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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Ależ twardo brzmią słowa dzisiejszej Ewangelii. 
„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest 
Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej 
niż Mnie, nie jest mnie godzien.” Chyba tylko raz 
Pan Jezus mówi, że ktoś nie jest Go godzien. I to 
właśnie w tym momencie. Czy Panu Jezusowi cho-
dzi o zrywanie więzi rodzinnych, o zaniedbywanie 
bliskich... ? Oczywistym jest, że nie. Przecież od tylu 
lat Kościół przypomina jak wielką wartością jest ro-
dzina. O czym więc jest dzisiejsza Ewangelia? Prze-
cież Pan Jezus nie odwołuje przykazań. Umierając 
na krzyżu zatroszczył się o swoją Mamę. Dzisiejsza 
Ewangelia mówi o tym, że wybór Pana Boga musi 
być wyborem radykalnym i absolutnym. Natomiast 
nasi bliscy nie tracą zupełnie niczego na tym, że my 
jesteśmy w Bogu zakochani. Św. Brat Albert pisał 
„Bardziej będziesz im pożyteczny, jeżeli nie oder-
wiesz dla nich od Boga ani najmniejszej części swe-
go serca, aniżeli byś oddał im miłość, którą Bogu 
w całości winieneś.” Nie jest godnym Pana Jezusa, 
kto nie bierze swojego krzyża. A tak łatwo nam ucie-
kać od naszych obowiązków. Krzyżem jest często 
codzienne życie, trud wzrastania w wierze, poko-
nywanie siebie i własnych wad. Cierpieniem jest 
wszystko co krzyżuje nasze plany, pragnienia, co 
dzieje się wbrew naszej woli. Gdy wybierzemy Pana 
Jezusa w sposób absolutny i radykalny prędzej 
czy później napotkamy krzyż, ale gdy podejmiemy 
go razem z Nim doprowadzi nas do prawdziwej, 
bezinteresownej miłości. Prawdziwa miłość oddaje 
wszystko i nie zatrzymuje niczego dla siebie. I jak 
mawiał św. Augustyn „Jeżeli Bóg jest na pierwszym 
miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu.”

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

Kto was 
przyjmuje, 
Mnie przyjmuje
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest 
Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzy-
ża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce zna-
leźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 
powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, któ-
ry Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, 
nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedli-
wego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego 
otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jed-
nemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, 
zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.

  (Mt 10,37–42) 

EWANGELIA
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28.06.
„W świetle wiary (…) 
życie jest czasem łaski,                                              
w którym Bóg doświadcza 
człowieka, wypróbowując 
jego serce i umysł przez 
codzienne wezwanie do 
wiary, nadziei i miłości.”
20.12.1981 r.

29.06.
„Chrystus wyzwolił Piotra 
z lęku, który owładnął 
jego duszą na wzburzo-
nym morzu. Chrystus                           
i nam pozwala przetrwać 
najtrudniejsze chwile                     
w życiu, jeżeli z wiarą                               
i nadzieją zwracamy się 
do Niego o pomoc. <<Od-
wagi! Ja jestem, nie bójcie 
się!>>(Mt 14,27).”
3.06.1997 r.

30.06.
„Dramatem współczesnej 
kultury jest brak życia 
duchowego, zanik kon-
templacji. Bez duchowości 
kultura pozbawiona jest 
treści, niczym ciało, które 
jeszcze nie odnalazło swej 
duszy.”
3.05.2003 r.

1.07.
„...miłość jest tą siłą, która 
nie narzuca się człowie-
kowi od zewnątrz, lecz 
rodzi się w jego wnętrzu, 
w jego sercu, jako jego 
najbardziej wewnętrzna 

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

własność.”
7.06.1999 r.

2.07.
„W gruncie rzeczy 
wszyscy jesteśmy wę-
drowcami. Ludzkie ży-
cie to długa droga, na 
której każdy człowiek, 
pielgrzym Absolutu,                                                 
w trudzie szuka stałe-
go i pewnego miesz-
kania.”
10.12.2002 r.

