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EWANGELIA

EWANGELIA   (J 15,9-17)

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie 
w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, bę-
dziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania 
Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest 
moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi mo-
imi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani 
sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłysza-
łem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem                                                                                        
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc 
wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosi-
cie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło 
wali”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Jako że dzieciństwo spędziłam w parafii pw. św. 
Maksymiliana Kolbe, co tydzień patrzył na mnie 
ze ściany ten chudy franciszkanin w obozowym 
pasiaku i metalowych okularach. I jakaś logika 
dziecka podpowiadała mi, że śmierć głodowa, 
jaką ów święty zginął nie jest jeszcze najgorszą 
opcją, w porównaniu z nieraz najbardziej wymyśl-
nymi formami męczeństwa innych świętych. Że 
może ci z parafii pw. św. Andrzeja Boboli mają 
lepszego patrona. Pewnej dojrzałości wymagało 
uświadomienie sobie, dlaczego właściwie Ko-
ściół czci męczenników. Przecież nie dlatego, że 
Ci pozwalali się zabić na czasami najbardziej wy-
szukany sposób, ale dlatego, że pomimo całego 
zła i okrucieństwa sytuacji w jakiej się znaleźli, 
nie przestawali kochać. Skąd się biorą tacy ludzie, 
do których zło jakby nie miało dostępu? „Już 
was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi…                                         
” I ta przyjaźń nie jest dziełem przypadku, ale Jego 
świadomym i dobrowolnym wyborem. Ta przy-
jaźń daje przekonanie, że razem z Przyjacielem 
mogę zachować człowieczeństwo w prawdziwie 
nieludzkim świecie. Bo miłość w czasach niena-
wiści nie jest wyzwaniem dla herosów, ale dla nas, 
najmniejszych, którzy pozwolili Bogu nazywać się 
przyjaciółmi. I choć od większości z nas Pan Bóg 
nigdy nie będzie oczekiwał ofiary z życia, to już 
takiego zwykłego męczeństwa dnia codziennego 
na pewno. Prośmy, jak franciszkanie, abyśmy mo-
gli stać się narzędziami Jego pokoju, „abyśmy mo-
gli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle 
szukać miłości, co kochać.”

Justyna Zienkowicz
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10.05.
„Miłującego Ojca łączy z 
umiłowanym i miłującym 
Synem Istotowa Miłość - 
Duch Święty.”

11.05.
„Każdy, kto chce dobra 
naśladować Maryję, musi 
mieć coś z Jej czułego 
serca.”

12.05.
„Bóg, gdy ujrzał się przed 
wiekami Ojcem, ogarnął 
nieskończoną miłością 
Syna, i to jest Duch Święty, 
Duch Miłości, który działa 
między Ojcem i Synem. 
Pochodzi On od Ojca i 
od Syna, bo Ojciec miłuje 
Syna, a Syn wywdzięcza się 
Ojcu miłością za miłość.”

13.05.
„Dziewico - matko, przy-
garnij do swego Serca 
wszystkie dzieci tej ziemi, 
aby odczuły Twoją ma-
cierzyńską opiekę i do-
broć…”

14.05.
„Apostolstwo świeckich 
zaczyna się od chwili, gdy 
człowiek jest ochrzczony, 
bo już wtedy przyjmuje ła-
skę uświęcającą jako Boże 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
talenty, które ma obo-
wiązek pomnażać.”

15.05.
„Duchem wspólnoty 
Ojca i Syna jest wza-
jemna Miłość, czyli 
Duch Święty. Przez 
prawdziwe ojcostwo, 
któremu odpowiada 
synowskie uczucie, 
potęguje się jeszcze 
duch miłości. I to jest 
chrześcijaństwo.”

