 r., „Polska grafika myśliwska” 
1938 r., „Współczesna polska grafika wojskowa” 
w 1939 r. W ocenie znawców sztuki graficznej 
była to największa ilość tego typu wystaw zor-
ganizowanych w Polsce w okresie międzywojen-
nym.  Podobnie kwestia wzbogacania zbiorów 
nie miała sobie równych, które pozyskiwał drogą 
zakupów, darów i depozytów. Były to głównie 
teki, albumy i setki grafik, m. in. tak znakomi-
tych artystów jak: F. Smuglewicz, W. Ossecki, 
W. Weiss, L. Wyczółkowski, J. Mehoffer, Wł. 
Lam czy R. Cosway - Cardon. Zbiory grafiki po-
większył prawie o dwa tysiące pozycji, stworzył 
z nich jedną z najważniejszych kolekcji grafiki 
współczesnej w Polsce. Jego zasługą było po-
pularyzowanie sztuki graficznej, którą traktował 
jako rodzaj specjalnej misji, realizowanej poprzez 
publikowanie niezliczonej ilości artykułów pra-
sowych, naukowych oraz wydawanie katalogów 
towarzyszących wystawom. Ponadto prowadził 
aktywną działalność w Towarzystwie Miłośników 
Grafiki w Poznaniu, do założenia którego w 1931 
r. walnie się przyczynił i był jego pierwszym pre-
zesem. A. Brosig napisał kilka książek będących 
rezultatem jego badań naukowych i szerokich 
zainteresowań sztuką wielkopolską, plastyką go-
tycką oraz grafiką: „Rzeźba Gotycka 1400-1450” 
w 1928 r., „Plastyka gotycka na Pomorzu” 
w 1930 r., „Materiały do historii sztuki wielkopol-
skiej” w 1934 r. oraz „Dzieje sztuki litograficznej 
w Poznaniu” w 1937 r.  Publikacje o wielkopol-
skiej i pomorskiej rzeźbie są pierwszymi tego typu 
opracowaniami w polskiej literaturze naukowej. 
Posiadał rzadką umiejętność łączenia teorii i prak-
tyki muzealnej z wiedzą z zakresu historii sztu-
ki, historii, i innych pokrewnych dziedzin nauki, 
co znalazło odzwierciedlenie w organizowanych 
przez niego wystawach, opracowaniach oraz ar-
tykułach. Działalność jego, oparta na solidnych 
kwerendach archiwalnych i unikatowej wiedzy 
o grafice, miała doniosłe znaczenie w propago-
waniu tej dziedziny sztuki wśród społeczeństwa. 
Do dzisiaj jego publikacje stanowią dla historyka 
sztuki, historyka, konserwatora, etnologa, geo-
grafa, przyrodnika itd. niewyczerpane źródło in-
formacji naukowej. Doceniał znaczenie przyrody 

w życiu człowieka, a szczególnie krajoznawstwa, 
które uznawał za źródło sił duchowych o dużym 
potencjale twórczym i w każdej chwili mogą-
cym współzawodniczyć ze sztuką w docieraniu 
do nowych wartości piękna, do nieodkrytych do-
tąd tajemnic rzek, lasów i szarych równin naszej 
ojczyzny. Krajoznawstwo było dla niego ważną 
dziedziną w popularyzacji wiedzy o Polsce, jako 
kraju bogatym w piękne zabytki architektoniczne 
i posiadającym odrębny charakter kulturowy. 
W 1933 r. ożenił się ze Sławą Domke. W 1939 r. 
aresztowany przez gestapo, zwolniony z więzie-
nia z powodu ciężkiej choroby, umiera 7 stycznia 
1940 roku. Pochowany został na jeżyckim cmen-
tarzu na Nowinie.  
Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowym Cmenta-
rzem Jeżyckim w październiku 2020 r. z funduszu 
uzyskanego podczas kwest na cmentarzu dokona-
ło renowacji steli nad jego grobem i położyło gra-
nitową płytę z inskrypcją jemu poświęconą (kwa-
tera lewa, rząd 0c, miejsce 30).

