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EWANGELIA

                             EWANGELIA (Łk 9, 28b-36)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł 
na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego 
twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco 
białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili                  
o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. 
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. 
Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, 
stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: 
«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy 
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza                            
i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. 
Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; 
zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, 
Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się 
ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu 
nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Abram był już w podeszłym wieku                         
i wiódł spokojne, wygodne życie. Aż 
pewnego dnia Pan Bóg kazał mu zostawić 
wszystko co ma, co zna, w czym czuje 
się bezpiecznie i wyruszyć w nieznane. 
I to wcale nie dlatego, że życie Abrama 
było złe, ale dlatego, że Pan Bóg chciał 
dać mu o wiele więcej. Mężczyźnie, który 
był niepłodny obiecał płodność, obiecał, 
że jego życie będzie owocowało. Bardzo 
lubimy mieć nasze życie pod kontrolą. 

Przez cierpienie 
– do chwały 

zmartwychwstania
A Pan Bóg przychodzi do nas i mówi zostaw to co 
masz, wyjdź z miejsca, w którym jesteś, zaufaj, bo 
mam dla ciebie obietnice. Obietnice, że i twoje życie 
będzie owocowało. Zostaw swój bezpieczny świat, 
zaufaj i daj się poprowadzić w takie obszary, w które 
sam nigdy byś się nie zapuścił. Wiara wiąże się z tym, 
że napotykamy trudności, zderzamy się z murem 
naszych ograniczeń. Miewamy poczucie braku sensu. 
Na szczęście Pan Bóg, doskonale wiedząc, jak łatwo 
omdlewają nasze stopy i słabnie duch, prowadzi 
nas na Górę Przemienienia. Jak fantastyczny musiał 
być to moment, Pan Jezus w nieziemsko lśniących 
szatach, rozlegające się słowa o miłości... Któż z nas 
nie chciałby jak Piotr rozbić namiotu, żeby zatrzymać 
taką chwilę choć na odrobinę dłużej. Dlaczego to nie 
może trwać? Bo Pan Jezus wie, że to nie wszystko. 
Z daleka majaczy już obraz innej góry - Golgoty. 
Jeżeli zaufasz obietnicy, będzie czas blasku chwały, 
gdy będziemy czuli, że za Bogiem warto iść. Ale 
będzie też ciemność samotności. Prośmy Pana, 
żebyśmy w tych wszystkich doświadczeniach, ufali 
Jego obietnicy, bo na końcu tej drogi jest poranek 
zmartwychwstania, który zmienia wszystko.

Justyna Zienkowicz
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14.03.
„Kładzie język na sercu 
mądry, a głupi serce kła-
dzie na języku.”
św. Piotr Damiani

15.03.
„Lepiej jest mówić z 
Bogiem o grzeszniku, niż               
z grzesznikiem o Bogu.”
św. Klemens Maria Ho-
fbauer

16.03.
„Bez krzyża nie ma życia 
duchowego. Najlepszy 
jest ten, który Pan Bóg 
nam daje bez naszego wy-
boru. Kto ucieka od tego 
krzyża, zwykle wpada              
w większy i boleśniejszy, 
gdyż nie ma tej łaski, któ-
ra była przywiązana do 
pierwszego krzyża.”
bł. Jan Balicki

17.03.
„Nasza wiara pobudza nas 
do proszenia Boga o to, 
czego potrzebujemy. Jeśli 
nie otrzymujemy tego,                
o co prosimy, powinni-
śmy wierzyć, ze tak chce 
Pan dla naszego dobra.”
św. Leopold Mandic

18.03.
„Wpadłeś w sieci Ko-
ścioła. Pozwól więc, by 

Myśli na każdy dzień
cię wziął żywcem; nie 
uciekaj, bo to Jezus 
chwyta cię na haczyk, 
by nie śmierć, a zmar-
twychwstanie dać ci po 
śmierci. Musisz bowiem 
umrzeć i zmartwych-
wstać (…). Umrzyj dla 
grzechu i już od dziś żyj 
dla sprawiedliwości.”
św. Cyryl Jerozolimski

