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EWANGELIA

EWANGELIA KRÓTSZA  (J 20, 1-9)

APOSTOŁOWIE 
PRZY GROBIE 

ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szy-
mona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, 
i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie 
Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zoba-
czył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł 
on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddziel-
nie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza tak-
że i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał                      
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które 
mówi, że On ma powstać z martwych.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Cóż musiało dziać się w sercach Piotra i Jana prze-
mierzających drogę do pustego grobu Pana Jezu-
sa. Jan biegł szybciej, pewnie jako młodszy miał 
więcej siły, a może to doświadczenie niczym nie-
zmąconej miłości pchało Go do przodu... Piotr za-
pewne dźwigał wyrzut ostatnich wydarzeń. Bo to 
On zdradził Miłość, to On, który dawał tyle obiet-
nic, bał się przyznać do Pana Jezusa przed paroma 
sługami. Co dzieje się dzisiaj w naszych sercach, 
kiedy patrzymy w pusty grób. Nie pozwólmy, żeby 
radość tego wydarzenia zmąciły nam wewnętrzne 
oskarżenia, grzech, mała wiara i wszelkie wyrzuty, 
które pojawiły się podczas przeżywania Wielkiego 
Piątku. Historia Piotra, Jana i wielu innych poka-
zuje, że zmartwychwstanie jest źródłem całkowi-
tej i niezaplanowanej przemiany. Przemiany, która 
rozpoczyna się nie w wielkiej sile owych ludzi, ale 
w ich wielkiej słabości, w grzechu zdrady, zwątpie-
nia i utraty nadziei. Pozwólmy, żeby ta przemiana 
mogła dokonać się i w nas.  Radość Wielkiej Nie-
dzieli może odkryć tylko ten, kto doświadczył bólu 
Wielkiego Piątku i rzeczywistego zagrożenia wyni-
kającego z grzechu. Bieg Piotra i Jana do pustego 
grobu to bieg po nadzieję, po prawdziwą radość, 
po życie. Prośmy dziś Piotra, żeby uczył nas szcze-
rze i gorzko zapłakać z powodu naszych słabości, 
ale i tym żalem przygotować serca na radość Zmar-
twychwstania. Prośmy Jana o taką czystość i intu-
icję serca, dzięki której będziemy w stanie odkryć 
obecność Jezusa Zmartwychwstałego w naszych 
codziennych doświadczeniach. Biegnijmy dziś do 
pustego grobu, bo On tam na nas czeka i pozwól-
my przemienić się z tchórzliwego Piotra w odważ-
nego apostoła.
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5.04.
„Zmartwychwstanie, cho-
ciaż jest prawdą wybitnie 
teologiczną i zdarzeniem 
krzepiącym, optymistycz-
nym dla każdego z nas, ma 
też olbrzymie znaczenie 
społeczne. Jest zapowie-
dzią wyrównania i pokoju 
społecznego. Chrystus 
Zmartwychwstały, do-
kądkolwiek wchodził, 
zapowiadał i głosił pokój. 
Jest to jeden ze skutków 
społecznych zmartwych-
wstania.”

6.04.
„Zmartwychwstanie i 
Życie jest naszym naj-
większym oczekiwaniem 
i radością. Oczekiwanie 
to i radość już dzisiaj są 
naszym udziałem, gdy 
Kościół, polecając rozwa-
żać mękę Chrystus, jed-
nocześnie nakazuje nam 
pamiętać, że męka ta była 
właśnie po to, aby później 
było Zmartwychwstanie.”

7.04.
„Mówi się nieraz: <<tra-
gedia krzyża>>. Chyba 
nie można tak powiedzieć 
zgodnie z prawdą. Nie jest 
to <<tragedia krzyża>>, 
ale raczej divina comedi-
na, bo jest w niej pełna 
Miłość. A Miłość rodzi mi-

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
łość. Gdy rozważamy 
Miłość krzyża, musi 
w nas powstać miłość, 
czyli ufność, pokój i 
rozradowanie.”

8.04.
„Metoda Chrystusa - 
serce zdobywa się do-
brocią i łaskawością.”

9.04.
„Stan normalny to 
spokojna, ufna miłość, 
a jej najwyższy wy-
miar - na krzyżu!”

10.04.
„Krzyż jest nadzieją. 
Krzyż jest zwycię-
stwem miłości, bo jest 
oddaniem siebie, by 
uratować brata. Krzyż 
jest otwarciem serca, 
jest zawsze wyzwole-
niem i odkupieniem.”

