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5 l i pca 2020

PSALM RESPONSORYJNY:  
Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b)
Ref.: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu;  
albo: Alleluja.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, * 
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie * 
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Ref.: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu;  
albo: Alleluja.
Pan jest łagodny i miłosierny, * 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, * 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim,  
co stworzył.
Ref.: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu;  
albo: Alleluja.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła * 
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 
i niech głoszą Twoją potęgę.
Ref.: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu;  
albo: Alleluja.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, * 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 
Pan podtrzymuje wszystkich,  
którzy upadają, * 
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Ref.: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu;  
albo: Alleluja.

Śpiew przed Ewangelią: 
Por. Mt 11, 25
Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś 
prostaczkom.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Lipiec 2020 – intencje 
Apostolstwa Modlitwy: 
Ogólna: Nasze rodziny.
Módlmy się, by współczesne rodziny były 
wspierane miłością, szacunkiem i radą.
II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny: 
Niech czas wakacji będzie spotkaniem 
z Bogiem Stwórcą w pięknie przyrody.

PIErWSZE CZYTANIE: 
Król pokoju
Czytanie z księgi proroka Zachariasza (Za 9, 9-10)

Tak mówi Pan:  
„Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruza-
lem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. 
Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On 
usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojen-
ny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo 
sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po 
krańce ziemi”.
Oto słowo Boże.

DrUGIE CZYTANIE: 
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli
Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do rzymian  
(Rz 8, 9. 11-13)

Bracia:  
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko 
Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego 
nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa 
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa 
z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć 
mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, 
czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać 
będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.
Oto słowo Boże.

liturgia Godzin: 
Teksty w psałterzu na niedzielę II tygodnia – s. 676 [s. 833]. 
W Godzinie czytań – czytania z 14. niedzieli zwykłej – s. 369. 
Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi 
w Nieszporach z roku A.
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EWangElia

Jezus cichy i pokornego serca
Słowa Ewangelii według św. Mateusza 
(Mt 11, 25-30)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:  
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te  rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko 
Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie 
na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie”.
Oto słowo Pańskie.
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Homilia

Będę Cię wielbił, 
Boże mój i Królu

W starożytnej Palestynie, naznaczonej 
nieustannymi konfliktami i przemocą, 
wielkie było pragnienie trwałego poko-

ju. Widać to również w nauczaniu Zachariasza, 
jednego z  ostatnich proroków Starego Testa-
mentu, zapowiadającym przyjście mesjańskiego 
Króla pokoju. Spełnienie tej zapowiedzi nastą-
piło w  osobie i  posłannictwie Jezusa Chrys- 
tusa i stało się widoczne podczas Jego tryumfal-
nego wjazdu do Jerozolimy. Chociaż zbawienie, 
którego On dokonał przez swoje mękę, śmierć 
i  zmartwychwstanie, nie położyło kresu woj-
nom i brutalnej przemocy, to jednak obnażyło 
ich bezsens oraz usposobiło rzesze chrześcijan 
do mężnego znoszenia przeciwności i prześla-
dowań. Władza „Króla pokoju” obejmuje wy-
znawców spośród wszystkich ludów i narodów, 
jednocząc ich we wspólnej wierze i ukazując ho-
ryzonty królestwa Bożego. We wszystkich zakąt-
kach świata rozlega się więc wołanie psalmisty: 
„Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu” (Ps 145 [144]). 

Królowanie zapoczątkowane przez Jezu-
sa mocno kontrastuje ze wszystkimi odmia-
nami ziemskiego panowania. W dużej mierze 
jest „nielogiczne”, gdyż nie pasuje do narzuca-
nych i  dominujących schematów sprawowa-
nia władzy. Objawia logikę Bożą, która – po jej 
właściwym rozpoznaniu i przyjęciu – budzi po-
dziw. Uczestniczymy w tajemniczej obecności 
królowania Pana i wyznajemy wraz z Jezusem: 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i  ziemi, 
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztrop-
nymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). 
Jezus nie pochwala prostactwa, które jest nie-
rozumne i butne, lecz prostotę, która jest cór-
ką miłości i siostrą pokory. Jej przykład i wzór 

do naśladowania dał własnym życiem i losem, 
przez co stał się bliski każdemu, kto chce pójść 
tą samą drogą pełnego zaufania Bogu. Słuchając 
zachęty Jezusa do pójścia za Nim i otwarcia się 
na pokrzepienie, które od Niego pochodzi, woła-
my: „Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca 
nasze według serca Twego”. 