19.03.
„Opiekunie Świętej 
Rodziny, dziś na nowo 
uciekam się pod Twoją 
opiekę. Strzeż mnie, 
broń i uproś coraz więk-
szą miłość do Jezusa            
i Maryi!”
św. Urszula Ledóchow-
ska

20.03.
„Wiem, że będziecie 
zdumieni i zaskoczeni, 
gdy wam powiem, iż 
jest większy dar niźli 
wskrzeszanie zmarłych, 
przywracanie wzroku 
ślepym i dokonywanie 
cudów, jakie dane były 
apostołom. Bodajże nie 
zechcecie temu uwie-
rzyć. Jaki to dar i przy-
wilej? Chrześcijańska 
miłość bliźniego.”
św. Jan Chryzostom

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Druga Niedziela Wielkiego Postu, rok C
PIERWSZE CZYTANIE  (Rdz 15, 5-12. 17-18)
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i po-
licz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie 
twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Po-
tem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldej-
skiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». A na to Abram: «O Panie, 
mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?» 
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę                                                                                          
i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę». Wybrawszy to 
wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części 
ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego 
mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy 
słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało 
go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce 
zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający 
się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi 
połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, 
mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki 
wielkiej, rzeki Eufrat».
PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14)
Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
O Tobie mówi serce moje: †
«Szukaj Jego oblicza!» *
Będę szukał oblicza Twego, Panie.

DRUGIE CZYTANIE
Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego 
chwalebnego ciała

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się                    
w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem po-
stępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mó-
wiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, 
a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przy-
ziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 
wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało po-
niżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On 
także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, 
za którymi tęsknię – radości i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, 
umiłowani!
.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Por. Mt 17, 5)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dn 9, 4b-10; Łk 6, 36-38
Wtorek: Iz 1, 10.16-20; Mt 23, 1-12
Środa: Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28
Czwartek: Jr 17, 5-10; Łk 16, 19-31
Piątek: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46
Sobota: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Rz 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, *
więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
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„Podczas tych krótkich wizyt mogłem obserwować Jej niezwykły hart ducha                                   
i witalność. Była osobą kruchą, a jednocześnie emanowała z niej niezwykła siła, która 
pozwalała jej znosić przeciwności losu z lekkością. Nigdy się na nic nie skarżyła. Żyła 
losem swoich pacjentów. Wydaje mi się, że choć żyła skromnie, nie przejmowała 
się tym; zawsze biło od niej szczęście” – wspominał Doktę Jan Wieliński, sekretarz 
Ambasady Polskiej w Nairobi w latach 1977-1981.  

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, *
więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
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3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Z  ŻYCIA  KOŚCIOŁA

W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej „wraca” 
do Bazyliki Watykańskiej

Po latach przerwy, do Bazyliki św. Piotra powraca nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej. Jest odprawiane w każdy pią-
tek o godz. 16.00, a towarzyszy mu ekspozycja obrazów 
z kolekcji zatytułowanej „Via Crucis”, autorstwa ferrar-
skiego malarza Gaetana Previatiego, przedstawiających 
kolejne stacje Drogi Krzyżowej i odrestaurowanych nie-
dawno w pracowni Muzeów Watykańskich.
„Previati stworzył «Pasję», aby zachęcić ludzi do mo-
dlitwy przez sztukę. Cieszymy się, że jego zamiar, sto 
dwadzieścia lat po powstaniu dzieła (1902 r.), znalazł 
właściwe miejsce w Bazylice św. Piotra, gdzie może zo-
stać zrealizowany” – czytamy w komunikacie Fabryki 
św. Piotra, watykańskiego urzędu zarządzającego Bazy-
liką Watykańską.

Franciszek dziękuje Polakom za wsparcie Ukraińców
Ojciec Święty, podczas środowej audiencji ogólnej 
(02.03.2022), wyraził swoją wdzięczność Polakom za 
otwarcie granic, serc i domów dla Ukraińców uciekają-
cych przed wojną. Oto słowa Franciszka:
„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków! Wy, jako 
pierwsi, wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, 
swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców ucie-
kających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, 
czego potrzebują, by mogli żyć godnie, pomimo dra-
matu obecnej chwili. Jestem Wam głęboko wdzięczny                        
i z serca Wam błogosławię!”