16.05.
„Pokrewieństwo Maryi 
z całym rodzajem 
ludzkim jest przez 
krew Jej Syna. To jest 
przekazanie Krwi 
przez Syna rodzajowi 
ludzkiemu. Jeśli dzisiaj 
mówimy o macierzyń-
stwie Maryi wobec 
rodziny ludzkiej i Ko-
ścioła, to w imię tego 
pokrewieństwa. Jeste-
śmy związani z Maryją 
przez Chrystusa, który 
swoją krew, z Niej 
wziętą, oddał za nas. 
I dlatego jest Matką 
Duchową Kościoła.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

Szósta Niedziela Wielkanocna, rok B
PIERWSZE CZYTANIE  (Dz 10,25-26.34-35.44-48)
Powołanie pogan do Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł 
mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: 
„Wstań, ja też jestem człowiekiem”. Wtedy Piotr przemówił: 
„Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale 
w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępu-
je sprawiedliwie”. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty 
zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni 
pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Du-
cha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że 
mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: „Któż 
może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak 
samo jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. 
Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98,1.2-3ab.3cd-4)

Refren: Wobec narodów objawił zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie

DRUGIE CZYTANIE  (1 J 4,7-10)
Bóg jest miłością

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest                      
z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto 
nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła 
się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego 
na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się 
miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umi-
łował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 16, 11-15; J 15, 26-16,4
Wtorek: Dz 16, 22-34; J 16, 5-11
Środa: Dz 17, 15. 22-18,1; j 16, 12-15
Czwartek: Dz 18, 1-8; J 16, 16-20
Piątek: Dz 1, 15-17. 20-26; J 15, 9-17
Sobota: Dz 18, 23-28; J 16, 23b-28
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Mirembe Maria, ojjudde enneema, 
Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, 
ne Yezu omwana w’enda yo, naye wa mukisa. 
Maria Omutuukirivu Nyina Katonda, 
tusabire ffe abonoonyi, kaakano, 
ne mu kaseera ak’okufa kwaffe. Amiina.

Tak brzmi modlitwa „Zdrowaś Maryjo” w języku luganda, 
w którym Dokta porozumiewała się ze swoimi ugandyjskimi pacjentami.
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Z Maryją w nowe czasy

Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej 
w Polsce 

Matka Boża Pajęczańska
Pajęczno to niewielka miej-
scowość położona między 
Radomskiem a Wieluniem, 
na średniowiecznym szlaku 
handlowym wiodącym nie-
gdyś ze wschodu na zachód 
Polski. Pierwszy kościół pod 
wezwaniem św. Leonarda wybudowany został 
około 1140 roku. Darczyńcą był Piotr Dunin 
kasztelan kruszwicki. W 1410 roku król Włady-
sław Jagiełło oddał miasto i parafię w Pajęcznie 
na uposażenie kolegiaty św. Floriana w Krako-
wie. W 1748 roku wybudowano nowy kościół 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, który stoi do dziś. Najcenniej-
szym skarbem tamtejszego kościoła jest słyną-
cy łaskami obraz Matki Bożej, nazywanej przez 
wiernych Matką Bożą Pajęcką lub Pajęczań-
ską. Obraz Matki Bożej Pajęczańskiej powstał                                                                                         
w I połowie XVI wieku. Po pojawieniu się wi-
zerunku w Pajęcznie pojawiły się pierwsze wzmianki o cudow-
nych zdarzeniach, uzdrowieniach. Na ścianach zawisły wota,                                                                                                                          
a obraz uznano za łaskami słynący. Gdy w 1630 r. w rodzinne 
strony wrócił rycerz Andrzej Doroszewski, z wdzięczności za 
uratowanie z niewoli tureckiej przysłał do Pajęczna srebrną su-
kienkę na obraz. Sława wizerunku musiała sięgać dużo dalej, 
skoro znany wówczas poeta Wespazjan Kochowski wymienia 
go w swoich wierszach. Ikonograficznie obraz ten nie należy 
do malarstwa wschodniego, ani włoskiego. Jest typem obrazów 
nazywanych Hodegetrią, wywodzących się z Bizancjum. Według 
zapisków historycznych ikonografem tego przedstawienia był 
św. Łukasz Ewangelista, który jako pierwszy namalował wizeru-
nek Maryi z Dzieciątkiem na ręku. Sam wizerunek Matki Bożej 
Pajęczańskiej należy do serii tzw. madonn piekarskich. Madonna 
przedstawiona jest w półpostaci z Dzieciątkiem na lewym ramie-
niu. Spogląda przed siebie, prawą ręką wskazując na Chrystusa. 
Syn Boży trzyma ewangeliarz i błogosławi. 
W okresie II wojny światowej pajęczańska świątynia została za-
mieniona na więzienie i następnie stolarnię. Zamknięta świąty-
nia była też przejściowym obozem dla Żydów, a następnie miej-
scem przetrzymywania Polaków wywożonych na roboty. Aby 
ocalić obraz, 24 lipca 1942 roku parafianie Antoni Durys i Wa-
cław Popiel wynieśli go potajemnie ze świątyni, po czym ukryli 
w domu. Wcześniej zabezpieczyli srebrną sukienkę oraz zdjęli 
cenne ramy. Wizerunek Matki Bożej wrócił na swoje miejsce                                                                                                                        
w marcu 1945 roku. Zawieszono go uroczyście w ołtarzu głów-