11.04.
„Dziękujemy Kościo-
łowi za Krzyż Chry-
stusowy i za każdy 
krzyż. Dziękujemy za 
wszystkie krzyżyki, 
które nas dotykają. 
Wiemy, że krzyż to 
miłość, to błogosła-
wieństwo i nadzieja 
jedyna.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10, 34a. 37-43)
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym 
wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, któ-
ry głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świę-
tym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając 
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruza-
lem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i po-
zwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga 
na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią ży-
wych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, 
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».
PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24)
Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
albo: Alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».
Refren.
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
Refren.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE  (Kol 3, 1-4)
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co              
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do 
tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest 
ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy 
razem z Nim ukażecie się w chwale.
SEKWENCJA
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, O Królu Zwycięzco, bądź nam mi-
łościwy.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
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Doktor Błeńska podczas swojej ponad 40-letniej pracy w Afryce była świadoma,
 jak odpowiedzialne zadanie spoczywa na Misjonarzach:
„Zdawałam sobie sprawę, że ci ludzie patrzą na misjonarzy. I pokochanie chrześcijaństwa albo jego 
odrzucenie mogło zależeć od tego, co dojrzeli w naszym postępowaniu”.
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Czytania na poniedziałek 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2, 14. 22b-32)
Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich
W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił dono-
śnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyj-
mijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, 
Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cu-
dami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wie-
cie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wyda-
ny, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił 
Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad 
Nim, bo Dawid mówi o Nim: „Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi 
po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce                                                                                                                       
i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, 
że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec 
rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed ob-
liczem Twoim”. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Da-
wid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień 
dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, 
iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział 
zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego 
nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy je-
steśmy tego świadkami».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b)

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
albo: Alleluja.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Refren.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Refren.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Refren.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Ps 118 (117), 24
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

EWANGELIA KRÓTSZA  (Mt 28, 8-15)

CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTAŁY 

UKAZUJE SIĘ 
NIEWIASTOM

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie odda-
liły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły 
oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, 
mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go 
za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie 
bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech uda-
dzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». Gdy one były                                                                                                       
w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powia-
domili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebra-
li się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo 
pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie 
przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby 
to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy                         
i wybawimy was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze                    
i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogło-
ska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE
Powstaje oficjalna polska wersja Hymnu Świa-
towych Dni Młodzieży w Lizbonie
Pod patronatem Krajowego Biura Organizacyjnego 
Światowych Dni Młodzieży, Duszpasterstwo Mło-
dzieży Archidiecezji Krakowskiej, we współpracy 
z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana 
Pawła II w Krakowie, podjęło się przygotowania 
polskiej wersji Hymnu Światowych Dni Młodzie-
ży w Lizbonie w 2023 r. Aranżację muzyczną przy-
gotuje Hubert Kowalski, kompozytor, producent 
muzyczny. W kwietniu odbędą się zdalne przesłu-
chania, do których zostaną zaproszeni przedstawi-
ciele młodych z polskich diecezji biorących udział                  
w projekcie.

Dzień Pamięci i Modlitwy za Misjonarzy
24 marca obchodziliśmy Dzień Pamięci i Modlitwy 
za Misjonarzy – Świadków Wiary i Męczenników. 
Tego dnia wspominaliśmy misjonarzy, którzy zgi-
nęli na misjach. Jest to również dzień modlitwy                     
i postu za misje. Dzień ten został ustanowiony                       
w 1993 roku z inicjatywy młodzieżowego ruchu Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech na pamiąt-
kę męczeńskiej śmierci arcybiskupa San Salvadoru 
św. Oskara Arnulfo Romero.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
W czwartek 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, obchodzony był Dzień Świętości Życia. 
Każdego roku, tego dnia, w parafiach i wspólnotach 
zakonnych, podczas nabożeństw lub indywidualnie, 
podejmowana jest Duchowa Adopcja Dziecka Po-
czętego. To zobowiązanie do podjęcia codziennie, 
przez 9 miesięcy, modlitwy w intencji zagrożonego 
życia nienarodzonego dziecka. Duchowa Adopcja 
nie jest modlitwą nową, która powstała kilka lat 
temu. Ludzie nie tylko w Polsce, ale również poza 
jej granicami, od ponad 30 lat przyrzekają modlić się 
codziennie, przez okres 9 miesięcy, w intencji ocale-
nia nieznanego im nienarodzonego życia. Modlitwa 
cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie od 
1992 r., kiedy św. Papież Jan Paweł II ogłosił 25 
marca Dniem Świętości Życia.

