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TYGODNIK PARAFII PW. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA W POZNANIU NA OGRODACH

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  11.04.2021 - Numer 15/2021 (1063)

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

EWANGELIA  (J 20,19-31)

BŁOGOSŁAWIENI, 
KTÓRZY 

NIE 
WIDZIELI, 

A UWIERZYLI

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do 
nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym od-
puścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. 
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz 
domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg 
mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano       
w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Najtrudniej jest chyba uwierzyć w zmartwychwsta-
nie. Pan Jezus trzykrotnie tłumaczył apostołom, co 
będzie się działo, ale wydarzenia Wielkiego Piątku 
tak ich przeraziły, że zupełnie zwątpili. Kiedy jesz-
cze było bezpiecznie, Tomasz mówił „Chodźmy 
także i my, aby razem z Nim umrzeć” (J 11,16). 
Nam też już nie raz wydawało się, że zrobimy dla 
Pana Boga wszystko. Życie jednak wielokrotnie 
weryfikowało te nasze obietnice. Od ponad roku 
trwa pandemia. Od ponad roku żyjemy w strachu         
o życie swoje i swoich bliskich. Nie zdążymy upo-
rać się z jedną żałobą, a przychodzi kolejna. Straci-
liśmy większość pewnych punktów podparcia. Kie-
dy podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus mówił                     
o swoim odejściu, Tomasz zupełnie nie rozumiał 
tej drogi. Wiedział tylko, że zawali się jego świat. 
„Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J14,6) Ale 
to jest odpowiedź, która niczego nie wyjaśnia, to 
raczej wezwanie do zaufania mimo niepewności. 
Kiedy tracimy grunt pod nogami, jak Tomasz żą-
damy znaków. „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie 
uwierzę” (J 20,25).  Pan Jezus pozwolił dotknąć 
się Tomaszowi. Nam też pozwala - w każdym sa-
kramencie. I choć czasem tak zimno za drzwiami 
kościoła, do którego nie udało nam się wejść, nie 
rezygnujmy z Jego bliskości. Bliskości, która daje 
całkowity pokój, wycisza żądania umysłu i pozwa-
la powierzyć się się właśnie Jemu. „Pan mój i Bóg 
mój” (J 20,28) – wyznaje Tomasz, pokonany przez 
Pana Jezusa. I my dajmy się pokonać Jego miłości. 
Bo On dla nas zmartwychwstał. Prawdziwie zmar-
twychwstał. 
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12.04.
„Krzyż zmienia zachowane 
przykazania w radość, ale 
pogwałcone przykazanie - 
mnoży krzyże i mękę.”

13.04.
„Tylko Chrystus wyzwala! 
Tylko On zdolny by umrzeć 
za człowieka na krzyżu. Nie 
ma innych takich przykła-
dów.”

14.04.
„Współczesny człowiek 
chce widzieć na krzyżu 
wywyższone człowieczeń-
stwo. Krzyż, chociaż budzi 
niekiedy w pięknoduchach 
wrażenie nieestetyczne, jest 
dla współczesnego świata 
wyrzutem sumienia, bo 
przypomina wywyższenie 
poniżonego dziś człowieka. 
Jest szczególnie aktualny              
w czasach poniewierki czło-
wieka, pokazuje bowiem, 
jak musi być wywyższony 
człowiek. I to przez samego 
Boga!”

15.04.
„Chrystus jest prawdziwie 
jako jeden z nas! Nie jest ja-
kimś delegatem czy wysłan-
nikiem niebios, który zjawia 
się nie wiadomo skąd. On 
jest jednym z nas! Słusznie 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
Ewangelie przytaczają 
genealogię Pana nasze-
go, Jezusa Chrystusa, 
i wyliczają: genuit, 
genuit…ażeby ludzie 
dobrze wiedzieli, że ten 
Człowiek z człowieka 
pochodzi; jak Bóg - 
Człowiek z ludzkości 
wyrasta i z jej człowie-
czeństwa.”

16.04.
„Chrystus porządkuje 
wielką dziedzinę praw-
dy, albowiem On jest 
Prawdą. Ale porządkuje 
On również wielką dzie-
dzinę człowieczeństwa. 
Wszak stał się człowie-
kiem.”