nym kościoła parafialnego. Wy-
drukowano też pamiątkowy obra-
zek, na którym uwieczniono jego 
wojenne losy i zamieszczono mo-
dlitwę do Matki Bożej. Wydarzenia                                                                                                         
z okresu wojny żyją we wspo-
mnieniach Pajęczan do dziś. Za 
trud i poświęcenie mieszkańców 
ratujących obraz, w miejscu jego 
przechowywania umieszczono 
pamiątkową tablicę. Wyświęcił 
ją arcybiskup Stanisław Nowak. 
Przyznał on również wizerunkowi 
madonny tytuł Pajęczańskiej Matki 
Kościoła, a papież Paweł VI na So-
borze Watykańskim II uroczyście 
ogłosił Maryję Mater Ecclesiae. 
Wśród wiernych panuje przeko-
nanie, iż za pośrednictwem Matki 
Bożej można uzyskać specjalne 

łaski. Pomagała i pomaga tym, którzy przybywali do Pajęczna 
składając swe śluby i ofiary Bogu i Najświętszej Maryi Pannie. 
W marcu 1996 roku pielgrzymujący do Rzymu wierni ofiarowali 
Ojcu Świętemu kopię słynącego łaskami obrazu. Pajęczno szczy-
ci się też tym, iż jego honorowym obywatelem jest święty Jan 
Paweł II. 28 maja 2005 roku kardynał Stanisław Nagy zainau-
gurował obchody koronacyjne. Podczas uroczystości na obraz 
Pajęczańskiej Matki Kościoła nałożył diademy, które poświęcił 
sam Ojciec Święty. Ciekawostką pajęczańskiej świątyni jest to że 
na najwyższej kościelnej wieży widnieje symbol eucharystyczny, 
zamiast tradycyjnego krzyża. To znak, że świątynia ta ma jesz-
cze jedną niezwykłą cechę – jest sanktuarium eucharystycznym, 
a w kaplicy noszącej wezwanie św. Leonarda, od porannej Mszy 
św. po wieczorną, codziennie wystawiany jest Najświętszy Sakra-
ment. 

Modlitwa na pamiątkowym obrazku: 
O Najświętsza Boga Rodzicielko Maryjo, w cudownym obrazie Pajęckim 
od wieków sławna, weźmij pod swoją świętą opiekę domy, rodziny i ma-
jętności nasze. O Najświętsza Matko Boża Pajęcka wiernym czcicielom 
i sługom Twoim na drodze do zbawienia bądź Patronką. Wspieraj nas, 
zachęcaj i broń od zatracenia wiecznego. Panie Jezu Chryste, któryś nam 
najświętszą Rodzicielkę swoją czcić rozkazał, daj tym wszystkim, którzy 
ją w cudownym Obrazie Pajęckim czcimy, Jej i Twoją opieką za życia się 
cieszyć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen.