Z dokonaniem życiowego wyboru wiąże się 
odpowiedni, właściwy wyznawcom Jezusa 
Chrystusa, sposób postępowania. Musi się ono 
różnić od postępowania tych, którzy żyją „we-
dług ciała”, czyli ulegają rozmaitym popędom 
i pożądliwości. Budowanie królestwa Bożego nie 
polega na korzystaniu z przemocy ani wyszuka-
nej perswazji, lecz na wyrazistości życia, które 
świadczy o tym, że „Duch Boży mieszka w nas”, 
a jest to przecież Duch Ojca i Syna. W Liście do 
Rzymian św. Paweł napisał dosadnie: „Jeżeli zaś 
kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego 
nie należy” (8, 9). Obecność królowania Boga by-
łaby znacznie bardziej widoczna, gdyby ci, któ-
rzy w Niego wierzą, żyli nie „według ciała”, ale 
„według Ducha”. Dojrzały owoc tego życia stano-
wi wyraźne ukierunkowanie eschatologiczne – 
dobre przeżywanie doczesności ukierunkowuje 
nas ku wieczności. Apostoł Narodów podkre-
śla: „Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać bę-
dziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli” 
(8, 13). Perspektywa życia obiecanego przez Boga 
i wysłużonego przez Jezusa Chrystusa wykracza 
poza doczesność oraz jej utrapienia i zmagania. 
Potwierdza ona potrzebę i sens pełnego zawie-
rzenia Bogu i zachęca do współpracy w realiza-
cji wzniosłego dzieła „Króla pokoju”. 

Ks. prof. Waldemar  
Chrostowski
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E l E m E n ta rz b i b l i j n y

„Weźcie na siebie moje jarzmo”
Ks. Antoni Tronina

W zakończeniu dzisiejszej peryko-
py ewangelicznej Jezus dwukrotnie 
odwołuje się do obrazu „jarzma” 

(greckie zygos). W  znaczeniu dosłow-
nym chodzi o  część uprzęży, służącą 
do sprzęgania zwierząt pociągowych 
przy pługu lub wozie. Najprost-
sze jarzmo składało się z  drew-
nianej poprzeczki, zaopatrzonej 
w  skórzane pętle lub drewnia-
ne pręty, które zakładano wokół 
szyi zwierząt (por. Jr 27, 2). Po-
przeczka była przymocowana 
do dyszla, który pomagał zwie-
rzętom ciągnąć ładunek czy też 
orać rolę. Tym samym terminem 
określano wagę, złożoną z  belki 
pionowej i  poprzeczki z  szalami. 
Te proste narzędzia przypominały 
uczniom Jezusa kształt krzyża. 

W liturgii Wielkiego Tygodnia śpie-
wamy do dziś starożytny hymn, nawią-
zując do symboliki krzyża: „Ramiona drzewa 
szczęśliwe dźwigają okup wszechświata; sza-
lami wagi się stając, wydarły zdobycz otchła-
ni”. To złowieszcze narzędzie kaźni wprowa-
dzili Rzymianie na terenach okupowanych, 
aby odstraszało od wszelkiej formy buntu wo-
bec nowej władzy. Biblijne „jarzmo” kojarzy 
się więc nieuchronnie z  „ujarzmieniem”. Je-
remiasz obnosił jarzmo jako symbol swojego 
orędzia, że król Judy winien poddać się Ba-
bilończykom (por. Jr 27-28). Kiedy lud Izra-
ela rozważał, czy przyjąć Roboama jako króla, 
zwrócił się do niego z prośbą, by ulżył ciężkie-
mu jarzmu pańszczyzny nałożonej przez jego 
ojca, Salomona (por. 1 Krl 12).