3.07.
„Człowiek nie może 
żyć bez miłości. 
Człowiek pozosta-
je dla siebie istotą 
niezrozumiałą, jego 
życie pozbawione 
jest sensu, jeśli nie 
objawi mu się Miłość, 
jeśli nie spotka się                                    
z Miłością, jeśli, jej nie 
dotknie i nie uczyni                   
w jakiś sposób swoją, 
jeśli nie znajdzie w niej 
żywego uczestnictwa.”
Redemptor Hominis

4.07.
„Krzyż stoi w samym 
centrum rozwoju 
człowieka. Nie da się 
go stamtąd wyrwać. 
Nie potrafią go wyrwać 
nawet ci, którzy mu 
nie wierzą, nawet ci, 
którzy go negują.”
14.09.1975 r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
Trzynasta Niedziela zwykła, rok A
PIERWSZE CZYTANIE   (2 Krl 4,8–11.14–16a)
Szunemitka przyjmuje proroka

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta 
bogata, która zawsze zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc 
przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do 
swego męża: „Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest 
ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, 
obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. 
Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda”. Gdy więc pewnego dnia Elize-
usz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do 
snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: „Co można uczynić 
dla tej kobiety?”. Odpowiedział Gechazi: „Niestety, ona nie ma syna,                               
a mąż jej jest stary”. Rzekł więc: „Zawołaj ją”. Zawołał ją i stanęła przed 
wejściem. I powiedział: „O tej porze za rok będziesz pieściła syna”.

PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 89,2–3.16–17.18–19)

Refren:  Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami będę głosił Twą wierność
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: +
„Na wieki ugruntowana jest łaska”, *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
Bo do Pana należy nasza tarcza, *
a król nasz do Świętego Izraela.
.
DRUGIE CZYTANIE  (Rz 6,3–4.8–11)
Nowe życie ochrzczonych
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Czyż nie wiadomo, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego 
śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zosta-
liśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w 
nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 
Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim 
również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z mar-
twych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 
Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla 
Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś 
dla Boga w Chrystusie Jezusie.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 10,40)
    Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
    Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa,
    a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 13-19
Wtorek: Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27
Środa: Am 5, 14-15. 21-24; Mt 8, 28-34
Czwartek: Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8
Piątek: Ef 2, 19-22; J 20, 24-29
Sobota: Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17
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Święci na trudne czasy

Św. Jan Paweł II ostrzegał Polaków: „Przyszłość Polski zale-
ży od tego, jaką drogą pójdzie nasz naród. Jeśli odrzucimy 
Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci, będzie-
my pogrążać się w otchłani samozniszczenia”
Jesteśmy świadkami nasilającej się z roku na rok walki z Bogiem, 
Dekalogiem i Kościołem. Na naszych oczach rozpowszechnia się 
„cywilizacja śmierci”, która jak określił św. Jan Paweł II „jest bez-
pośrednim działaniem szatana”.
     Na te czasy Pan Bóg daje nam 
orędowniczkę wśród świętych, 
mieszkańców Nieba – św. Filome-
nę. Oręduje Ona  u swego Boskiego 
Oblubieńca we wszystkich ludzkich 
sprawach; trudnościach, dolegli-
wościach i cierpieniach niezależnie 
od czasu i przestrzeni geograficz-
nych. Jest Świętą, Której Bóg ni-
czego nie odmawia.
 24. maja 1802 roku, w kata-
kumbach św. Pryscylli odkryto grobo-
wiec ze szczątkami młodej dziewczy-
ny. Na płycie grobowca były ułożone 
płyty w sposób chaotyczny z napisem, 
który po poprawnym ułożeniu ujawniły 
napis: PAX TECUM FILUMENA, co                                
w tłumaczeniu znaczy: „Pokój tobie 
Filomeno”. Obok napisu wyryto charakterystyczne symbole: ko-
twicę, dwie strzały, włócznię, gałązki palmy i kwiat lilii, symbole 
męczeństwa i cnoty. 
Wszystko wskazywało, że są to szczątki młodej dziewczyny, 
prawdopodobnie wczesnochrześcijańskiej męczennicy o imieniu 
Filomena, o której nic nie wiedziano. Szczątki Filomeny przenie-
siono do Kustodii Świętych Relikwii. Tam leżały zapomniane do 
1805 roku. Kiedy to 10 sierpnia 1805 roku otrzymał je Franciszek 
Lucia, misjonarz z Mugnano. W Mugnano, w obecności tych re-
likwii zaczęły się dziać liczne cuda (m.in. uzdrowienia). Spowo-
dowało to wzrost zainteresowania relikwiami, a z czasem rozwój 
kultu. Krótka historia rozwoju kultu św. Filomeny staje się formal-
ną w okresie pontyfikatu papieża Leona XII (1823 - 1829), który 