17.04.
„Jezus Chrystus oddał 
Maryi wszystko, co miał 
najdroższego na ziemi: 
oddał pod Jej szczególną 
opiekę Jana na Kalwarii        
i cały Kościół Boży.”

18.04.
„Pokój wewnętrzny za-
wsze rodzi się w wyniku 
wypełniania woli Bożej, 
do której mamy pełne 
zaufanie.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4,32-35)
Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden 
nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 
Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedo-
statku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili 
pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu 
też rozdzielano według potrzeby

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: *
„Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się w nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE  (1 J 5,1-6)
Naszą siłą jest nasza wiara

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła.

Najmilsi:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził 
i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, 
który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłuje-
my dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przyka-
zania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu 
Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko 
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie 
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto 
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem 
Bożym? Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę 
i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. 
Duch daje świadectwo: bo Duch jest prawdą.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (J 20,29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 4, 23-31; J 3, 1-8
Wtorek: Dz 4, 32-37; J 3, 7b-15
Środa: Dz 5, 17-26; J 3, 16-21
Czwartek: Dz 5, 27-33; J 3, 31-36
Piątek: Dz 5, 34-42; J 6, 1-15
Sobota: Dz 6, 1-7; J 6, 16-21
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„Przesyłamy nasze najlepsze życzenia na Dzień Zmartwychwstania Pańskiego: zdrowia i szczegól-
nych Łask Bożych” – pisała do Sługa Boży ks. Aleksander Woźny Doktor Wanda Błeńska ze swoją 
siostrą Janiną Paskową w 1964 r.

fot. skan oryginalnej kartki wysłanej przez Doktę z siostrą do ks. Woźnego w 1964 r
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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą nie-
dzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, 
zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał 
je do kalendarza liturgiczne-
go najpierw Franciszek kard. 
Macharski dla archidiece-
zji krakowskiej (1985 r.),                                                                                                                 
a potem niektórzy biskupi 
polscy w swoich diecezjach. 
Na prośbę Episkopatu Pol-
ski, Ojciec Święty Jan Paweł 
II w 1995 roku wprowadził to 
święto dla wszystkich diecezji 
w Polsce. W dniu kanonizacji 
Siostry Faustyny, 30 kwietnia 
2000 roku, Papież ogłosił to 
święto dla całego Kościoła.
Według objawień mistycz-
nych św. Faustyny Kowal-
skiej, o ustanowieniE tego 
święta prosił Jezus Chrystus i 
dał obietnice związane z nim. 
Poprzedza je nowenna do Miło-
sierdzia Bożego, rozpoczynana 
w Wielki Piątek.
Niektóre fragmenty Dzienniczka 
św. Faustyny, mówiące o Święcie 
Miłosierdzia: 
Pragnę, ażeby pierwsza nie-
dziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia (Dz. 
299). 
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia 
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się 
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza 
przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupeł-
nego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są 
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech 
się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby 
grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest 
tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go ża-
den umysł, ani ludzki, ani anielski (Dz. 699). 
Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest Świętem Miło-
sierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego 
miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego świę-
ta i przez cześć dla tego obrazu (Dz. 742). 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
- OBIETNICA ŁASKI MIŁOSIERDZIA 

DLA KONAJĄCYCH 
„Odmawiaj nieustan-
nie tę koronkę, której 
cię nauczyłem. Ktokol-
wiek będzie ją odma-
wiał, dostąpi wielkiego 
miłosierdzia w godzi-
nę śmierci. Kapłani 
będą  podawać grzesz-
nikom jako ostatnią 
deskę ratunku; cho-
ciażby grzesznik był 
najzatwardzialszy, je-
żeli tylko raz zmówi tę 
koronkę, dostąpi łaski z 
nieskończonego miło-
sierdzia mojego” (Dz. 
687).
„Każdą duszę bronię 
w godzinie śmierci, 
jako swej chwały, któ-
ra odmawiać będzie tę 
koronkę (...). Kiedy 
przy konającym inni 
odmawiają tę koron-
kę, uśmierza się gniew 

Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę” (Dz. 
811).