Jarzmem mogą być także inne brzemiona 
lub odpowiedzialność, a zwłaszcza grzech (por. 
Lm 1, 14) i zniewolenie (por. Syr 33, 27). W zna-
czeniu pozytywnym jarzmo w  Biblii może 
oznaczać służbę Bogu (por. Lm 3, 27) i posłu-
szeństwo Prawu (por. Dz 15, 10). Jezus jako cie-
śla z Nazaretu zachęca słuchaczy do przyjęcia 
Jego jarzma. W odróżnieniu od ciężkiego jarz-
ma okupacji rzymskiej jest ono „lekkie”. W od-
różnieniu od jarzma Tory, czyli uciążliwych 

nakazów faryzejskich, jest ono „słodkie”. Użyty 
tu grecki termin chrestos oznacza pierwotnie 
uprząż dobrze dopasowaną, która nie obcie-
ra skóry, lecz pomaga zwierzętom w wykony-
waniu zadań. Takie pokaleczone zwierzę nie 
nadawało się na żertwę ofiarną (por. Lb 19, 2; 
Pwt 21, 3).

Jakby dla ilustracji Jezusowej zachęty 
Ewangelista na krzyżowej drodze Jezusa uka-
zuje Szymona z  Cyreny, którego „przymusi-
li, żeby niósł krzyż Jego” (Mt 27, 32). Początko-
wo czyni to z niechęcią i odrazą. Kiedy jednak 
dociera do niego, Kim jest skazaniec, przy-
mus zamienia się w świadomą służbę. Uwie-
rająca wcześniej belka krzyża czyni go „współ-
pracownikiem Boga” (por. 1 Kor 3, 9). Do tego 
właśnie zachęca nas Jezus w  usłyszanych 
dziś słowach: „Weźcie na siebie moje jarzmo 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokor-
nego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz wa-
szych”. Przyjęty dobrowolnie „krzyż Pański” 
stanie się wkrótce źródłem mocy i męstwa. 
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l i t u rg i a tyg o d n i a

WięCeJ na niezbędnik katolika

niezbednik.niedziela.pl

poniedziałek 6 VII 

Wspomnienie bł. Marii Teresy ledóchowskiej, 
dziewicy, Patronki Dzieł Misyjnych w Polsce
Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 
8-9 (R.: por. 8a); por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9, 18-26 

Liturgia Godzin: 
teksty w psałterzu na poniedziałek ii tygodnia – 
s.  693 [s.  849]. W  Godzinie czytań – i  czytanie 
z  poniedziałku 14. tygodnia zwykłego – s. 374. 
ii  czytanie własne  – s.  1304. W  Godzinie czytań 
i Jutrzni – modlitwa własna – s. 1306 [s. 1359]. Hymn 
w Godzinie czytań i Jutrzni – z tekstów wspólnych 
o dziewicach – s. 1541 [s. 1694].

wtorek 7 VII kolor 

Dzień powszedni okresu zwykłego
Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115 (113B), 3-4. 5-6. 7ab  
i 8. 9-10 (R.: por. 9a); J 10, 14; Mt 9, 32-38

Liturgia Godzin: 
teksty w psałterzu na wtorek ii tygodnia – s. 709 
[s.  864]. W  Godzinie czytań – czytania z  wtorku 
14. tygodnia zwykłego – s. 378.

środa 8 VII kolor 

Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7  
(R.: por. 4b); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7

Liturgia Godzin: 
teksty w  psałterzu na środę ii tygodnia – s. 726 
[s. 880]. W Godzinie czytań – i czytanie ze środy 
14.  tygodnia zwykłego – s. 382. teksty własne 
z 3 października: lG i-iV – s. 225 dodatek.

czwartek 9 VII kolor  

Dzień powszedni okresu zwykłego lub wspo-
mnienie świętych męczenników Augustyna 
Zhao rong, prezbitera, i Towarzyszy
Oz 11, 1-4. 8c-9; Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16  
(R.: por. 4); Mk 1, 15; Mt 10, 7-15

Liturgia Godzin: 
teksty w psałterzu na czwartek ii tygodnia – s. 743 
[s. 897]. W Godzinie czytań – i czytanie z czwartku 
14. tygodnia zwykłego – s. 386. albo: wspomnienie 
świętych męczenników augustyna zhao Rong, prez- 
bitera, i towarzyszy. teksty w psałterzu jw. teksty 
własne – lG i-iV – s. 227 dodatek. 

piątek 10 VII kolor 

Dzień powszedni okresu zwykłego
Oz 14, 2-10; Ps 51 (50), 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17  
(R.: por. 17b); por. J 16, 13a; 14, 26d; Mt 10, 16-23

Liturgia Godzin: 
teksty w  psałterzu na piątek ii tygodnia – s. 761 
[s. 914]. W Godzinie czytań – i czytanie z piątku 
14. tygodnia zwykłego – s. 389. 