Polacy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 
błagali o pokój na Ukrainie

O sprawiedliwy pokój, na dotkniętej rosyjską inwazją 
ziemi ukraińskiej, modlili się Polacy mieszkający i pracu-
jący w Rzymie, przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice 
watykańskiej (03.03.2022). Mszy św. przewodniczył                 
i homilię wygłosił ks. Tomasz Atłas, pracujący w Kon-
gregacji Ewangelizacji Narodów. Koncelebrowało ją ok. 
30 kapłanów, w tym papieski jałmużnik, kard. Konrad 
Krajewski. Kaznodzieja, mówiąc o walczącej o posza-
nowanie swej suwerenności Ukrainie, przypomniał zna-
czenie, jakie dla dziejów tego kraju miała pielgrzymka 
św. Jana Pawła II w 2001 roku. Zauważył, że Ojciec Świę-
ty przemawiał do narodu boleśnie doświadczonego                                                        
w swoich dziejach, zwłaszcza w XX wieku, zagrożonego 
utratą swej tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej. 
Dzisiaj, gdy wybiera on życie w godności i suwerenno-
ści, już zwycięża w sercach.

W lipcu papież odwiedzi Afrykę
„Przyjmując zaproszenie szefów państw i biskupów, Oj-
ciec Święty Franciszek odbędzie podróż apostolską do 
Demokratycznej Republiki Konga w dniach od 2 do 5 
lipca br., odwiedzając miasta Kinszasa i Goma oraz do 
Sudanu Południowego w dniach od 5 do 7 lipca, odwie-
dzając Dżubę. Program podróży zostanie opublikowany 
w odpowiednim czasie” – podało Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej. Obydwa afrykańskie kraje noszą rany nie-
dawnych konfliktów, a w wizycie w Sudanie Południo-
wym –jeśli wierzyć wcześniejszym doniesieniom dzien-
nikarzy – Ojcu Świętemu będzie zapewne towarzyszył, 

stojący na czele Wspólnoty Anglikańskiej, arcybiskup Can-
terbury, Justin Welby.

Modlimy się i robimy kanapki – zakony na Ukrainie 
służą ludności

W klasztorze w Żytomierzu posługują trzy zakonnice. Od 
8 lat, tak jak wszyscy obywatele kraju, żyły w poczuciu za-
grożenia wojną, a gdy Rosja napadła na Ukrainę, stanęły 
wobec potrzeby realizowania konkretnych zadań. Świetli-
ca Caritas-Spes, w której pracują nazaretanki, jest obecnie 
zamknięta, więc zakonnice całymi dniami robią kanapki 
dla cywilnych obrońców miasta. Nazaretanki pomagają, 
ale mają świadomość, że ich największą pomocą jest mo-
dlitwa. Zakonnice ciągle odmawiają różaniec, do którego 
włączają się osoby świeckie. 16 lutego, w dniu modlitwy                                           
i postu w intencji pokoju na Ukrainie, wspólnota z Żyto-
mierza połączyła się poprzez aplikację Zoom z dwudzie-
stoma pięcioma rodzinami. I po jej zakończeniu padła pro-
pozycja, by modlić się codziennie wieczorem.
Siostra Franciszka opowiada, że w wielu parafiach są ca-
łodzienne adoracje, a księża spowiadają od rana do nocy. 
Specjalnie modlą się za nawrócenia Władimira Putina – 
prezydent Rosji urodził się 7 października, w święto Mat-
ki Boskiej Różańcowej, więc do Niej zwracają się wierni 
prosząc o łaskę. Rodzona matka s. Franciszki odmawia aż 
siedem różańców dziennie. Zakonnice są także w stałym 
kontakcie ze swoimi rodzinami, rozmawiają, dodają otu-
chy. Franciszka Tumanevych urodziła się czterdzieści dwa 
lata temu w Żytomierzu. Ukończyła psychologię, uzyskała 
doktorat z prawa kanonicznego, pracuje w Sądzie Bisku-
pim. Organizuje spotkania dla rodzin, współpracuje z Ca-
ritas-Spes.
W liczącej ok. 42 mln obywateli Ukrainie przeważają wy-
znawcy prawosławia. Katolików obu obrządków – greko-
katolickiego i łacińskiego jest ok. 8 proc. Posługuje tam ok. 
600 księży, z czego połowa to cudzoziemcy.