Koronkę należy odmawiać na różańcu. Na początku:
„Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo…
Wierzę w Boga…”
Na dużych paciorkach (1x): Ojcze Przedwieczny, 
ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego 
Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na 
przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10x): Dla Jego bolesnej męki 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3x): Święty Boże, Święty Mocny, 
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad ca-
łym światem” 

Miłosierną miłość Boga do człowieka poznajemy tylko dzięki Objawieniu. To Bóg sam od pierwszych kart Pisma Świę-
tego opowiada o swoim miłosierdziu. W naszych czasach tę prawdę przypomina orędzie przekazane przez św. Siostrę 
Faustynę i nauczanie Papieża Jana Pawła II.
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„Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostat-
niej chwili, w sposób dziwny i tajemniczy. Na zewnątrz 
jakoby było wszystko stracone, lecz tak nie jest; dusza, 
oświecona promieniem silnej łaski Bożej ostatecznej, 
zwraca się do Boga w ostatnim momencie z taką siłą 
miłości, że w jednej chwili otrzymuje od Boga prze-
baczenie i win, i kar, a na zewnątrz nie daje nam żad-
nego znaku ani żalu, ani skruchy, ponieważ już na ze-
wnętrzne rzeczy ona nie reaguje. O jak, niezbadane 
jest miłosierdzie Boże. Ale, o zgrozo - są też dusze, 
które dobrowolnie i świadomie tę łaskę odrzucają i nią 
gardzą. Chociaż już w samym 
skonaniu, Bóg miłosierny 
daje duszy ten moment jasny, 
wewnętrzny, że, jeżeli dusza 
chce, ma możność wrócić do 
Boga. Lecz nieraz u dusz jest 
zatwardziałość tak wielka, że 
świadomie wybierają piekło; 
udaremniają wszystkie mo-
dlitwy, jakie inne dusze za 
nimi do Boga zanoszą, a na-
wet same wysiłki Boże...” (Dz. 
1698).
„...napisz to dla wielu dusz, 
które nieraz się martwią, że 
nie mają rzeczy materialnych, 
aby przez nie czynić miłosier-
dzie. Jednak o wiele większą 
zasługę ma miłosierdzie du-
cha, na które nie potrzeba 
mieć ani pozwolenia, ani spi-
chlerza, jest ono przystępne 
dla wszelkiej duszy. Jeżeli 
dusza nie czyni miłosierdzia                   
w jakikolwiek sposób, nie 
dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby 
dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie by-
łyby sądzone - uprzedzając sądy Moje miłosierdziem” 
(Dz. 1317).

ODPUST ZUPEŁNY
ZA ODMÓWIENIE „KORONKI DO MIŁOSIER-

DZIA BOŻEGO” 
Akt Urzędu Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 
2002.Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami 
(mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia Eu-
charystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) 
udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą 
całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego 

Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego 
lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś 
ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) 
nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem 
miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go 
innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują 
odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „ma-
jących przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 Wy-
kazów odpustów (Enchiridii Indulgentiarium). 
W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstko-

wy. Niniejsze zezwolenie za-
chowa wieczystą ważność, bez 
względu na jakiekolwiek prze-
ciwne zarządzenia.

GODZINA 
MIŁOSIERDZIA

Pan Jezus w nabożeństwie do 
Miłosierdzia Bożego każdego 
dnia daje nam wyjątkowy czas 
łaski o godzinie trzeciej po po-
łudniu. Chodzi o moment Jego 
konania na krzyżu, o którym 
powiedział do św. Siostry Fau-
styny: „Jest to godzina wiel-
kiego miłosierdzia dla świata 
całego. (…) W tej godzinie 
nie odmówię duszy niczego, 
która Mnie prosi przez mękę 
Moją…” (Dz. 1320). Aby sko-
rzystać z tych obietnic Jezusa, 
trzeba modlić się z ufnością                
i do ufnej modlitwy dołączać 
akty miłosierdzia wobec bliź-
nich. Jezus proponuje trzy spo-

