Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Święty Andrzeju Bobolo!
Twój patronat nad Ojczyzną
sprawujesz w szczególny sposób
przez ludzi obdarzonych władzą.
Jako wierny towarzysz Jezusa
przypominasz ewangeliczną prawdę,
że wszelka władza ma służyć
dobru ludzkiej wspólnoty.
Prosimy Ciebie: wspieraj tych,
którym została powierzona władza
w państwie i społeczeństwie,
by spełniali swoje obowiązki
w pełnym poszanowaniu prawa
i w postawie służby.
Pomagaj także nam wszystkim
w decyzjach związanych z władzą,
by nasze wybory były dobre,
wsparte wytrwałą modlitwą
o światło Ducha Świętego,
który z Ojcem i Synem
króluje na wieki wieków. Amen.
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EWANGELIA
Mt 10, 26-33
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie
w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez
woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie
włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie».

Medytacja nad Słowem Bożym

Z tekstu dzisiejszej Ewangelii jasno wynika, że w perspektywie życia wiecznego chrześcijanin
winien „bać się” wyłącznie Boga, czyli Tego, który ma władzę nad życiem i doczesnym, i wiecznym człowieka.
My boimy się często ludzi, którzy nam mogą uczynić jakąś krzywdę słowem czy czynem, ale
tak naprawdę to przecież nie są oni w stanie zagrozić naszemu życiu wiecznemu, nawet jeśli odbiorą nam życie doczesne. Tylko Bóg ma nad nim władzę i dlatego tylko Jego trzeba nam się
„bać”, czyli – w rozumieniu biblijnym – czcić Go i szanować w naszych myślach i słowach ponad
wszystko.
Są jednak ludzie, którzy – jakkolwiek nie są w stanie odebrać nam wiecznego życia z Bogiem –
to przecież mogą nam wiele duchowo zaszkodzić w ramach naszego życia doczesnego. Chrześcijanin winien się zatem wystrzegać osób, mediów, które mogą go „gorszyć”, tzn. uczynić gorszym,
złym. Winien wystrzegać się tych, którzy kłamią, którzy głoszą nieprawdę, którzy postępują nieuczciwie, bo może tymi antywartościami nasiąknąć jak gąbka i w końcu sam przestanie rozróżniać
między dobrem a złem lub wręcz zło zacznie nazywać dobrem.
Życie chrześcijanina na ziemi winna zatem charakteryzować postawa czuwania i ufności. Rozważnego czuwania wobec osobowego Zła i dziecięcej ufności wobec osobowego Dobra.
ks. Wojciech Michniewicz
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Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez
udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w
codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca
ludzi do miłość do Boga i bliźniego.
W poniedziałek 22 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 będziemy przeżywać w naszej wspólnocie parafialnej przyjęcie przez młodzież Sakramentu Bierzmowania, którego szafarzem będzie ks. abp Wojciech
Polak, Prymas Polski. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych młodych ludziach i ich rodzinach.
W tym dniu nabożeństwo czerwcowe po porannej Mszy św.
We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców
z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.
W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi.
W przyszłą niedzielę, 28 czerwca br. o godz. 16.00, zapraszamy do naszego kościoła na koncert organowy V Symfonia Organowa f-moll op. 42, nr 1 CH. M. Widora, w wykonaniu naszego organisty
Pana Krystiana Kleja. Koncert ten jest jego pracą dyplomową.
Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom,
że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z
Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre
przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu.
U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop
warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela
jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w wtorek, środę i czwartek o godz. 18.00,
w kościele. W sobotę o godz. 10.00 pierwsza spowiedź św., a w niedzielę o godz. 12.00 pierwsza grupa przystąpi do I Komunii św. Pamiętajmy w modlitwach o tych dzieciach i ich rodzinach.
Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. wieczornej, w czwartek o g. 16.30 różaniec
w int. powołań kapłańskich, w sobotę przed poranną Mszą św. Godzinki ku czci Niepokalanego
Poczęcia NMP
Informujemy, że wyjazd do Opery Nova został przełożony na miesiące jesienne, o szczegółach poinformujemy w lipcu. Nasza pielgrzymko-wycieczka do Lwowa została przełożona na rok przyszły, ale
mamy nadzieję zorganizować inną w miesiącu sierpniu na terenie naszego kraju.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. Numer konta bankowego: 13 1600 1462 1877 3875 3000 0003.
Dzisiejsze ofiary, w II niedzielę miesiąca, z przeznaczeniem na fundusz remontowo-budowlany Parafii.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
Na rozpoczynający się tydzień życzę wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i
sympatykom naszej Parafii błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.
Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie, ul. 3 Maja 16
•
biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek - piątek - 10.00 - 12.00; ks. Proboszcz przyjmuje w poniedziałki i środy - 18.00 - 19.00
•
Administracja cmentarzy nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek - 9.00 - 17.00; wtorek, środa, czwartek - 9.00 - 15.00; piątek - 9.00 - 17.00

