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EWANGELIA

EWANGELIA KRÓTSZA  (Mk 15, 1-39)

między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była 
godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego 
winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch 
złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak 
wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.

Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, 
mówiąc: T. Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbu-
dowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. E. Podobnie arcyka-
płani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: T. Innych 
wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz 
zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, któ-
rzy byli z Nim ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do go-
dziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym 
głosem: + Eloí, Eloí, lamá sabachtháni. E. To znaczy: Boże mój, 
Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, 
słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza.
E. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę                          
i dawał Mu pić mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie 
Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz Jezus zawołał donośnym 
głosem i oddał ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Po śmierci Jezusa
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik 
zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, 
rzekł: I. Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.

Jezus przed Piłatem
E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka 
Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat 
zapytał Go: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. 
E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie od-
powiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają? E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak 
że Piłat się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam 
jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabój-
stwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: 
I. Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wy-
dali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. 
Piłat ponownie ich zapytał: I. Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie królem 
żydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: T. Ukrzyżuj Go! E. Piłat odparł: I. Co więc 
złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc 
zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyśmiany
Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą ko-
hortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go 
pozdrawiać: T. Witaj, królu żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego 
i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na 
Niego własne Jego szaty.

Droga krzyżowa
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cy-
reny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż 
Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki.

Ukrzyżowanie
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili 

MĘKA NASZEGO PANA 
JEZUSA CHRYSTUSA 
WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA.
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29.03.
„Ukryci za krzyżem czujemy 
się bezpiecznie.”

30.03.
„Krzyż jest wielką zapłatą. 
Jest także ucieczką słabych 
ludzi - dlatego przynosi ulgę                            
i oddech.”

31.03.
„Dobre rozważanie męki 
Chrystusa nie na tym pole-
ga, abyśmy ciągle rozważali 
detaliczny tragizm anatomicz-
nej udręki, lecz byśmy poznali 
nieskończoną miłość i delikat-
ność cierpiącego ponad miarę 
Boga.”

1.04.
„ Przez mękę Chrystusa i 
jej wspomnienie, a raczej jej 
przyczynę, mamy swobodnie 
odetchnąć. Nasze Gorzkie żale 
nie mogą kończyć się samo-
udręką, ale mają przynieść ulgę 
i pociechę.”

2.04.
„Najwyższa Miłość, pochodzą-
ca z miłości Ojca, umiera przez 
miłość dla nas, dla dzieci, 
które Bóg miłuje, i miłością 
swoją pobudza nas do miłości. 
Nasze łzy i smutki kończą się 
wewnętrznym pokojem.”

3.04.
„Gdy wszystko na Kalwarii 
ucichło, skrępowane trwogą                                                      

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
i lękiem rzeczy okrop-
nych, nie straciły głowy 
tylko niewiasty. Zachowa-
ła swą godną postawę Ma-
ryja. Stała pod krzyżem 
spokojna, cicha, świa-
doma tego, co się dzieje, 
aprobującą ofiarę Syna, 
Jego ciała i krwi wziętych 
z Jej łona. Stała jak gdyby 
podtrzymując Go w Jego 
wielkim i trudnym dziele, 
prawdziwa Virgo Auxilia-
trix !”

4.04.
„Można śmiało za-
mknąć oczy na wszystkie 
okropności, przez które 
przeszedłeś, na potwor-
ne policzkowanie, na 
biczowanie, opluwanie, 
na igraszki i pośmiewisko 
żołnierstwa, na wszystkie 
ciosy rzeszy, na piekące 
kolce cierniowej korony, 
na straszliwy ugniot krzy-
ża, który wyżłobił Ci rany 
na ramionach i plecach, 
na potworne pragnie-
nie godzin konania, na 
pośmiewisko i wzgardę 
pospólstwa! Na to wszyst-
ko można zamknąć oczy, 
choć to tak wiele i to takie 
straszne! A jednak niczym 
jest wobec wielkiej miło-
ści, która okazała się dla 
mnie na krzyżu. Tak wiel-
ka to miłość, że wobec 
niej bledną rozpalone rany 
moich grzechów.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
NIEDZIELA PALMOWA, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 50,4-7)

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami                 
i wiem, że nie doznam wstydu

Czytanie z księgi proroka Izajasza.
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą stru-
dzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 
uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Po-
dałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej 
twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem 
nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie 
doznam.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 22,8-9.17-18a.19-20.23-24)

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców
Przebodli moje ręce i nogi, *
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: *
pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie, *
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.