Ewa Wika w służbie Maryi

Opr. ET; (źródło: sanctus.pl, deon.pl)

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.
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE
Wydano już ponad 150 książek i tekstów papieża Franciszka
W ciągu ośmiu lat swojego pontyfikatu papież Franciszek opu-
blikował do tej pory ponad 150 książek i tekstów. Poinformował 
o tym hiszpański portal „Vida Nueva”, powołując się na dane 
watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Oprócz 
dzieł, w których sam papież jest wymieniony jako autor, jest 8 
tomów wywiadów i 30 przedmów do książek.
Działalność wydawnicza Franciszka obejmuje szeroki zakres te-
matów. Poza encyklikami, adhortacjami i innymi oficjalnymi lista-
mi papieskimi, są jego wypowiedzi na tematy takie jak korupcja, 
migracja, gospodarka czy wino. Zwierzchnik Kościoła katolic-
kiego napisał również książki specjalnie przeznaczone dla dzieci 
i seniorów. 

7 lat temu Jan 
Paweł II został 
ogłoszony świę-

tym
Misja, która zosta-
ła mi powierzona,                   
z Bożą pomocą zo-
stała doprowadzona 
do końca – tak w 7 
lat po kanonizacji 

Jana Pawła II mówi ks. dr Sławomir Oder, postulator procesów 
beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego papieża Polaka. 27 kwietnia 
2014 roku papież Franciszek ogłosił świętymi dwóch swoich po-
przedników – Jana XXIII i Jana Pawła II. 
Duchowny jest przekonany, że kult św. Jana Pawła II okaże się 
silniejszy od ataków na jego osobę i dziedzictwo. Jak przypo-
mniał, już sam Jezus mówił świętemu Piotrowi, że bramy piekiel-
ne nie przemogą Kościoła. „Głos Jana Pawła II, który wybrzmie-
wa przez jego nauczanie i przez fakt kultu, którym jest otaczany 
przez ludzi, miłość, którą jemu okazują – ten głos pozostaje gło-
sem pobudzającym nasze sumienia i jako głos proroczy będzie 
zawsze znajdował kontestację ze strony tych niepodzielających                        
w ogóle idei Kościoła i chrześcijaństwa” – uważa ks. dr Sławomir 
Oder.
 

Franciszek do Polaków: pamiętajcie o jasnogórskich 
ślubach

Do wypełniania woli Bożej zachęcił Ojciec Święty Polaków pod-
czas środowej audiencji ogólnej (28.04). Nawiązując do uroczy-
stości Maryi Królowej Polski, Franciszek powiedział:
„Serdecznie pozdrawiam Polaków […]. Pamiętając o ślubach, ja-
kie wasi ojcowie złożyli na Jasnej Górze, również w tych naszych 
trudnych czasach podejmujcie zawsze aktualne zaproszenie Ma-
ryi i róbcie wszystko, co Jezus wam powie. Jego błogosławień-

stwo niech towarzyszy każdemu i każdej z was, waszym rodzi-
nom i całemu narodowi polskiemu!”

Papież ponownie od-
wiedzi Fatimę. Podano 

termin
Papież Franciszek ponow-
nie odwiedzi sanktuarium 
Matki Bożej w Fatimie w 

2023 roku, kiedy przyjedzie do Portugalii na Światowe Dni Mło-
dzieży w Lizbonie. Poinformował o tym kard. António Marto po 
spotkaniu z Ojcem Świętym w Watykanie.
 

Franciszek: Modlitwa podstawą chrześcijańskiego życia
Modlitwa podstawą prawdziwie chrześcijańskiego życia – za-
znaczył Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Regina Coeli 
w Watykanie (02.05). „Możemy prosić, aby myśleć tak, jak On, 
działać tak, jak On, patrzeć na świat i rzeczy oczami Jezusa.                                      
W ten sposób możemy miłować naszych braci i siostry, poczy-
nając od najuboższych i najbardziej cierpiących, tak jak On, i ko-
chać ich Jego sercem, i przynosić światu owoce dobroci, miłości 
i pokoju” – powiedział papież.