sobota 11 VII kolor  

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Prz 2, 1-9; Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15  
(R.: por. 2); w kościołach, które obchodzą uro-
czystość: drugie czytanie: Dz 4, 32-35; Mt 19, 29; 
Mt 19, 27-29

Liturgia Godzin: 
teksty ze wspomnienia o zakonnikach i mężczyz- 
nach  – s.  1607 [s.  1729] z  wyjątkiem własnych  – 
s. 1306 [s. 1359]. W Modlitwie w ciągu dnia hymny 
i psalmy z soboty ii tygodnia – s. 784 [s. 941]. i niesz-
pory z 15. niedzieli zwykłej – s. 788 [s. 945]. antyfona 
do pieśni Maryi z roku a.

kolor 

nr 27/5 VII 2020  liturgiczna
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t E o lo g o d poW i a da

Czym jest „grzech świata”?
Ks. Jan Powroźnik

Z apewne Czytelnikowi Niedzieli chodzi  
o  sformułowanie, które występuje 
w Ewangelii według św. Jana, gdzie Jan 

Chrzciciel (nie Jan Apostoł i Ewangelista) wy-
powiada o  Jezusie z  Nazaretu następujące 
zdanie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata” (1, 29). Pada ono z jego ust w kontekś- 
cie chrztu nawrócenia, którego udzielał nad 
Jordanem. Również Syn Boży poddał się temu 
rytowi.

Ta wypowiedź była adresowana do obec-
nych tam zwolenników Jana Chrzciciela. Byli 
to Żydzi, którym słowo „baranek” kojarzyło się 
jednoznacznie z  wydarzeniem wyjścia ich 
przodków z Egiptu. Wtedy to śmierć ominę-
ła potomków Abrahama, ponieważ oznaczyli 
odrzwia swoich domów krwią baranka, które-
go spożywano z racji święta Paschy. Umocniło 
to ich wiarę. Dało siłę do tego, by w końcu mo-
gli dotrzeć do ziemi obiecanej, czyli Kanaanu. 
Jan Chrzciciel, poprzednik Pana Jezusa, wska-
zuje na Niego jako Baranka Bożego, który swo-
ją ofiarą krzyżową zbawi ludzkość. Trzeba tyl-
ko w Niego wierzyć.

Dlatego też ów „grzech świata”, najprościej 
pisząc, to nic innego jak nasz brak wiary, na-
sza niewiara. To odrzucenie wiary w Jezusa, 

Pytanie czytelnika: 
Mniej więcej wiem, co to jest grzech.  
Ostatnio jednak nie daje mi spokoju zwrot 
„grzech świata”. Kompletnie nie mam pojęcia, 
czym on jest. Proszę o wyjaśnienie.

którego ukrzyżowano i  który zmartwych-
wstał. To świadome opowiedzenie się przeciw  
Chrystusowi. Grzech to niewiara, świat zaś to 
rzeczywistość wykreowana przez człowieka, 
w której nie ma miejsca na Pana Boga. Oczy-
wiście, można by na ten temat napisać o wiele 
więcej, niemniej jednak, najkrócej rzecz ujmu-
jąc, tak należy rozumieć zwrot „grzech świata”. 

Warto w tym miejscu zacytować słowa pa-
pieża Franciszka wypowiedziane 15 stycz-
nia  2017  r. podczas modlitwy Anioł Pański: 
„Zatem Jan wskazuje Go (Jezusa) ludziom 
i  swoim uczniom. Ponieważ Jan miał duży 
krąg uczniów, którzy wybrali go na duchowego 
przewodnika, i właśnie niektórzy z nich staną 
się pierwszymi uczniami Jezusa (...). Ta scena 
jest decydująca dla naszej wiary; jest decydu-
jąca także dla misji Kościoła. Kościół w  każ-
dym czasie jest wzywany do czynienia tego, co 
czynił Jan Chrzciciel – wskazywania ludziom 
Jezusa, i  mówienia: «Oto Baranek Boży, któ-
ry gładzi grzech świata»! On jest jedynym zba-
wicielem! On jest Panem, pokornym, pośród 
grzeszników, ale to jest On, On – nie ktoś inny, 
możny, który przychodzi; nie, nie, to jest On!”. 
Nic dodać, nic ująć. 