soby przeżywania modlitwy w Godzinie Miłosierdzia: 
odprawienie Drogi krzyżowej, nawiedzenie Najświęt-
szego Sakramentu, a jeśli to niemożliwe, połączenie 
się z Nim, konającym na krzyżu, w tym miejscu, gdzie 
nas zastanie godzina 15.00. W tej modlitwie zwraca-
my się wprost do Jezusa, a w błaganiach odwołujemy 
się do zasług Jego bolesnej męki. Jest to czas uprzy-
wilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, 
dlatego Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosier-
dzia Bożego praktykowana jest każdego dnia. Można 
się w tę modlitwę włączyć przez transmisję on-line     
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Ła-
giewnikach na stronie: faustyna.pl i w aplikacji: Fau-
styna.pl oraz korzystając z transmisji TVP3 w paśmie 
ogólnopolskim.
                                                                          (za:  https://www.faustyna.pl) 
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE
Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego
Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypadał 1 kwietnia, Ko-
ściół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie 
którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie 
przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Triduum Paschal-
ne uobecnia i uskutecznia całe misterium Paschy, tj. przejście Zbawicie-
la z tego świata do Ojca. Czym niedziela jest w tygodniu, tym Tridu-
um Paschalne w roku liturgicznym – powiedział bp Adam Bałabuch, 
przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
Konferencji Episkopatu Polski.

Wielki Piątek – patrzymy na krzyż
Wielki Piątek jest dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chry-
stusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św.                                                        
W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu 
miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa. Jest to dzień postu 
ścisłego. 
– Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest 
najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umoc-
nienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża                               
z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność 
wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa. Liturgia w tym dniu śpiewa:                                                                                         
„O Crux, ave, spes unica – Witaj, Krzyżu, nadziejo jedyna!” – tak sens 
liturgii wielkopiątkowej wyjaśniał w jednej z katechez w minionych la-
tach Papież Benedykt XVI.

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia w Łagiewnikach
Wielki Piątek to pierwszy dzień nowenny przed Świętem Miłosierdzia 
Bożego,  o której odprawianie Pan Jezus prosił św. Faustynę. W Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie uroczyste rozpoczęcie nowenny 
nastąpiło po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, to znaczy po godz. 
15.00. Nowenna polega na codziennym odmawianiu przez 9 dni Koron-
ki do Bożego Miłosierdzia. Ma być to przygotowaniem do Święta Bo-
żego Miłosierdzia, obchodzonego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Kard. Dziwisz: Jan Paweł II był człowiekiem Krzyża
2 kwietnia b.r. obchodziliśmy 16. rocznicę śmierci Jana Pawła II. „Ojciec 
Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. wieczorem o godzinie 21.37 
w swym prywatnym apartamencie” – informowało oświadczenie Biura 
Prasowego Stolicy Apostolskiej, ogłoszone w nocy z 2 na 3 kwietnia                    
w Watykanie.
Lekcja, której udzielił światu Jan Paweł II, gdy odchodził do domu Ojca, 
może być źródłem pociechy dla zrozpaczonych po śmierci najbliższych 
i dla tych, którzy boją się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo – powiedział 
kard. Stanisław Dziwisz w 16. rocznicę śmierci papieża Polaka. Jak pod-
kreślił, swoim odchodzeniem Ojciec Święty dał lekcję zaufania Bogu 
pokory w przyjmowaniu cierpień.
Wspominając dzień 2 kwietnia 2005 roku kard. Dziwisz zaznaczył, że 

choć od tego czasu minęło 16 lat, wciąż ma przed oczami moment od-
chodzenia Jana Pawła II. – Życie Ojca Świętego się dopełniło, wracał do 
domu Ojca, odprowadzały go miliony ludzkich serc na całym świecie. 
Dlatego, choć była w nas żałoba i serca niemal stanęły z bólu, gdy za-
mknęły się jego oczy na zawsze, nie odmówiliśmy „Wieczny odpoczy-
nek”, ale zaśpiewaliśmy uroczyste „Te Deum”, oddając chwałę Bogu za 
jego życie – opowiadał.
Według niego, Papież swoim odchodzeniem wygłosił „lekcję bezgra-
nicznego zaufania Bożemu miłosierdziu, pokornego przyjmowania 
tajemnicy przemijania i związanych z nią cierpień duchowych i fizycz-
nych”, ale dał także „wielką lekcję solidarności i wspólnoty”. – Choć 
w chwili śmierci każdy człowiek jest sam, bo nikt wraz z nim nie może 
przejść przez ten próg, to jednak jeśli żył dla innych, jeśli był dla innych 
darem, nie będzie osamotniony. Odprowadzi go miłość i wdzięczność 
tych, którym służył. Ta prawda nie dotyczy tylko Papieża. Ona jest uni-
wersalna, bo nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie – dodał 
kardynał. – Gdy umierał Papież, miliony ludzi gromadziły się przy nim, 
towarzysząc mu swoją modlitwą. Świat jakby zatrzymał się wtedy w miej-
scu. Zjednoczeni tym samym bólem, potrafiliśmy okazywać sobie wza-
jemnie miłość w prostych gestach, docenialiśmy to, co w codziennym 
zabieganiu umyka. Teraz jest podobnie. Pandemia zatrzymała świat 
i skłoniła do tego, by wrócić do najważniejszych, a często zapomnianych 
wartości, które sprawiają, że możemy poczuć się siostrami i braćmi – 
podsumował.