DRUGIE CZYTANIE  (Flp 2,6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, staw-
szy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył 
samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie 
imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, 
i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku 
chwale Boga Ojca.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Flp 2,8-9)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Czytania na każdy dzień
Wielki Poniedziałek: Iz 42, 1-7; J 12, 1-11
Wielki Wtorek: Iz 49, 1-6; J 13, 21-33.36-38
Wielka Środa: Iz 50, 4-9a; Mt 26, 14-25
Wielki Czwartek: Wj 12, 1-8. 11-14; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15
Wielki Piątek: Iz 52, 13-53,12 Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1-19,42
Wielka Sobota: 7 czytań ze Starego Testamentu; Rz 6, 3-11; Mk 16, 1-7
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Polskie tradycje świąteczne
Wielki Tydzień

Solemnitas Solemnitatum, czyli uroczystość uroczystości. Tak w VI 
wieku papież Grzegorz Wielki nazwał Wielkanoc. Święta Boże-
go Narodzenia i święta Wielkanocy mają w polskiej tradycji wiele 
cech wspólnych, podkreślających nasz narodowy charakter, naszą 
polską gościnność, serdeczność i głęboką pobożność, dzięki którym 
religia i obyczaj przenikają się wzajemnie. Zwyczaje związane              
z obchodem Wielkanocy rozpoczynają się od Niedzieli Palmowej, 
dawniej zwanej Wierzbną lub Kwietną. Pan Jezus wjeżdżający do 
Jerozolimy witany był gałązkami palmowymi. W Polsce „palmy” 
to gałązki wierzbowe i leszczynowe. Wyjaśnienie dlaczego właśnie 
one, odnajdujemy w legendach. Jedna z nich mówi, że gdy po 
śmierci Chrystusa cała natura była pogrążona w żałobie, na wieść 
o tym wierzba babilońska westchnęła: „On umarł, teraz smutne 
moje gałęzie zwieszać się będą zawsze ku wodom Eufratu i płakać 
łzami jutrzenki...” Polskim zwyczajem było chłostanie się w Palmową 
Niedzielę, po powrocie z kościoła, święconymi palmami. 
Połykano również pączki gałązki wierzbowej, co miało zapobiec cho-
robom gardła, płuc i wszelkim bólom...Wielki Tydzień upływa pod 
znakiem przygotowań i oczekiwania Wielkiej Niedzieli. Jędrzej 
Kitowicz pisał: „Wszyscy Polacy w duchu pobożności w Wielki 
Tydzień, odrzuciwszy sprawy światowe, zajmowali się nabożeń-
stwem, przygotowywaniem do spowiedzi, nie opuszczali żadnego 
nabożeństwa”. W Wielką Środę odprawiana msza nazywana 
była ciemną jutrznią. Po niej aż do rezurekcji milkły kościelne dzwo-
ny, po wsiach chodzili chłopcy z kołatkami, bębnem i przypominali 
wszystkim, że obowiązuje post i według starych przekazów, kto nie 
będzie pościł, temu „kołatkami wybiją zęby”...Zamilkły kościelne 
dzwony. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty używano 
„tylko klekotów do kołatania”. W Polsce, w czasach Zygmunta 
III, na pamiątkę mycia przez Chrystusa w pokorze nóg apostołom, 
kościół wprowadził i dopełnił zwyczaj umywania starcom nóg. Po-
czątkowo czynili to biskupi i królowie. Po tej ceremonii starców sa-
dzano do stołu i król i inne znakomite osoby im usługiwały. 
We Wielki Czwartek na pamiątkę wieczerzy pańskiej, we wszyst-
kich domach jadano postną kolację zwaną wtedy tajnia. Wielu 
Polaków po tajni nic już nie jadło aż do wielkanocnego śniadania. 
Wielki Piątek - to groby. Zwyczaj strojenia grobu Chrystusowego 
przywędrował do Polski najprawdopodobniej z Czech lub Niemiec. 
W ubieraniu grobów dość wcześnie zaczęły pojawiać się elementy 
narodowe. W XVII wieku w jednym z warszawskich kościołów 
ułożono grób z samych szyszaków, tarcz, szabel i innych militariów. 
Przy grobach straż sprawowały specjalne warty, a pełnili je najlepsi 
i najbardziej szanowani obywatele, często przebrani w polskie stroje 
lub mundury. Starą, piękną polską tradycją było odwiedzanie gro-