Biskup z Charkowa: pomimo bombardowania trwamy 
i modlimy się o pokój

Jedną z diecezji, która najbardziej ucierpiała od początku 
wojny jest położona na wschodniej Ukrainie diecezja char-
kowsko-zaporoska. Jak zapewnia jej ordynariusz, bp Paweł 
Honczaruk, pomimo bombardowania, w większości para-
fii pozostali kapłani. On sam także przebywa w ostrzeliwa-
nym Charkowie, który jest stolicą diecezji.

List z Kijowa – przeżywamy czas krzyża
„Na Ukrainie rozpoczął się w ubiegłą niedzielę (06.03 br.) 
Rok Krzyża Świętego. Kiedy biskupi rzymskokatoliccy de-
cydowali o tym, że właśnie w tym okresie będziemy kon-
templowali tajemnicę krzyża, nikt nie podejrzewał, że to 
będzie czas wojny. Jakże to była prorocza decyzja” – pisze 
z Kijowa przełożony dominikanów na Ukrainie, o. Jarosław 
Krawiec OP.

Bp Balcerek: wojna to grzech zabijania
„Dzisiaj grzech Kaina z całym dramatyzmem zszokował 
świat tuż za naszą granicą. Dramat polega na tym, że brat 
zabija brata” – mówił podczas obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu bp Grze-
gorz Balcerek (01.03.2022).

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE
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otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających 
przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie, pomimo 
dramatu obecnej chwili. Jestem Wam głęboko wdzięczny i z serca Wam błogosławię!”

Biskup z Charkowa: pomimo bombardowania trwamy i modlimy się o pokój
Jedną z diecezji, która najbardziej ucierpiała od początku wojny jest położona na wschodniej 
Ukrainie diecezja charkowsko-zaporoska. Jak zapewnia jej ordynariusz, bp Paweł Honczaruk, 
pomimo bombardowania, w większości parafii pozostali kapłani. On sam także przebywa w 
ostrzeliwanym Charkowie, który jest stolicą diecezji.

Fot. Wikipedia

List z Kijowa – przeżywamy czas krzyża
„Na Ukrainie rozpoczął się w ubiegłą niedzielę (06.03 br.) Rok Krzyża Świętego. Kiedy 
biskupi rzymskokatoliccy decydowali o tym, że właśnie w tym okresie będziemy 
kontemplowali tajemnicę krzyża, nikt nie podejrzewał, że to będzie czas wojny. Jakże to była 
prorocza decyzja” – pisze z Kijowa przełożony dominikanów na Ukrainie, o. Jarosław 
Krawiec OP.

Fot. Amaury Gutierrez / Unsplash
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Bp Balcerek: wojna to grzech zabijania
„Dzisiaj grzech Kaina z całym dramatyzmem zszokował świat tuż za naszą granicą. Dramat 
polega na tym, że brat zabija brata” – mówił podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu bp Grzegorz Balcerek (01.03.2022).
Uroczystości odbyły się w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela i przed pomnikiem 
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Bp Balcerek przypomniał, że żołnierze 
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia mieli odwagę przeciwstawić się 
sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu, często ponosząc ofiarę własnego życia.
„Dramat ich życia spotęgowany był tym, że wówczas zostali wyklęci, czyli nie dość, że 
przeżyli wcześniej dramat wojny z najeźdźcą, to później, gdy byli wierni wolnej Ojczyźnie, 
zostali przez braci Polaków potraktowani jak zbrodniarze. Odmówiono im miejsca w historii, 
zostali skazani na zapomnienie” – mówił poznański biskup pomocniczy.
„Mając świadomość całego dramatyzmu sytuacji, w jakiej znaleźli się po II wojnie światowej
żołnierze pamietający hasło: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, mając świadomość ich 
tragicznego położenia, gdy ówczesne oficjalne władze Ludowej Ojczyzny nie tylko wyrzekły 
się ich oraz pozbawiły czci i honoru, ale «ich wyklęły», wsłuchujemy się w słowa Ewangelii: 
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” – podkreślił bp Balcerek.