Abp Gądecki: Krzyż Chrystusa nadaje sens i nadzieję naszemu krzy-
żowi
Krzyż Chrystusa nadaje sens i nadzieję naszemu krzyżowi. Nasze samo-
zaparcie i nasz krzyż nie są celem, lecz są środkiem do celu. Wyrzekam 
się siebie, aby oprzeć moje życie na Skale, jaką jest Chrystus i iść z Nim 
nie tylko na Kalwarię, ale dalej aż do zmartwychwstania – powiedział 
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
metropolita poznański, w homilii Liturgii Męki Pańskiej w Katedrze 
Poznańskiej.

Wielka Sobota – dzień ciszy i oczekiwania
Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był 
to dzień największej próby. Według Tradycji, apostołowie rozpierzchli 
się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bo-
gurodzica. W sobotę, na całej powierzchni Ziemi, pozostawała jedynym 
stworzeniem posiadającym najpełniejszą wiarę bez cienia wątpliwości. 
Była to zupełna pewność i bolesne oczekiwanie z powodu grzechu, który 
został popełniony, ale była to też bardzo spokojna wiara – pewna nad-
chodzącego zwycięstwa. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem 
maryjnym.
Abp Gądecki: Zmartwychwstały Chrystus początkiem nowego życia
Zmartwychwstały Chrystus jest początkiem i źródłem nowego życia dla 
wszystkich ludzi. Jezus nie tylko obejmuje modlitwą swoich uczniów, 
ale ponadto obiecuje im: Ja żyję i wy żyć będziecie – mówił podczas litur-
gii Wigilii Paschalnej w Katedrze Poznańskiej abp Stanisław Gądecki.
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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

NA ŚWIECIE

Krzyż Chrystusa znakiem niezawodnej nadziei
„W wielu sytuacjach cierpienia, zwłaszcza gdy dotyka ono osób, rodzin 
i narodów już doświadczonych ubóstwem, nieszczęściem czy konflik-
tem, krzyż Chrystusa jest jak latarnia morska wskazująca port statkom, 
które jeszcze płyną po wzburzonym morzu. Jest to znak nadziei, która 
nie zawodzi; i mówi nam, że nawet jedna łza, nawet jeden jęk nie giną 
bezpowrotnie w Bożym planie zbawienia” – powiedział Ojciec Święty 
podczas audiencji ogólnej, transmitowanej przez media watykańskie 
31.03.b.r. z biblioteki Pałacu Apostolskiego. W swojej katechezie Papież 
przybliżył wiernym przeżywane w tych dniach poszczególne etapy mi-
sterium paschalnego.

Życzenia wielkanocne Papieża Franciszka dla Polaków
„Niech radość wielkanocnego poranka, pomimo zmagań z pandemią, 
opromieni was nadzieją, ufnością i pokojem. Życzę wam radosnego 
spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i z serca wam błogosławię” po-
wiedział Ojciec Święty do Polaków podczas środowej audiencji ogólnej, 
31.03 b.r.

Papieska Droga Krzyżowa. Rozważania przygotowały dzieci
Tegoroczne rozważania Drogi Krzyżowej, którą 2 kwietnia, w Wielki 
Piątek o godz. 21.00 poprowadził Papież Franciszek na Placu św. Pio-
tra w Watykanie, zostały napisane przez skautów z Umbrii, dzieci oraz 
młodzież z rzymskiej parafii pod wezwaniem Świętych Męczenników 
Ugandyjskich. W swej prostocie i konkretności medytacje napisane 
przez dzieci i młodzież głęboko poruszają serca, skłaniają do myślenia, 
wzbudzają pragnienie bardziej sprawiedliwego i szczęśliwego świata.