bów. Tradycja trwa do dziś. 
W Poznaniu można również w Wielki Piątek odwiedzić w wielu 
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kościołach niezwykłe groby. Według starych ludowych wierzeń 
Wielki Piątek był dniem bardzo ważnym w gospodarstwie. Wie-
rzono, że w tym dniu woda w rzekach i potokach ma właściwo-
ści uzdrawiające. Myto się w nich i kąpano. Myto też zwierzęta.             
Z dniem tym związane są przysłowia rolnicze np. „W Wielki 
Piątek - dobry siewu początek”. W tym dniu młode dziewczęta 
zabierały się do malowania wielkanocnych jajek. Podanie greckie 
mówi, że zwyczaj malowania jaj wprowadziła święta Magdalena. 
Zwyczaj ten też trwa do dziś.  Wielka Sobota - to dzień święco-
nego: „W sobotę wielką ognia i wody naświęcić, bydło tym kropić 
i wszytki kątki w domu, to też rzecz pilna” - pisał Mikołaj Rej                                                                                                        
w swojej Postylii Pańskiej. Przed kościołem zapalano i święcono 
ogień. Oznaczało to rozpoczynanie nowego czasu. Skończyły się 
post i zima, zaczynały radość i wiosna. W dzień święcono pokar-
my. „Święcone” - kulminacja wielkich świątecznych przygotowań, 
to stary słowiański obyczaj, to „pamiątka z duszy słowiańskiej 
wypruta, bo jej nie obchodzą w żadnym innym kraju, jak u nas.”           
(L. Siemieński Pisma). Według Mikołaja Reja „kto święconego 
nie je, a kiełbasy dla węża, chrzanu dla płech, jarząbka dla więzie-
nia, już zły krześcijanin (Postylla Pańska). Wielką Sobotę kończyła 
rezurekcja - nabożeństwo biorące swoją nazwę od łacińskiego słowa 
resurectio - zmartwychwstanie. Według wierzeń ludowych w czasie 
rezurekcji woda w studniach zamienia się na chwilę w miód. Gdy 
rozlegały się dzwony na rezurekcję, wszyscy spieszyli do kościoła (bo 
kto rezurekcję przespał, nie miał prawa jeść święconego), wierzono 
też, że kto nie pójdzie, będzie ciągle chorował. W czasie rezurek-
cji w wielkiej procesji trzy razy obchodzono kościół i triumfalnie 
brzmiała pieśń zmartwychwstania: „Wesoły nam dzień dziś na-
stał”.Nadchodziła Wielka Niedziela. Po prymarii, pierwszej mszy 
po Zmartwychwstaniu Pana, spieszono do domów. Na drogach 
odbywały się wyścigi furmanek, bo kto pierwszy do domu zajedzie, 
temu zboże nadzwyczaj się uda, Wyposzczeni ludzie spieszyli do 
domu na Wielkie Śniadanie.Niedziela Wielkanocna w Polsce to 
święto rodzinne poświęcone jedzeniu. zwykle dzień ten upływał                                                                                           
w ścisłym rodzinnym gronie, dopiero poniedziałek wielkanocny 
był dniem składania wizyt sąsiadom i znajomym. Poniedziałek sły-
nął w całej Polsce z oblewania się wodą. Różne nazwy nadawa-
no temu zwyczajowi: Oblewanka, Lejek, Meus, Emaus wreszcie 
dyngus i śmigus. Samo oblewanie się wodą ma pewnie początek                           
w prasłowiańskich czasach, kiedy głęboko wierzono w oczyszczają-
cą moc wody, a gdy Kościół wprowadził jej poświęcenie, tym samym 
usankcjonował stary zwyczaj. Omawiając poniedziałkowe zwycza-
je, przypomnieć należy jeszcze o starym zwyczaju i odpuście krakow-
skim, zwanym Emaus - urządzanym do dziś na pamiątkę objawie-
nia się Chrystusa uczniom. Wielkanoc to święta radosne, podczas 
których ludzie odwiedzają się nawzajem, a każdy dom, zwłaszcza 
w poniedziałek stoi otworem dla gości, tradycyjnie pełen jedzenia.
	 Na	podstawie	książki	Hanny	Szymanderskiej	opracowała	

Ewa Wika
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED 
POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 Liturgia domowa
Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa 
zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś 
z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.
 