wyraził zgodę na wznoszenie ołtarzy i kościołów na jej cześć. Pa-
pież Grzegorz XVI, 30 stycznia 1837 roku, uroczyście wyniósł 
Filomenę na ołtarze, nadając pełne prawa jej kultowi w całym 
katolickim świecie i po wszystkie czasy. Dzień wspomnienia wy-
znaczono na 11 sierpnia. Papież Pius IX - nadał jej tytuł „Patronki 
Dzieci Maryi”.
Papież Leon XIII - podniósł Bractwo Świętej Filomeny do rangi 

Arcybractwa i zatwierdził „sznur Świę-
tej Filomeny” i nadał specjalne przywi-
leje  i odpusty tym, którzy go noszą.
Papież Pius X - podniósł Arcybractwo 
Świętej Filomeny do rangi Powszech-
nego Arcybractwa i mianował jego 
patronem świętego Jana Vianneya.                      
W 1912 r. Papież zatwierdził wezwa-
nie: „Święta Filomeno, Patronko 
Dzieci Maryi, módl się za nami”.
 Jednym z największych czci-
cieli świętej Filomeny był Jan Maria 
Vianney, proboszcz z Ars. Rozpropa-
gował jej kult we Francji i przypisywał 
Jej cuda, które inni przypisywali jemu. 
Mówił: „Ja cudów nie czynię! Jestem 
tylko biednym nieukiem, co pasał 
owce! .... Zwróćcie się do świętej Fi-
lomeny. Ilekroć prosiłem o coś Boga 

przez jej przyczynę, zawsze byłem wysłuchany”. (na podstawie 
książki Francis Trochu: „Proboszcz z Ars”).
 Błogosławiona Paulina Jaricot, założycielka stowarzy-
szenia Żywego Różańca, uzdrowiona za wstawiennictwem świę-
tej Filomeny, powiedziała:
 „Słyszałam jak demony mówiły podczas egzorcyzmu: 
«Dziewica i Męczennica, święta Filomena, jest naszym przeklę-
tym wrogiem. Nabożeństwo do niej jest nową straszną bronią 
przeciw piekłu».
 Nie zachowały się żadne relacje ani dokumenty, na pod-
stawie których można by poznać żywot świętej. W 1805 roku mia-
ła ukazać się Filomena włoskiej zakonnicy Marii Luizie od Jezusa. 
Wg relacji zakonnicy, podczas modlitwy dziękczynnej po Komunii 