Tadeusz Grabski
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Kecharitomene - Niepokalana Pełna Łaski (4)
Oczekiwanie na Paruzję, czyli powtórne przyjście Chrystusa

Niepokalana Pełna Łaski

Bóg Ojciec w Piśmie Świętym zapowiedział nie-
przyjaźń miedzy Niewiastą i Jej potomstwem a wę-
żem i jego potomstwem. W Księdze Apokalipsy jest 
napisane, że ta walka będzie trwała do końca świata. 
Tekst mówi, że Niewiasta porodziła Syna, który zo-
staje porwany do Nieba, skąd będzie pasł świat rózgą 
żelazną. Synem jest Jezus wstępujący do Nieba. Sza-
tan nie mogąc Mu nic zrobić, całą nienawiść kieruje 
teraz na Niewiastę i jej potomstwo, rozpoczynając               
z nimi totalna wojnę. 
Potomek Niewiasty z Księgi Rodzaju, umiera na 
krzyżu, dokonując dzieła odkupienia.
Święty Paweł powie, że Jezus jest Nowym Adamem, 
a kto w takim razie jest Nową Ewą? Tylko Maryja! 
Pod krzyżem Maryja jako Nowa Ewa, Matka po-
czynającego się Kościoła, ma począć w swo-
im Niepokalanym Łonie wszystkie dzieci 
świata, ma stać się duchową Matką. 
Po zmartwychwstaniu Jezus zapowiada 
uczniom, aby w Wieczerniku oczekiwa-
li spełnienia obietnicy Ojca, czyli zesłania 
Ducha Świętego. Po nieustającej modlitwie 
przy Matce Jezusa, ale już Matce poczętego 
Kościoła, zstępuje Duch Święty po dziewię-
ciu dniach i rodzi się Kościół w Dniu Pięć-
dziesiątnicy. Rodzi się Nowe Potomstwo 
Niewiasty, z którym Smok z Apokalipsy 
rozpoczyna walkę do końca świata z całą 
nienawiścią do nich i ich duchowej Matki, 
Maryi.
Ten Kościół w Niewieście i jej potom-
stwie, prowadzony przez Ducha Świętego, 
doprowadzi do triumfu Jezusa w czasach 
ostatecznych, w Paruzji, dzięki Jego śmier-
ci na Krzyżu i Zmartwychwstaniu. W tym 
powtórnym przyjściu Jezusa, przybędzie on 
po swoją Oblubienicę poczętą w krzyżu i po 
Kościół. Maryja objawiając się w Fatimie                 
i we wszystkich innych miejscach na całym 
świecie, zaprasza i zapowiada uaktywnie-
nie się Pokolenia Niewiasty z Apokalipsy 
do ostatecznej walki ze Smokiem. W ten 
sposób przygotowujemy oblubienicę Jezu-
sa Chrystusa na Jego powtórne przyjście                      
i całkowity triumf Boga nad szatanem. To 

Jej, Maryi powierzył Bóg to zwycięstwo.
Kardynał Wojtyła podczas głoszenia rekolekcji dla 
Pawła VI w 1976 roku wołał: „Maryja ma być Mat-
ką Paruzyjnego Chrystusa. Jego ponowne przyjście musi 
być przygotowane przez Ducha Świętego już nie w łonie 
Dziewicy, ale w całym Ciele Mistycznym”.
Niech Różaniec Święty odmawiany przez nas z peł-
nym zaangażowaniem, z wiarą, nadzieją i miłością,                
z głębi serca, będzie drogą do Serca Kecharitomene 
Niepokalanej Pełnej Łaski i niech będzie udziałem 
naszym w przygotowaniu świata na powtórne przyj-
ście Chrystusa na Jego Paruzję.

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

W IV tajemnicy Różańca ze św. Ludwikiem Mont-
fort /Syr 51, 23 - 29/:

„Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszyst-
kie pokolenia”

rozważać będę w intencji: ..........
Ojcze nasz .........