Prowadzący modlitwę mówi:
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pa-
miątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiaro-
wać pokój i nadzieję. 
Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego                       
(Mk 16,1-7).
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, 
i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. 
Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do 
grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że ka-
mień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzień-
ca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bar-
dzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. 
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma 
Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie 
Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam 
Go ujrzycie, jak wam powiedział”». 
Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, 
abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mó-
wić:Wszyscy: Ojcze nasz… 
Prowadzący modlitwę mówi dalej:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krew-

nych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla ca-
łej naszej rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, 
za lekarzy i cały personel medyczny oraz za wszystkie służby. 
Błagajmy za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby 
Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogar-
nijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo… 
Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. 
Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie… 
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Prowadzący modlitwę mówi:
Módlmy się.
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba 
i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością 
będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb 
żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wę-
dliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę 
baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostoła-
mi podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia                          
i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą 
przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej 
uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen. 
Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia 
świąteczne. 
Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 
Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca 
śmierci…

Życzenia
„Wielka tajemnica naszej wiary”! Bóg pokonał, śmierć i grzech, prze-
szedł ze śmierci do życia abyśmy my mieli życie i mieli je w obfitości. 
ON pragnie naszego zbawienia, zatem i my „Zgromadzeni na Święte 
Wieczerzy” chcemy przeżywać radosną Nowinę, że ON ŻYJE! 
Niech radość spotkania ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem uzdolni 
nas do pogłębienia naszej wiary i świadectwa o Bogu, który jest zwycięzcą                                                                                                                 
w naszym życiu! Wszystkim czytelnikom Dobrej Nowiny życzymy 
błogosławionych, zdrowych i radosnych Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego!
                                                                                                         Redakcja

Alleluja! 
Jezus zmartwychwstał!
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE

Organizacje katolickie – największa po publicznych pod-
miotach sieć pomocy w Polsce 
– Organizacje katolickie tworzą największą po publicznych 
podmiotach sieć pomocy w Polsce i pełnią istotną rolę w re-
alizacji usług społecznych w kraju – podkreślił ks. Wojciech 
Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, 
prezentując raport ISKK na temat katolickich organizacji cha-
rytatywnych. Jak poinformował, w Polsce działa ok. 890 takich 
organizacji o charakterze ogólnopolskim, diecezjalnym lub za-
konnym oraz ponad 65,5 tys. organizacji przyparafialnych. Ra-
port zaprezentowany został 16 marca b.r. podczas ogólnopol-
skiej konferencji naukowej pt. „Działalność charytatywna jako 
przejaw wolności religijnej”, zorganizowanej w formie online 
na UKSW.

Kolejna edycja akcji #WózekDlaAfryki
MIVA Polska rozpoczęła kolejną edycję akcji #WózekDlaAfry-
ki – „Promienie Miłosierdzia – wózki dla niepełnosprawnych 
na misjach”. Jej celem jest zakup ponad 200 wózków dla niepeł-
nosprawnych w takich krajach jak: Kamerun, Senegal, Ghana 
czy Zambia. MIVA Polska chce też uwrażliwiać naszych roda-
ków w ojczyźnie na te specyficzne potrzeby misyjne i ukazywać 
zaangażowanie polskich misjonarzy w służbie chorym, słabym 
i niepełnosprawnym. Prezentacja inicjatywy odbyła się podczas 
konferencji prasowej online, 17 marca b.r.

Ukazał się pierwszy w Polsce album z chrześcijańską mu-
zyką orientalną
Premiera pierwszego w Polsce albumu chrześcijańskiej muzy-
ki orientalnej pt. „Ojcze nasz” odbyła się  17 marca b.r. Jego 
autorka, Sylwia Hazboun, jest obecnie jedyną w kraju artystką 
czerpiącą inspirację wyłącznie z dorobku chrześcijaństwa Bli-
skiego Wschodu i Pisma Świętego oraz wykonującą pieśni po 
polsku oraz w językach aramejskim, arabskim i hebrajskim.
Apel działaczy pro-life: nie szukajmy kompromisu aborcyjnego
O zaprzestanie poszukiwań tzw. nowego kompromisu aborcyj-
nego zwrócili się do polityków obrońcy życia, zgromadzeni 21 
marca b.r. na 40. pielgrzymce na Jasnej Górze. Kompromis taki 
byłby w rzeczywistości nową formą eugeniki – napisali działa-
cze pro-life w przekazanym przesłaniu. Jednocześnie po raz ko-
lejny zaapelowali o realne wsparcie dla rodzin wychowujących 
dzieci z niepełnosprawnościami.