Abp Gądecki: prawo do życia to nie prawo sil-
niejszego
Jeśli niezbywalne prawo do życia staje się przed-
miotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane 
na mocy głosowania parlamentu lub z woli części 
społeczeństwa, prawo przestaje być prawem, po-
nieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie 
nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, ale zostaje 
podporządkowane woli silniejszego – powiedział, 
w Dzień Świętości Życia, Przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Polak sekretarzem generalnym największej                
w Europie organizacji pro-life
Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ru-
chów Obrony Życia i Rodziny, został jednogłośnie 
wybrany na sekretarza generalnego Europejskiej 
Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF 
US – największej organizacji pro-life w Europie.

Niedziela Palmowa – początek Wielkiego Ty-
godnia
Jak co roku, w Niedzielę Palmową, w Kościele ka-
tolickim rozpoczął się Wielki Tydzień. Liturgia tego 
dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Je-
rozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. 
W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor 
szat liturgicznych. Mimo to, uroczystość ma wy-
mowę radosną, gdyż rozpoczyna ciąg wydarzeń, 
przez które dokonało się zbawienie świata. Chrze-
ścijańskie tajemnice wiary przenikają się wzajem-
nie – chwała i radość tworzą nierozdzielną całość 
z cierpieniem. W męce zapowiedziane jest zmar-
twychwstanie i zbawienie. Udział w liturgii Nie-
dzieli Palmowej oznacza zgodę na krzyż, cierpienie                       
z Chrystusem oraz na taką, a nie inną drogę życia. 

Bp Miziński: Wielki Tydzień to czas refleksji 
nad sensem naszego powołania
Wielki Tydzień to czas refleksji nad sensem naszego 
chrześcijańskiego powołania. Wydarzenia liturgicz-
ne Wielkiego Tygodnia wprowadzają nas w reflek-
sję nad sensem naszego własnego życia i śmierci 
– powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz gene-
ralny Konferencji Episkopatu Polski.
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NA ŚWIECIE

„Boska Komedia” w katedrze w Mediolanie
Archidiecezja mediolańska włącza się w obchody 
700-lecia śmierci Dantego Alighieri. Z tej okazji 
przez 100 dni w miejscowej katedrze będzie recyto-
wana „Boska Komedia”, jedna pieśń dziennie. Od 
strony artystycznej za inicjatywę odpowiedzialny 
jest znany włoski reżyser i aktor Massimiliano Fi-
nazzer Flory. Oprawę muzyczną zapewnią muzycy 
z La Scali. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem: 
„Dante w katedrze, sto pieśni przez sto dni”. Roz-
pocznie się 7 kwietnia, a zakończy 15 lipca b.r. Or-
ganizatorzy przypominają, że to nie pierwsza tego 
rodzaju inicjatywa w mediolańskiej katedrze. Recy-
tacja „Boskiej Komedii” – Lectura Dantis – miała 
już miejsce w tej świątyni w 1418 r., kiedy zbierano 
środki na dokończenie jej budowy.

Papież do Polaków: módlcie się o szacunek dla 
życia
 „Módlcie się, aby na całym świecie, w sumieniach, 
w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie odnawia-
ła się wrażliwość na wartość życia ludzkiego na każ-
dym etapie i w każdej kondycji” – powiedział Oj-
ciec Święty do Polaków podczas środowej audiencji 
ogólnej, 24.03 b.r. Papież nawiązał do obchodzo-
nego w Polsce Narodowego Dnia Życia (24 marca) 
oraz Dnia Świętości Życia (25 marca).

Biskupi Europy: Chrystus towarzyszy w drodze 
Kościoła
 „Zmartwychwstały Chrystus jest obok nas, jak na 
drodze do Emaus: słucha nas, oświeca nas, zapra-
sza nas, byśmy z Nim spożyli posiłek, pokrzepia nas 
swoją obecnością” napisali członkowie prezydium 
Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)               
w przesłaniu z okazji 50. rocznicy powstania tej or-
ganizacji.

Ilu jest katolików na świecie? Najnowsze sta-
tystyki
Na świecie nieznacznie wzrosła liczba katolików. 
Jest ich obecnie 1 mld 345 mln. Chrześcijaństwo 
najbardziej dynamicznie rozwija się w Afryce                          
i w Azji Południowo-Wschodniej. Najbardziej ka-
tolickim krajem wciąż pozostaje Brazylia, a Europa                

i Ameryka Północna to kontynenty stagnacji. Dane 
te zawierają opublikowane właśnie: Rocznik Papie-
ski (Annuario Pontificio 2021) oraz Rocznik Staty-
styczny Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae 
2019).