Fot. Lukasz Gdak/East News

Uchodźcy z Ukrainy zamieszkali w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze
Pierwsi uchodźcy z Ukrainy zamieszkali w jasnogórskim Domu Pielgrzyma. Paulini od 
samego początku wojny zadeklarowali przyjęcie szukających schronienia i pomocy.
Szykowane są także kolejne miejsca dla wojennych uchodźców.

Polacy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II błagali o pokój na Ukrainie
O sprawiedliwy pokój, na dotkniętej rosyjską inwazją ziemi ukraińskiej, modlili się Polacy 
mieszkający i pracujący w Rzymie, przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej
(03.03.2022). Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Atłas, pracujący w 
Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Koncelebrowało ją ok. 30 kapłanów, w tym papieski 
jałmużnik, kard. Konrad Krajewski.
Kaznodzieja, mówiąc o walczącej o poszanowanie swej suwerenności Ukrainie, przypomniał 
znaczenie, jakie dla dziejów tego kraju miała pielgrzymka św. Jana Pawła II w 2001 roku. 
Zauważył, że Ojciec Święty przemawiał do narodu boleśnie doświadczonego w swoich 
dziejach, zwłaszcza w XX wieku, zagrożonego utratą swej tożsamości narodowej, kulturowej 
i religijnej. Dzisiaj, gdy wybiera on życie w godności i suwerenności, już zwycięża w sercach.

W lipcu papież odwiedzi Afrykę
„Przyjmując zaproszenie szefów państw i biskupów, Ojciec Święty Franciszek odbędzie 
podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga w dniach od 2 do 5 lipca br.,
odwiedzając miasta Kinszasa i Goma oraz do Sudanu Południowego w dniach od 5 do 7 lipca, 
odwiedzając Dżubę. Program podróży zostanie opublikowany w odpowiednim czasie” –
podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Obydwa afrykańskie kraje noszą rany 
niedawnych konfliktów, a w wizycie w Sudanie Południowym –jeśli wierzyć wcześniejszym 
doniesieniom dziennikarzy – Ojcu Świętemu będzie zapewne towarzyszył, stojący na czele 
Wspólnoty Anglikańskiej, arcybiskup Canterbury, Justin Welby.

Fot. AFP/EAST NEWS

Modlimy się i robimy kanapki – zakony na Ukrainie służą ludności
W klasztorze w Żytomierzu posługują trzy zakonnice. Od 8 lat, tak jak wszyscy obywatele 
kraju, żyły w poczuciu zagrożenia wojną, a gdy Rosja napadła na Ukrainę, stanęły wobec 
potrzeby realizowania konkretnych zadań. Świetlica Caritas-Spes, w której pracują 
nazaretanki, jest obecnie zamknięta, więc zakonnice całymi dniami robią kanapki dla 
cywilnych obrońców miasta. Nazaretanki pomagają, ale mają świadomość, że ich największą 
pomocą jest modlitwa. Zakonnice ciągle odmawiają różaniec, do którego włączają się osoby 
świeckie. 16 lutego, w dniu modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie, wspólnota z 
Żytomierza połączyła się poprzez aplikację Zoom z dwudziestoma pięcioma rodzinami. I po 
jej zakończeniu padła propozycja, by modlić się codziennie wieczorem.
Siostra Franciszka opowiada, że w wielu parafiach są całodzienne adoracje, a księża 
spowiadają od rana do nocy. Specjalnie modlą się za nawrócenia Władimira Putina –
prezydent Rosji urodził się 7 października, w święto Matki Boskiej Różańcowej, więc do Niej 
zwracają się wierni prosząc o łaskę. Rodzona matka s. Franciszki odmawia aż siedem 
różańców dziennie. Zakonnice są także w stałym kontakcie ze swoimi rodzinami, rozmawiają, 
dodają otuchy. Franciszka Tumanevych urodziła się czterdzieści dwa lata temu w Żytomierzu. 
Ukończyła psychologię, uzyskała doktorat z prawa kanonicznego, pracuje w Sądzie 
Biskupim. Organizuje spotkania dla rodzin, współpracuje z Caritas-Spes.
W liczącej ok. 42 mln obywateli Ukrainie przeważają wyznawcy prawosławia. Katolików obu 
obrządków – grekokatolickiego i łacińskiego jest ok. 8 proc. Posługuje tam ok. 600 księży, z
czego połowa to cudzoziemcy.