1. Zbliżcie się do mnie, niewykształceni, zamieszkaj-
cie w domu nauki.
        Zdrowaś Maryjo .....

2. Dlaczego brak wam jeszcze jej [Maryi],
        Zdrowaś Maryjo .....

3. ... skoro tak bardzo jej pragniecie?
        Zdrowaś Maryjo .....

4. Otworzyłem usta i przemówiłem: Nabywajcie ją 
bez pieniędzy!
        Zdrowaś Maryjo .....

5. Poddajcie wasz kark pod jarzmo, a otrzymacie 
naukę!
        Zdrowaś Maryjo .....

6. Łatwo można ją znaleźć.
        Zdrowaś Maryjo .....

7. Przekonacie się naocznie, że mało się trudziłem,
        Zdrowaś Maryjo .....

8. ... a znalazłem dla siebie dużo wytchnienia.
        Zdrowaś Maryjo .....

9. Nie szczędźcie srebra na wykształcenie, ono przy-
niesie wam wiele złota.
        Zdrowaś Maryjo .....

10. Ucieszcie się z miłosierdzia Pana i nie wstydźcie 
się Go chwalić!
        Zdrowaś Maryjo .....

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

Panie, Jezu Chryste Synu Boga Żywego, zlituj się 
nade mną i obdarz mnie grzesznika Miłosierdziem 
Twoim.
        Na podstawie książki 
ks. Dominika Chmielewskiego „KECHARITOMENE ...”
     
   Wojciech Wika w służbie Maryi

Pismo Święte - Wyd. Św. Pawła - Mądrości Syracydesa 
51, 23 - 29:

23 Zbliżcie się do mnie, niewykształceni, za 
           mieszkajcie w domu nauki.
24 Dlaczego brak wam jej jeszcze,
24 ... skoro tak bardzo jej pragniecie?
25 Otworzyłem me usta i przemówiłem: Naby-
            wajcie ją bez pieniędzy!
26 Poddajcie wasz kark pod jarzmo, a otrzymacie 
            naukę!
26 ... Łatwo można ją znaleźć.
27 Przekonacie się naocznie, że mało się trudzi-
            łem,
27 ... a znalazłem dla siebie dużo wytchnienia.
28 Nie szczędźcie srebra na wykształcenie, ono 
            przyniesie wam wiele złota.
29 Ucieszcie się z miłosierdzia Pana i nie 
            wstydźcie się Go chwalić.
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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

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

Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątki tylko 
jedna dla wszystkich o godz. 17.30. 

W Wielkim Poście zapraszamy także do pielgrzy-
mowania po kościołach stacyjnych Poznania. Spis                  
w gablocie.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka do 
Miłosierdzia Bożego o godz. 17.00.

Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast o godz. 18.00 
krótka bez kazania Msza św. 

W niedziele przed kościołem po Mszach św. o godz. 
9.30,11.00 i 12.30 do nabycia są paschaliki w cenie 
7 zł., jako nasza pomoc dla ubogich; są one znakiem 
Chrystusa zmartwychwstałego nawiedzającego na-
sze domy.

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne według 
ustalonych dni i godzin. 

Przy wejściu do kościoła można zabierać koperty na 
Daninę Diecezjalną. Będziemy ją składać do skar-
bon. Danina wynosi 1 zł 70 gr. od osoby. Można zło-
żyć więcej, aby zadośćuczynić za tych, którzy tego 
nie uczynią.

Dzisiaj po Gorzkich Żalach a przed wieczorną Mszą 
św. krótki koncert pieśni pasyjnych.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie:                       
śp. Stefan Zaremba z ul. Dąbrowskiego i śp. Ur-
szula Zakrzewska z ul. Szpitalnej – jej pogrzeb                          
w najbliższy wtorek o godz.11.30 na Górczynie, na-
tomiast Msza św. w środę o godz. 18.00 w naszym 
kościele. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu – 
Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywa-
nie.