Modlitwa przed Dniem Świętości Życia
Przed obchodzonym 25 marca Dniem Świętości Życia trwała 
tygodniowa nowenna modlitewna. Do codziennego odmawia-
nia litanii do św. Józefa i modlitwy zaczerpniętej z encykliki Jana 
Pawła II „Evangelium vitae” zachęcało Polskie Stowarzyszenie 
Obrońców Życia Człowieka (PSOŻC). Modlitwa rozpoczęła 
się 19 marca w uroczystość św. Józefa.

NA ŚWIECIE

Kościoły wschodnie rozpoczęły Wielki Post
W dniu 15 marca b.r., czyli aż trzy i pół tygodnia po Kościele 
katolickim obrządku łacińskiego, Kościoły wschodnie – prawo-
sławny i greckokatolicki – rozpoczęły Wielki Post. Różnica wy-
nika ze sposobu wyznaczania Wielkanocy, którą chrześcijanie 
wschodni będą świętować 2 maja – aż cztery tygodnie później 
niż łacinnicy.

Franciszek zachęca Polaków do realizowania ewangelicz-
nej wizji małżeństwa
„Niech Maryja, Królowa Polski wyprasza wszystkim dar pięk-
nej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna 
wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia 
ludzkiego” – powiedział Ojciec Święty, pozdrawiając Polaków 
podczas środowej audiencji ogólnej, w dniu 17 marca b.r.. Była 
ona transmitowana przez media watykańskie z biblioteki Pałacu 
Apostolskiego.

Rok Świętego Józefa 
Od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. trwa - ogłoszony 
przez papieża Franciszka - Rok poświęcony Opiekunowi Jezu-
sa. Jednocześnie, w dniu 19 marca, obchodziliśmy w Kościele 
powszechnym liturgiczną uroczystość św. Józefa, Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny.
Św. Józef  był prawdziwą głową Świętej Rodziny. Choć pocho-
dził z królewskiego rodu Dawida, będąc zwyczajnym rzemieśl-
nikiem, utrzymywał siebie i swoich bliskich z ciężkiej fizycznej 
pracy w drewnie, metalu czy też kamieniu. Św. Józef  opiekował 
się Panem Jezusem i wychowywał Go. Obecnie jest opiekunem 
– patronem Kościoła powszechnego.
Święty Józef  uczy życia z Chrystusem na co dzień. Uczy życia 
dla Jego chwały. Uczy delikatności względem kobiet i wzorowe-
go życia rodzinnego, opartego na wzajemnej miłości, szacunku, 
życzliwości i dobroci. Na pewno św. Józef  pragnął być mężem         
i ojcem rodziny, ale Bóg zaprosił go do jeszcze większej miło-
ści. Większej, więc trudniejszej. Św. Józef  – mimo że bał się 
wielkości i niezwykłości swojego powołania – wykazał posłu-
szeństwo Bogu. Stał się wsparciem dla Jezusa i Maryi.

Papież na rozpoczęcie Roku Rodziny Amoris laetitia 
W obliczu trudności i zagrożeń, których doświadczają dziś ro-
dziny, Kościół przypomina chrześcijańskim małżonkom war-
tość małżeństwa, będącego Bożym zamysłem, owocem łaski    
powołaniem, które trzeba przeżywać w całej pełni, z wiernością 
i bezinteresownie – podkreślił Papież w przesłaniu na wirtual-
ną konferencję z okazji rozpoczynającego się 19 marca, w uro-
czystość św. Józefa, Roku Rodziny Amoris laetitia. Zakończy 
go Światowe Spotkanie Rodzin, które ma się odbyć w Rzymie,                
w czerwcu 2022r., a jego celem jest ponowne wczytanie się                 
w posynodalną adhortację o rodzinie.
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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

Z życia Kościoła

Orędzie papieża Franciszka na Dzień Powołań
W uroczystość św. Józefa Ojciec Święty, w swoim orędziu na 
58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania, zachęcił wszystkich 
powołanych do doświadczenia radości w wiernej służbie bra-
ciom i siostrom. Dzień ten jest obchodzony w IV Niedzielę 
Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, która w tym 
roku przypadnie 25 kwietnia. Papież nawiązał do obchodzone-
go obecnie Roku Św. Józefa i wskazał na Opiekuna Pana Jezusa 
jako wzór realizacji swojego powołania.