Fot. archiwum prywatne
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Uroczystości odbyły się w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela i przed pomnikiem Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej. Bp Balcerek przypomniał, że 
żołnierze antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia mieli odwagę przeciwstawić się sowieckiej 
agresji i reżimowi komunistycznemu, często ponosząc 
ofiarę własnego życia.
„Dramat ich życia spotęgowany był tym, że wówczas 
zostali wyklęci, czyli nie dość, że przeżyli wcześniej dra-
mat wojny z najeźdźcą, to później, gdy byli wierni wolnej 
Ojczyźnie, zostali przez braci Polaków potraktowani jak 
zbrodniarze. Odmówiono im miejsca w historii, zostali 
skazani na zapomnienie” – mówił poznański biskup po-
mocniczy.
„Mając świadomość całego dramatyzmu sytuacji, w ja-
kiej znaleźli się po II wojnie światowej żołnierze pamie-
tający hasło: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, mając 
świadomość ich tragicznego położenia, gdy ówczesne 
oficjalne władze Ludowej Ojczyzny nie tylko wyrzekły 
się ich oraz pozbawiły czci i honoru, ale «ich wyklęły», 
wsłuchujemy się w słowa Ewangelii: Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam” – podkreślił bp Balcerek.

Uchodźcy z Ukrainy zamieszkali w Domu Pielgrzyma 
na Jasnej Górze

Pierwsi uchodźcy z Ukrainy zamieszkali w jasnogór-
skim Domu Pielgrzyma. Paulini od samego początku 
wojny zadeklarowali przyjęcie szukających schronienia 
i pomocy. Szykowane są także kolejne miejsca dla wo-
jennych uchodźców. Na Jasnej Górze trwa nieustanna 
modlitwa o pokój w Ukrainie, zanoszona także przed 
wystawionym, w ramach 40-godzinnnego nabożeń-
stwa, Najświętszym Sakramentem.

Akcja „Misjonarz na Post” 2022 pamięta 
o duchownych w krajach byłego ZSRR

Na świecie pracuje obecnie 1771 polskich misjona-
rzy. Tegoroczna akcja „Misjonarz na Post”, poświęco-
na wsparciu materialnemu i duchowemu misjonarzy                     
w Wielkim Poście, otacza pamięcią zwłaszcza 938 du-
chownych i osoby konsekrowane posługujące w krajach 
byłego ZSRR. Akcji towarzyszy w sieci hasztag #Solidar-
niZUkraina Obok ewangelizacji misjonarze zajmują się 
też poprawą jakości życia ludzi, wśród których pracują. 
Budują studnie, ośrodki zdrowia czy placówki eduka-
cyjne. Oprócz wsparcia materialnego potrzebne jest 
także to duchowe. Uczestnicy inicjatywy poprzez post, 
modlitwę, ofiarowanie cierpienia lub inne dobre posta-
nowienia wykazują się troską o zadania misyjne, jakie 
stawia przed sobą Kościół. „Misjonarze są najlepszymi 
dyplomatami promującymi nasz kraj na obczyźnie. Dy-
plomacja zawodowa obłożona jest wieloma warunkami, 
natomiast bezpośrednio z ludźmi kontaktuje się misjo-
narz” – mówił na konferencji prasowej, rozpoczynającej 
jedną z edycji akcji abp Stanisław Gądecki. To właśnie 
misjonarze są często jedynymi osobami, które nie tylko 
pomagają, ale także uczą, pokazują ludziom nowe per-
spektywy czy dają narzędzia do tego, by poprzez eduka-
cję mieć wpływ na swoje życie. I to właśnie najczęściej            
w takiej perspektywie przedstawia się ich posługę.
Trzeba jednak pamiętać, że nie mniej ważna jest mo-
dlitwa. Ona bardzo pomaga tym, którzy pracują często                
w skrajnie wymagających warunkach w różnych regio-
nach świata. Wsparcie dla misjonarza można zgłosić na 
stronie misjonarznapost.pl. Znajduje się na niej formu-
larz, który można wypełnić i wylosować duchownego, 
które zostanie objęty konkretną pomocą. Na razie na 
takie wsparcie zdecydowało się 979 osób. Misjonarzy 
przez cały rok wspiera także 40 036 Przyjaciół Misji. Są 