Papieskie życzenia wielkanocne dla Kościołów prawosław-
nych i wschodnich

Podczas niedzielnej modlitwy Regina Coeli w Watykanie (02.05) 
Franciszek złożył Kościołom prawosławnym oraz katolickim 
Kościołom wschodnim i łacińskim życzenia z okazji uroczysto-
ści Wielkanocy.
„Przesyłam najlepsze życzenia naszym braciom i siostrom z Kościołów 
prawosławnych oraz katolickich Kościołów wschodnich i łacińskich, którzy 
dziś, zgodnie z kalendarzem juliańskim, obchodzą uroczystość Wielkanocy. 
Niech Zmartwychwstały Pan napełni ich światłem i pokojem, i niech pocie-
szy wspólnoty żyjące w sytuacjach szczególnie trudnych. Dobrej Wielkano-
cy” – powiedział papież.

Rozpoczął się „maraton 
modlitewny” o ustanie 

pandemii
1 maja w Bazylice Waty-
kańskiej papież Franci-
szek rozpoczął „maraton 

modlitewny” o ustanie pandemii. Wieczorny różaniec stanowił 
pierwsze ogniwo tego maratonu, który do końca maja będzie „łą-
czył świat we wspólnym wołaniu do Boga o ustanie pandemii”. 
W modlitwie Ojciec Święty łączył się z narodowym sanktuarium 
maryjnym w Walsingham w Anglii.
W 1061 r. objawiła się tam Matka Boża. Na miejscu objawień 
wybudowano kaplicę, jedno z najstarszych sanktuariów maryj-
nych. Henryk VIII zrównał je z ziemią. W XIX w. sanktuarium 

Z życia Kościoła
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zostało odbudowane i dziś jest najważniejszym miejscem kultu 
maryjnego w Anglii.
Rektor portugalskiego sanktuarium w Fatimie zapowiedział, że 
będzie ono gościć online uczestników światowej modlitwy 13 
maja, a więc w dniu, w którym przypada kolejna rocznica rozpo-
częcia tam objawień i gdy przybywa tam najwięcej pielgrzymów. 
Według planu wydarzenia, modlitwę różańcową rozpocznie                   
w Kapliczce Objawień kardynał Antonio Marto.

Wspólnota z Taizé ponownie zaprasza młodych
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, eku-
meniczna Wspólnota z Taizé w południowo-wschodniej Francji 
od 3 maja może ponownie przyjmować młodych ludzi. „Wciąż 
jednak konieczne są ścisłe środki higieny i ochrony” – poinfor-
mowała Wspólnota na Twitterze.
Wioska Taizè na południu Burgundii stała się symbolem ruchu 
ekumenicznego. Powstała w latach 40. XX w. Wspólnota jest 
miejscem, do którego przybywa młodzież z całego świata. Obec-
nie liczy ona ponad stu braci z ok. 25 krajów. Są wśród nich ka-
tolicy i ewangelicy różnych Kościołów, m.in. czterech Polaków.

W Wenezueli beatyfikowano „Lekarza Ubogich”
Nuncjusz apostolski w Wenezueli abp Aldo Giordana przewod-
niczył 30 kwietnia br. w Caracas Mszy św., podczas której ogłosił 
błogosławionym Józefa Grzegorza Hernandeza – żyjącego na 
przełomie XIX i XX wieków świeckiego katolika, nazywanego 
„Lekarzem Ubogich”. 
„W jego osobie odkrywamy wielkiego lekarza, naukowca, profe-
sora, a zarazem pokorę, odrzucenie pychy i oddanie się biednym” 
– powiedział o nowym błogosławionym dyplomata papieski. 
„Taka jest logika Ewangelii. I przyszłość Wenezueli zależy od lu-
dzi, którzy są w stanie żyć według tej samej logiki” – dodał.