ŚWIĘTA FILOMENA

Święta Filomena 
Patronka czasów ostatecznych 

i apokaliptycznych
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św., oczy jej się zamknęły i nie mogła ich otworzyć. Usłyszała wte-
dy głos Filomeny, który rozlegał się od jej posągu. Głos ten opisał 
żywot i śmierć męczeńską, które zostały spisane i zatwierdzone 
przez Stolicę Apostolską 21 grudnia 1883 roku.
 Filomena urodziła się w 289 roku w greckiej rodzinie 
arystokratycznej w Macedonii. Jej rodzice: Kalistos (zarządca 
prowincji) i jego żona Eutropiau mieszkali w miejscowości Niko-
polis. Małżeństwo długo było bezdzietne, mimo wielu wysiłków                                
i modłów do swoich bogów. Lekarz rodziny był chrześcijaninem 
i namówił ich do modlitwy Boga chrześcijan i urodziła się córka.  
Na chrzcie otrzymała imię Filomena, również rodzice tego same-
go dnia przyjęli chrzest.
Od najmłodszych lat Filomena złożyła ślub dziewictwa i wierności 
Panu Jezusowi. W jej 13 roku życia rodzice zabrali młoda panien-
kę do Rzymu. W tym czasie panował cesarz Dioklecjan, okrutny 
tyran i prześladowca chrześcijan. Kiedy cesarz ujrzał urodziwą 
dziewczynę, starał się o jej rękę, lecz ani bogactwa, ani namowy 
rodziców, ani groźba męczeńskiej śmierci nie spowodowały zmia-
ny ślubów złożonych swojemu Oblubieńcowi. Filomena stwierdzi-
ła: lepiej jest stracić życie na ziemi, by osiągnąć wiekuiste szczę-
ście, niż uniknąć śmierci doczesnej i zasłużyć na wiekuistą karę. 
Pozostanę wierna Jezusowi nawet za cenę mojego życia!
 Kiedy Filomena odmówiła cesarzowi, postanowił ja uka-
rać. Najpierw uwięził ją na 40 dni. Kiedy nie złamała się, posta-
nowił ukarać ją, podobnie jak Poncjusz Piłat Pana Jezusa, na 
biczowanie. Nie zmarła, a rany zadawane goiły się w sposób nie-
bywale szybki. Dioklecjan postanowił pozbawić życia Filomenę 
przez utopienie w Tybrze, kazał przywiązać kotwicę do jej szyi                                                         
i rzucić do rzeki. Jednak aniołowie wydobyli Filomenę i tym ra-
zem nie poniosła śmierci. Ten fakt spowodował, że uznano ją za 
czarownicę. Następnie próbowano pozbawić ją życia strzelając 
do niej strzałami z łuków, ale i to okazało się niemożliwe, a świad-
kiem tego był sam Dioklecjan. Cesarz sądząc, że jako czarownica 
nie oprze się przed ogniem, postanowił i zlecił przebić ja strzałami                    
z ogniem. Jednak strzały w niebywały sposób zmieniały kierunek, 
zawracały i ze zdwojoną siłą godziły łuczników. Groza i przeraże-
nie opanowały świadków tych wydarzeń, wielu z nich skłonnych 
było nawet do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Ostatecznie eg-
zekucję poprzez ścięcie toporem wykonano 10 sierpnia 302 roku                  
w piątek o godz. trzeciej.
I tak Pan Bóg czterokrotnie uratował dziewice Filomenę przez 
śmiercią, ukazując swoją moc.
 Po 1500 latach zapomnienia, odkryto szczątki tej młodej 
dziewczynki w katakumbach św. Pryscylli. Jak wcześniej wspo-
mniałem od 1805 roku w Mugnano, w obecności relikwii zaczęły 
się dziać liczne cuda, szczególnie uzdrowienia. Od pontyfikatu 
Leona XII, wspomnienie liturgiczne obchodzono oficjalnie do 11 
sierpnia 1961 roku, kiedy to Instrukcja Świętej Kongregacji Ob-