Watykan: kolejne szczepionki dla 1200 ubogich
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka o to, 
by nikt nie był wyłączony z kampanii szczepień 
przeciwko COVID-19, Urząd Dobroczynności 
Apostolskiej, kierowany przez kard. Konrada Kra-
jewskiego przeznaczył kolejną partię szczepionek 
Pfizer-BioNTech dla 1200 osób najuboższych                       
i zepchniętych na margines, które z racji swej sytu-
acji życiowej są najbardziej narażone na zakażenie 
koronawirusem. Otrzymają one takie same szcze-
pionki, co pracownicy Stolicy Apostolskiej i papież 
Franciszek.

Kard. Cantalamessa: Jezus jest żywą osobą,              
a nie postacią
Jezus Chrystus jest osobą, co więcej jest osobą, któ-
ra żyje. Tymczasem dla większości chrześcijan jest 
On jedynie postacią, o której być może nawet wiele 
wiedzą, ale nie żyją z Nim w osobistej relacji – mó-
wił kard. Raniero Cantalamessa podczas ostatnie-
go rozważania wielkopostnego dla papieża i Kurii 
Rzymskiej. Podkreślił on, że odkrycie Jezusa jako 
osoby żywej jest dziś bardzo ważne, aby chrześci-
jaństwo nie stało się ideologią.

Niedziela Palmowa - początek Wielkiego Ty-
godnia w Bazylice św. Piotra
Bóg jest z nami w każdej ranie, w każdym lęku: 
żadne zło, żaden grzech nie ma ostatniego słowa 
– mówił papież Franciszek podczas Mszy św., jaką 
odprawił w Bazylice św. Piotra w Niedzielę Palmo-
wą. Dodał, że „miłość Jezusa przybliża się do na-
szych ułomności, dociera tam, gdzie wstydzimy się 
najbardziej”. 
Ojciec Święty tłumaczył, że życie chrześcijańskie 
„bez zdumienia, staje się szarością”. – Jak możemy 
dawać świadectwo radości ze spotkania z Jezusem, 
jeśli nie pozwolimy, by każdego dnia zadziwiała nas 
Jego zaskakująca miłość, która nam przebacza i po-
zwala zaczynać od nowa? – pytał Franciszek.
Zachęcił do spojrzenia na krzyż, aby otrzymać ła-
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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

skę zdumienia, którego może nam brakować dlate-
go, że „nasza wiara została nadwyrężona przez ru-
tynę”, że „pozostajemy zamknięci w naszych żalach                                                                                               
i dajemy się paraliżować naszym niezadowole-
niom”, że „utraciliśmy ufność we wszystko, a nawet 
sądzimy, że jesteśmy źli”. Za tym wszystkim jednak 
„kryje się fakt, że nie jesteśmy otwarci na dar Du-
cha Świętego, który jest Tym, który daje nam łaskę 
zadziwienia”.

Papież prosi o modlitwę za ofiary zamachu               
w Indonezji
Módlmy się za wszystkie ofiary przemocy, zwłasz-
cza za ofiary zamachu, do którego doszło dziś rano 
w Indonezji przed katedrą w Makasar – wezwał pa-
pież Franciszek w niedzielę, 28.03 b.r., przed po-
łudniową modlitwą Anioł Pański, jaką odmówił                 
w Bazylice św. Piotra w Watykanie. 
      (za https://ekai.pl)
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

NIECH MOC PŁYNĄCA Z KRZYŻA I ZWARTWYCH-
WSTANIA JEZUSA CHRYSTUSA NAPEŁNI WAS 

NA NOWO NADZIEKĄ, PRAWDZIWYM POKOJEM 
I RADOŚCIĄ. BĄDŹMY ŚWIADKAMI PUSTEGO 

GROBU, JASNOŚCI PORANKA WIELKANOCNEGO 
I ZA ŚW. TOMASZEM Z WIARĄ POWTARZAJMY: 

PAN MÓJ I BÓG MÓJ.
TRWAJĄC W RADOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA, 

ZAPEWNIAMY DROGICH PARAFIAN I GOŚCI                    
O MODLITWIE I WDZIĘCZNOŚCI ZA OKAZYWANĄ 

POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ.
W I święto nie ma Mszy św. o g. 7.30.

Natomiast w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedzie-
lę.Składka w II święto przeznaczona jest  na KUL i Wydział Teolo-
giczny w Poznaniu.

Koronka do Miłosierdzia Bożego w święta po Mszy św. o godz. 
9.30, natomiast w tygodniu o godz. 8.00.

Z racji Oktawy Wielkanocnej w piątek nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

Biuro parafialne będzie czynne według ustalonych dni                  
i godzin.

Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Podczas każdej Mszy świę-
tej będzie można uczcić relikwie św. s. Faustyny. Natomiast o godz. 
15.00 będzie Koronka i Litania do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie za-
praszamy – zbiórka do skarbon na Caritas Diecezjalną.

Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościelnych w li-
turgii może uczestniczyć do 45 osób.