Papież przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej
Katolików dzieli opcja polityczna, a nie dogmaty. A to oznacza, że 
„w sercu człowieka ważniejsze stało się «królestwo tego świata», niż 
królestwo Boże” – mówił o tym kaznodzieja Domu Papieskiego kard. 
Raniero Cantalamessa w homilii podczas Liturgii Męki Pańskiej, któ-
rą w Wielki Piątek Papież Franciszek odprawił w bazylice św. Piotra 
w Watykanie.

Transmisja ze specjalnego odsłonięcia Całunu Turyńskiego
Podobnie jak przed rokiem, również w tym roku w Wielką Sobotę, 
3 kwietnia miało miejsce specjalne odsłonięcie Całunu Turyńskiego. 
Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 16.30 i było transmitowane przez 
media, we współpracy z watykańską Dykasterią ds. Komunikacji.

Papież przewodniczył Wigilii Paschalnej w Watykanie
Do otwarcia serc w zachwycie na wieść Wielkanocy: „Nie bój się, On 
zmartwychwstał! Czeka na ciebie w Galilei” – zachęcił Franciszek 
podczas liturgii Wigilii Paschalnej 3 kwietnia w Bazylice św. Piotra 
w Watykanie. „Twoje oczekiwania nie pozostaną niespełnione, twoje łzy 
zostaną otarte, twoje obawy zostaną przezwyciężone przez nadzieję. Po-
nieważ Pan cię poprzedza, idzie przed tobą. I z Nim życie zaczyna się na 
nowo” – zapewnił Papież. Zaznaczył, że „w tych mrocznych miesiącach 
pandemii Zmartwychwstały Pan, zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, 
abyśmy nigdy nie tracili nadziei”.

Apel o sprawiedliwą dystrybucję szczepionek w orędziu „Urbi et 
orbi”
W duchu „internacjonalizmu szczepionek” wzywam całą wspólnotę 
międzynarodową do wspólnego zaangażowania, by przezwyciężyć 
opóźnienia w ich dystrybucji oraz ułatwić dzielenie się nimi, zwłaszcza 
z krajami najuboższymi – z takim apelem zwrócił się Papież Franciszek 
w swoim wielkanocnym orędziu „Urbi et Orbi”. Wygłosił je w Bazylice 
św. Piotra w Watykanie. Podkreślił, że zmartwychwstanie ukrzyżowa-
nego Chrystusa „jest nadzieją dla tych, którzy nadal cierpią z powodu 
pandemii, dla chorych i dla tych, którzy stracili bliskich”.

Papież na Regina Coeli: Znalezienie Chrystusa oznacza odkrycie 
pokoju serca
„Obraz anioła siedzącego na kamieniu grobu jest konkretną, wizualną 
manifestacją zwycięstwa Boga nad złem, zwycięstwa Chrystusa nad księ-
ciem tego świata, światła nad ciemnością – mówił w swym rozważaniu 
w Poniedziałek Wielkanocny Franciszek przed południową modlitwą 
maryjną Regina Coeli. „Ze słów anioła możemy wynieść cenną naukę: 
nigdy nie ustawajmy w poszukiwaniu Chrystusa zmartwychwstałego, 
który daje życie w obfitości tym, którzy Go spotykają. Znalezienie Chry-
stusa oznacza odkrycie pokoju serca” – zachęcał Ojciec Święty.
«Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nie 
ma już nad Nim władzy». Dobra nowina wielkanocna jest taka, że Jezus 
żyje, jest obok mnie, puka do mego serca. 

(za: https://www.ekai.pl/, gosc.pl/) 
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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

Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po każ-
dej Mszy świętej uczczenie relikwii św. s. Fausty-
ny. O godz. 15:00 Koronka i Litania do Miło-
sierdzia Bożego. 

Także dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia Bo-
żego zbiórka ofiar do skarbon na Caritas Die-
cezjalną. 

W związku z trwającą epidemią odwołujemy 
spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych i pierwszą spowiedź dla dzieci, będzie tylko 
jedna spowiedź dzień przed I Komunią św. 
Na chwile obecną zachowujemy termin I Komu-
nii św.

W środę przypada święto Chrztu Polski.

Biuro parafialne czynne według ustalonych dni 
i godzin.

Za tydzień Niedziela Biblijna i początek Tygo-
dnia Biblijnego.

Zgodnie z decyzją władz państwowych i ko-
ścielnych w liturgii może uczestniczyć do 45 
osób.