rzędów o rewizji kalendarzy liturgicznych partykularnych oraz 
Propriów Oficjów i Mszy zgodnie z intencją Kodeksu Rubryk, pro-
mulgowanego rok wcześniej w Motu Proprio Rubricarum instruc-
tum przez św.  Jana XXIII, nakazała usunięcie jej wspomnienia                  
z kalendarza liturgicznego. 
Wykreślenie świętego z kalendarza liturgicznego nie oznacza 
pozbawienia świętego świętości, „bowiem, kto raz został uznany 
za świętego i wpisany do Martyrologium, pozostaje świętym na 
zawsze”.
  Św. Filomena jest Patronką Dzieci Maryi, patronką 
Różańca Żywego, drugą patronką Królestwa Neapolu, a poza 
tym szczęśliwych narodzin dzieci, matek i dzieci, ludzi interesu                               
i w potrzebach finansowych, zdających egzaminy, szkół i konwen-
tów, zakonników, misji i nawróceń, czystości, spokojnej i szczęśli-
wej śmierci oraz katakumb.
 Kult Św. Filomeny w Polsce jest pielęgnowany w kilku 
świątyniach.
Jedyne Sanktuarium św. Filomeny jest w Gniechowicach koło 
Wrocławia, zostało ono ustanowione 10 sierpnia 2019 roku przez 
Metropolitę Wrocławskiego ks. Abp. Józefa Kupnego. Tam znaj-
duje się kościół i parafia pod Jej wezwaniem.
W sanktuarium św. Jana Marii Vianney’a w Muzykach znajduje się 
fresk przedstawiający św. Filomenę. W Kobyłce znajduje się kapli-
ca św. Filomeny. W Chrząstawie Wielkiej, w polu środkowym ołta-
rza bocznego umieszczony jest obraz św. Filomeny z XIX wieku. 
W XX wieku w Tarnowie utworzono dom dla nieuleczalnie chorych 
z inicjatywy Stowarzyszenia Św. Filomeny dla Pielęgnowania Nie-
uleczalnie Chorych.
Święta Filomena posiada moc wspomagania nas we wszystkich 
potrzebach, cielesnych i duchowych w odróżnieniu od wielu in-
nych świętych, którym dana jest zdolność wspomagania nas                     
w jakiejś jednej szczególnej potrzebie. Zwracajmy się więc do niej 
z wielką ufnością, miłością i wiarą, ona jest bowiem „ukochaną 
córką” Jezusa i Maryi, córką, której niczego się nie odmawia.
W obliczu obecnej pandemii, spróbujmy obok kierowanych próśb 
do Matki Bożej, Pana Jezusa, prosić za pośrednictwem św. Filo-
meny o potrzebne łaski wg woli naszego Ojca.

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ FILOMENY
Święta Filomeno, Dziewico i Męczennico, którą Bóg tyloma cuda-
mi wsławia, którą Namiestnik Jezusa Chrystusa mianował Protek-
torką Żywego Różańca i Dzieci Maryi, pokaż nam coraz wyraźniej 
z niebiańskich wysokości, że głos tak święty jak twój musi być 
wysłuchany i że mamy prawo liczyć na twoją pomoc. Wystaraj się 
dla nas o łaskę wierności Jezusowi Chrystusowi, aż do śmierci. 
Amen.
LITANIA DO ŚWIĘTEJ FILOMENY, UŁOŻO-
NA PRZEZ ŚWIĘTEGO JANA VIANNEY’A
Boże,      zmiłuj się nad nami,

ŚWIĘTA FILOMENA
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Chryste,     zmiłuj się nad nami,
Boże      zmiłuj się nad nami,
Chryste,     usłysz nas,
Ojcze z Nieba Boże,    zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata Boże,                zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże,    zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco Jedyny Boże,   zmiłuj się nad nami,
Święta Filomeno,    módl się za nami,
Święta Filomeno, z chwilą poczęcia łaskami napełniona,
Święta Filomeno, wierna naśladowczyni Maryi,
Święta Filomeno, wzorze dziewic, 
Święta Filomeno, Świątynio doskonałej wiary,
Święta Filomeno, ożywiona zapałem do Chwały Bożej,
Święta. Filomeno, Ofiaro miłości Chrystusa,
Święta Filomeno, Przykładzie siły i wytrwałości,
Święta Filomeno, niezwyciężona siło czystości,
Święta Filomeno, Zwierciadło heroicznej cnotliwości,
Święta Filomeno, wytrwała i nieustraszona w męczarniach,
Święta Filomeno, jak Twój Niebiański Oblubieniec biczowana,
Święta Filomeno, gradem strzał przebita, 
Święta Filomeno, skuta łańcuchami, przez Matkę Najświętsza pocieszana, 
Święta Filomeno, w więzieniu cudownie uzdrowiona,
Święta Filomeno, w czasie tortur przez aniołów wspierana,
Święta Filomeno, która wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego,
Święta Filomeno, która nawróciłaś świadków swego męczeństwa,
Święta Filomeno, która znosiłaś furię swoich oprawców,
Święta Filomeno, Opiekunko niewinnych,
Święta Filomeno, Patronko młodzieży,
Święta Filomeno, Ucieczko nieszczęśliwych,
Święta Filomeno, Zdrowie chorych i słabych,
Święta Filomeno, nowe Światło Kościoła Walczącego,
Święta Filomeno, która zwalczasz bezbożność świata,
Święta Filomeno, która przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania,
Święta Filomeno, której imię sławione jest w niebie, a straszne dla piekieł,
Święta Filomeno, wspaniałymi cudami sławiona,
Święta Filomeno, mocą Bożą wzmocniona,
Święta Filomeno, panująca w chwale,
Święta Filomeno, patronko Dzieci Maryi,
Święta Filomeno, patronko Żywego Różańca,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zachowaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Św. Filomeno.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Błagamy Cię, Panie, przez wstawiennictwo Świętej Filomeny, Dziewicy i Męczennicy, zawsze Ci miłej przez jej nieskalaną czystość  
i praktykowanie wszelkich cnót, przebacz nam grzechy nasze i udziel łask nam potrzebnych (nazwij łaskę, której specjalnie potrze-
bujesz). Amen.