Wybuch wulkanu w pobliżu klasztoru polskich karmelita-
nek na Islandii 
Potężna czerwona łuna rozświetliła wieczór, 19 marca b.r.,                      
w klasztorze polskich karmelitanek bosych na Islandii. Nie-
daleko niego - około 20 km - wybuchł wulkan Fagradalsfjall. 
- Wybuchł w najszczęśliwszym miejscu - powiedziała matka 
Agnieszka z Karmelu w Hafnarfjörður.
Zwróciła przy tym uwagę, że erupcja nastąpiła w dniu uroczy-
stości św. Józefa (a w dodatku w ogłoszonym przez papieża 
Roku Św. Józefa), a właśnie ten święty jest patronem islandzkie-
go Karmelu. - On się na tym „podpisał” i trzyma na tym swoją 
rękę - stwierdziła matka Agnieszka.

2024 Kongres Eucharystyczny w stolicy Ekwadoru
Ojciec Święty Franciszek zaaprobował wskazanie archidie-
cezji Quito (Ekwador), jako siedziby 53 Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w 2024 roku,                           
z okazji 150. rocznicy poświęcenia tego szlachetnego kraju Naj-
świętszemu Sercu Jezusa – poinformował Papieski Komitet 
ds. Kongresów Eucharystycznych. Przypomniano, że obecnie 
trwają przygotowania do kolejnego Międzynarodowego Kon-
gresu Eucharystycznego, który ma odbyć się w Budapeszcie 
(Węgry) w dniach 5-12 września 2021 roku.

Wszystkie dzieci powinny być mile widziane i kochane
W związku z obchodzonym 21 marca Międzynarodowym 
Dniem Osób z Zespołem Downa Papież podkreślił, że każde 
poczęte dziecko jest darem zmieniającym historię swojej ro-
dziny. „Wszystkie dzieci powinny być mile widziane, kochane                                                                                                   
i otoczone opieką, bez wyjątków!” – napisał Franciszek na 
Twitterze.

Wierni znów mogą uczestniczyć w Mszach św. w Sanktu-
arium w Fatimie
„Powrót do liturgii z udziałem wiernych jest dla nas znakiem 
nadziei” – powiedział ks. Carlos Cabecinhas, rektor Sanktu-
arium w Fatimie, które po kilkumiesięcznej przerwie wznowiło 
Msze św. w obecności pielgrzymów. Do sanktuarium w tych 
dniach przybywają głównie Portugalczycy, wciąż brakuje cu-
dzoziemców.

                 (za: https://www.vaticannews.va, https://ekai.pl, http//:mise-
ricors.org, gosc.pl,kapucyni.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

Biuro parafialne w Wielkim Tygodniu czynne tylko do Wielkiej 
Środy włącznie.
       • Nie będzie Tradycyjnej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek o godz. 
4 rano na Forcie VII.
        • Liturgia Świętego Triduum: W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę 
o godz. 7.30 w naszym kościele będzie Jutrznia – poranna modlitwa 
Kościoła.
Wielki Czwartek - Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
Adoracja w ołtarzu – Ciemnicy do godz. 21.00.
Wielki Piątek
Adoracja od godz. 7.00 do 17.30
Rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego o 15.00, po niej 
Droga krzyżowa odprawiona w kościele .
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00
Adoracja po liturgii przy Grobie Pańskim do godz. 21.00
Wielka Sobota – Adoracja od godz. 7.00 do 20.30
       - O godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
W Wielką Sobotę będzie święcenie potraw przed kaplicą na 
cmentarzu o godz. 12.00 do 17.00 co pół godziny. Prosimy ustawiać 
się wzdłuż alejek przed kaplicą z zachowaniem odległości.

Wigilia Paschalna w sobotę o godz. 21.00 - Liturgia światła, przyrzeczeń 
chrzcielnych, Msza św.
Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościelnych w liturgii może                
w naszym kościele uczestniczyć do 45 osób. Na placu przed kościo-
łem ustawione będą krzesła dla tych, którzy nie zmieszczą się w limicie 
wiernych w kościele.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. wg porządku nie-
dzielnego, jednak nie będzie Mszy św. o godz. 7.30.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedzielę!

    • Okazja do spowiedzi: od W. Poniedziałku do W. Środy w godz. od 
7.00–8.00 i od 16.00–18.30, 
      • W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę spowiedź od godz. 
7.00 do  8.00.
     • Nie spowiadamy w święta Wielkanocne!!!
  • Post ścisły (bez możliwości dyspensy) obowiązuje w Wielki 
Piątek. tzn. prócz wstrzemięźliwości od potraw mięsnych obo-
wiązuje jeden posiłek do sytości i dwa mniejsze.
   • W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Anna Szcze-
panik z ul. Miodowej i śp. Marianna Spychała z ul. Nowy Świat 
Polećmy tych zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu                                
a nasz Panie …