Ukazał się tysięczny numer japońskiego odpowiednika 
„Rycerza Niepokalanej”

W Japonii ukazał się tysięczny numer miesięcznika „Rycerz Matki 
Bożej”, założonego 91 lat temu przez św. Maksymiliana Marię 
Kolbe. Już przed II wojną światową było to najpopularniejsze 
czasopismo katolickie w tym azjatyckim kraju. Miesięcznik jest 
odpowiednikiem „Rycerza Niepokalanej”, jednak św. Maksymi-
lian zdecydował się zmienić nazwę, aby stała się ona bardziej zro-
zumiała dla Japończyków.

Duszpasterstwo polonijne na świecie
Zorganizowane formy duszpasterstwa polonijnego istnieją w 25 
krajach. Biuro ds. Duszpasterstwa Emigracji szacuje, że na całym 
świecie około 2 tys. kapłanów pracuje w duszpasterstwie polsko-
języcznym, zaś regularnie Msze św. po polsku są celebrowane                
w około 1,5 tys. ośrodków. Z okazji przypadającego 2 maja przy-
pada Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Według danych zebranych ze spisów powszechnych, szacunków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz organizacji polonijnych 
około 20 mln Polaków stanowi Polonię, czyli należy do grona 
osób, które wyjechały z ojczystego kraju lub urodziły się poza 

Polską, ale poczuwają się do polskiego pochodzenia i związków 
z polskością.

W POLSCE

Męczeństwo polskiego duchowieństwa
29 kwietnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Pol-
skiego, którego główne obchody, zgodnie z decyzją Konferencji 
Episkopatu Polski, odbyły się w kaliskim sanktuarium św. Józe-
fa. Mszy św. przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski. W czasie 
drugiej wojny światowej z rąk okupantów – niemieckiego i so-
wieckiego, zginęło blisko trzy tysiące polskich duchownych, co 
stanowiło 20 proc. przedwojennego duchowieństwa.

Nowe żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce
Siostry Zawierzanki, Małe Siostry Baranka, Jadwiżanki Wawel-
skie, Betlejemitki czy Siostry Uczennice Krzyża – to tylko nie-
które z wielu żeńskich zgromadzeń zakonnych, które od nie-
dawna działają w Polsce. Część z nich powstała w kraju, część 
przybyła z zagranicy.

15 lat temu zmarł Sługa Boży o. Marian Żelazek SVD
Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego uczci 15. roczni-
cę śmierci sługi Bożego o. Mariana Żelazka, misjonarza werbisty, 
który 56 lat pracował w Indiach (1950-2006). 29 i 30 kwietnia 
odbyły się rocznicowe uroczystości. Na skutek pandemii – wciąż 
w ograniczonym zakresie. Wanda Błeńska, misjonarka świecka, 
która leczyła trędowatych w Ugandzie, blisko współpracowała       
z o. Marianem.

1 maja, liturgiczne 
wspomnienie św. 
Józefa Robotnika

1 maja Kościół kato-
licki obchodzi wspo-
mnienie św. Józefa, 
robotnika. Papież 
Pius XII wprowadził 
1 maja 1955 r. święto Józefa Robotnika z intencją, aby wszy-
scy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała ży-
cie społeczne i prawa, oparte na równym podziale praw 
i obowiązków. Święto to stanowi istotny moment tegorocznych 
obchodów ustawionego przez papieża Franciszka Roku Święte-
go Józefa. Św. Józef  jest patronem chrześcijańskich małżeństw, 
rodzin oraz ludzi pracy, a także licznych stowarzyszeń i zgroma-
dzeń zakonnych noszących jego imię. Jest także patronem cieśli, 
stolarzy, rzemieślników, kołodziei, inżynierów, grabarzy, wycho-
wawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierają-
cych i dobrej śmierci.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Barwy, biała i czerwona, zostały oficjalnie uznane za narodo-
we po raz pierwszy 3 maja 1792 r. Dzień Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej obchodzimy od 2004 r. W niedzielę 2 maja o godz. 
10.00 odbyło się uroczyste podniesienie flagi RP przez żołnierzy 
Wojska Polskiego na 35 masztach ustawionych w kontur Polski 
na Pl. Piłsudskiego w Warszawie.
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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.