 Wojciech Wika w służbie Maryi

Święta Filomena w sanktuarium Świętego Jana 
Marii Vianney’a w Mzykach



6 - - - - - - - -   DOBRA & NOWINA   - - - - - - - I KOMUNIA ŚWIĘTA

Z życia Parafii

I KOMUNIA ŚW. - FOTOREPORTAŻ
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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 USTPIENIE EPIDEMI
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Obraz Jasnogórski

KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
W wyniku ogłoszonego stanu 
epidemi w naszej Ojczyźnie, 
Nawiedzenie Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Cudownej Kopii 
Obrazu Jasnogórskiego zostało 
ZAWIESZONE do odwołania.
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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

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Patronów Bazy-
liki Archikatedralnej w Poznaniu celebrowana będzie w dniach 28 
i 29 czerwca br. Podczas uroczystej celebracji nieszporów, dnia 
28 czerwca o godz. 17.00 Ksiądz Arcybiskup dokona, już trady-
cyjnie, wręczenia medali zasłużonym dla Kościoła Poznańskiego 
oraz wręczy krzyże młodzieży wyjeżdżającej z Poznania na letnie 
doświadczenia misyjne.
W dniu 29 czerwca suma odpustowa będzie odprawiona o godz. 
10.00. Przewodniczyć jej będzie Ksiądz Arcybiskup Wacław 
Depo.

W lipcu i sierpniu w niedzielę nie będzie Mszy św. o 12.30
Biuro parafialne czynne w środy w godz. od 9.00-10.00 i we wtor-
ki i czwartki w godz. 16.30-17.30. Okazja do spowiedzi 30 minut 
przed każdą Mszą św. Nieczynna będzie biblioteka.

W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź 
w I piątek rano przed Mszą św. i popołudniu od godz. 16.00 do 
17.50. Chorych z sakramentami świętymi odwiedzimy po waka-
cjach.

W piątek w liturgii Kościoła święto św. Tomasza Apostoła – imie-
niny Ks. Proboszcza. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w inten-
cji solenizanta na Mszy św. o godz. 7.30

W lipcu i sierpniu będzie katecheza przed chrztem przy zgłosze-
niu w biurze parafialnym. 

W związku ze zbliżającą się Poznańską Piesza Pielgrzymkę na 
Jasną Górę, chcemy poinformować, że jedyną formą pielgrzymki 
w tym roku będzie Sztafeta Księży, którzy każdego dnia będą 
dojeżdżać na konkretny odcinek trasy, a po jego przejściu wrócą 
do swojej parafii. Wszyscy jednak możemy włączyć się w piel-
grzymkę duchową. Bliższe informacje na plakatach w gablocie.

Zmarł nasz parafianin: śp. Hieronim Skrzypczak z ul. Miodowej. 
Msza pogrzebowa w poniedziałek o godz. 9.00, a następnie po-
grzeb na Junikowie. Polećmy go Bożemu miłosierdziu. Dobry 
Jezu a nasz Panie …