Pytania do teologa prosimy przesyłać  
na adres: teolog@niedziela.pl .
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pat ro n tyg o d n i a

Patron europy
Święty Benedykt z Nursji, opat, to jedna 
z najwybitniejszych postaci w dziejach 
Kościoła. Jego siostrą była św. Scholastyka. 

Ks. Mariusz Frukacz

P ierwsze nauki Benedykt pobierał w Nur-
sji. Na dalsze studia udał się do Rzymu, 
jednak wkrótce opuścił Wieczne Miasto 

i udał się w kierunku Tivoli. Osiadł w przysiół-
ku Enfide (dzisiaj Affile) przy kościele Świętych 
Piotra i Pawła u stóp wzgórz Prenestini. Następ-
nie przeniósł się do Subiaco i tu tak naprawdę 
rozpoczął życie mnicha, pełne ascezy. Z czasem 
zaczęli się do niego przyłączać uczniowie. Pod 
jego kierunkiem utworzono 12  małych klasz-
torów po 12 uczniów każdy. Klasztory stały się 
kolebką humanistycznego, kulturowego, religij-
nego, a także gospodarczego odrodzenia euro-
pejskiego kontynentu. Około 525 lub 529 r. Be-
nedykt wraz z kilkoma uczniami przeniósł się 
z Subiaco na Monte Cassino, gdzie zbudował 
kościół i  klasztor. Na Monte Cassino napisał 
też słynną Regułę, w której określa życie mo-
nastyczne jako „szkołę służby Pańskiej”. Pod-
kreśla, że całe życie mnicha, jego wszystkie 
chwile i czynności winny głosić chwałę Stwo-
rzyciela. Dewizą Benedykta było: Ora et labora – 
Módl się i pracuj. Reguła wskazuje również na 
szczególne znaczenie kultu liturgicznego. Dużą 
część dnia zakonnik przeznaczał na lectio divi-
na – czytanie Pisma Świętego. Reguła św. Be-
nedykta wywarła poważny wpływ na całe życie 
Europy Zachodniej – Benedykt XVI podkreślił, 
że Reguła jest „światłem dla Europy”, a św. Be-
nedykt „swoim życiem i  dziełem wywarł za-
sadniczy wpływ na rozwój cywilizacji i kultu-
ry europejskiej”. Święty Paweł VI, ogłaszając 

Św. Benedykt, opat
ur. ok. 480 r. w nursji, 
zm. 21 marca 547 r.  
na Monte Cassino 

św. Benedykta patronem Europy 24 październi-
ka 1964 r., wyraził uznanie dla wielkiego dzieła, 
którego dzięki Regule dokonał ten święty w za-
kresie kształtowania cywilizacji i kultury euro-
pejskiej. Jako ojciec monastycyzmu zachodnie-
go św. Benedykt czerpał również z doświadczeń 
pustelników (ojców pustyni) ze Wschodu, któ-
rzy żyli w IV wieku w Egipcie, Syrii i Azji Mniej-
szej i osiedlali się na pustyni. Najbardziej zna-
nym polskim opactwem benedyktyńskim jest 
opactwo tynieckie. Do Polski benedyktyni przy-
byli wraz ze św. Wojciechem. 

Nowe wezwania do Litanii Loretańskiej
Papież Franciszek polecił, aby do formularza 
Litanii Loretańskiej włączyć wezwania Mater 
misericordiae, Mater spei i Solacium migrantium. 
„W związku z ogłoszeniem przez Stolicę 
Apostolską w dniu 20 czerwca 2020 r. trzech 
nowych wezwań w Litanii Loretańskiej, 
pragnę poinformować, że wezwanie Mater 
misericordiae jest już używane w polskiej 
wersji litanii jako «Matko miłosierdzia», 
natomiast dwa pozostałe wezwania: Mater 
spei i Solacium migrantium; , powinny 
w języku polskim zostać zatwierdzone przez 

Konferencję Episkopatu Polski zgodnie 
z prawem kościelnym w ramach kompetencji 
biskupów diecezjalnych (kan. 826). 
Do czasu zatwierdzenia oficjalnych tytułów 
w języku polskim nie powinny one być 
publicznie odmawiane, natomiast dla celów 
informacyjnych można tymczasowo używać 
wstępnie przyjętego projektu tłumaczenia: 
Mater spei – Matko nadziei, Solacium 
migrantium – Pomocy migrantów/ Ulgo 
migrantów” – podkreśla bp Adam Bałabuch, 
przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów KEP. /Red./KEP
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