Biało-czerwona flaga również na Jasnej Górze
Na Jasnej Górze już od kilkunastu lat biało-czerwona na stałe 
powiewa na wieży, przypominając, że tutaj jest Duchowa Sto-
lica naszego narodu. Flaga umieszczana jest także obok Obra-
zu Matki Bożej w każdą sobotę czczoną jako dzień Królowej 
Polski. Barwy biało-czerwone mają łączyć wszystkich Polaków                
w duchu patriotycznym nie tylko w kraju, ale również poza jego 
granicami. Biel oznacza dobro, czerwień – siłę, dostojeństwo                                                                                                         
i majestat – zauważają paulini. Decyzję o stałym wywieszeniu 
flagi na jasnogórskiej wieży ogłosił przeor Jasnej Góry, o. Ro-
man Majewski w 2008 r.

Znak szczególnej łączności z papieżem na Jasnej Górze
Specjalna świeca wielkości paschału ozdobiona papieskim 
herbem i wizerunkiem Jasnogórskiej Maryi została zapalona 
w kaplicy Matki Bożej. 2 maja, podczas Apelu Jasnogórskie-
go, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zapalił 
ją, inaugurując tym samym szczególną modlitwę w łączności                                 
z papieżem i sanktuariami świata o ustanie pandemii. Różaniec                      
w pięciu językach rozpoczął się 3 maja o godz.18.00.

55. rocznica Milenijne-
go Aktu Oddania Pol-
ski Matce Bożej
3 maja br. minęło 55 lat 
od złożenia przez Epi-
skopat Polski pod prze-
wodnictwem Prymasa 

kard. Stefana Wyszyńskiego Milenijnego Aktu Oddania Polski 
w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w Pol-
sce i na świecie. To zawierzenie z 1966r. było historycznym 
wydarzeniem. Stolica Apostolska przyrównała go potem do 
największego w dziejach naszego Narodu – do chrztu Miesz-
kowego, który dał początek chrześcijaństwu Polski.

 Fot. Archiwum Główne Akt Dawnych

 

Modlitwa
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na 
naszej drodze jako znak zbawie-
nia i nadziei. Powierzamy się To-
bie, Uzdrowienie chorych, która                           
u stóp krzyża zostałaś powiązana 
z cierpieniem Jezusa, trwając moc-
no w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i je-
steśmy 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 
cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż 
ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi 
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich 
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogo-
sławiona.
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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

Nabożeństwa majowe w niedziele o godz. 17.30, 
a w dni powszednie po wieczornej Mszy św. na-
tomiast w sobotę o godz. 20.30 przy figurze przed 
kościołem!!! 

Biuro parafialne czynne według ustalonych dni                   
i godzin, nieczynne w czwartek.

W najbliższy czwartek 13 maja o godz. 20:00 
pierwsze nabożeństwo fatimskie. Serdecznie za-
praszamy.

Za tydzień w niedzielę 16 maja Uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pańskiego i dzień I Komunii Św. na 
Mszach św. o godz. 11:00 i 12:30. Parafian bardzo 
prosimy o uczestnictwo w Mszy św. w sobotę wie-
czorem i w niedzielę o godz. 7.30; 9:30 i 18:00. 
W Mszach św. o godz. 11:00 i 12:30 uczestniczą 
w kościele tylko rodzice i dzieci pierwszokomu-
nijne. Prosimy o zrozumienie sytuacji związanej                   
z pandemią.

Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościel-
nych w liturgii może uczestniczyć do 60 osób.

Zmarł Julian Szałach z ul Wiślanej i tata ks. Pro-
boszcza Stanisław Morasz. Polećmy zmarłych Bo-
żemu miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie…