to osoby, które modlą się za misjonarzy i misje przez cały 
rok. Honorowy patronat nad akcją „Misjonarz na Post” 
sprawują Konferencja Episkopatu Polski i Komisja KEP 
ds. Misji. Organizatorami akcji są Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej i portal Misyjne.pl wraz z redakcją dwumie-
sięcznika „Misyjne Drogi”.

Abp Gądecki w liście do Cyryla: Wojna jest zawsze 
klęską ludzkości

„Proszę cię, Bracie, abyś zaapelował do Władimira Putina, 
by zaprzestał bezsensownej walki z narodem ukraińskim, 
w której giną niewinni ludzie, a cierpienie dotyka nie tylko 
żołnierzy, ale i osoby cywilne – zwłaszcza kobiety i dzieci” – 
napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki w wysłanym 2 marca liście do Patriarchy 
Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla.
„Proszę Cię, jak najpokorniej, byś zaapelował o wycofa-
nie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, którym jest 
Ukraina” – napisał. Dodał, że „żaden powód, żadna racja 
nigdy nie usprawiedliwia decyzji o rozpoczęciu inwazji 
wojskowej na niepodległy kraj, bombardowania osiedli 
mieszkalnych, szkół czy przedszkoli”.
Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że wojna jest za-
wsze klęską ludzkości. „Ta wojna – jak pisałem w poprzed-
nim liście – z racji bliskości obu narodów i ich chrześcijań-
skich korzeni ‒ tym bardziej pozbawiona jest sensu. Czyż 
wolno niszczyć kolebkę chrześcijaństwa na słowiańskiej 
ziemi, miejsce chrztu Rusi?” – napisał.
Abp Gądecki poprosił również Cyryla, aby zaapelował do 
rosyjskich żołnierzy, „by nie uczestniczyli w tej niespra-
wiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, 
których skutkiem – jak już to widzimy ‒ są liczne zbrodnie 
wojenne”. „Odmowa wykonania rozkazu w takiej sytuacji 
jest obowiązkiem moralnym” – zaznaczył w liście. Napisał 
jednocześnie, aby Cyryl wezwał wszystkich prawosław-
nych braci w Rosji, by podjęli post i modlitwę w intencji 
„ustanowienia sprawiedliwego pokoju na Ukrainie”.
Przewodniczący Episkopatu zwrócił się do Cyryla już po 
raz drugi. Poprzedni list, wysłany 14 lutego br., był skie-
rowany do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji                          
i Ukrainy. Abp Gądecki apelował wówczas, by połączyć 
„duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań 
w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, aby zażegnać widmo kolej-
nej wojny w naszym regionie”.

Caritas Polska i Caritas diecezjalne otworzą centra 
pomocy uchodźcom

Caritas Polska oraz Caritas diecezji przygranicznych ca-
łodobowo udzielają pomocy przybywającym do Polski 
uchodźcom z Ukrainy. Organizacja planuje w najbliższym 
czasie otworzyć 20 centrów pomocy migrantom w całej 
Polsce. „Skala pomocy jest ogromna. Jesteśmy bardzo moc-
no zmobilizowani jako naród. Kilka razy dziennie na gra-
nicy, zgodnie z zapotrzebowaniem, organizowane są trans-
porty z rozmaitą pomocą. Dwa razy dziennie wyjeżdżają 
busy do przejść granicznych z kanapkami, wodą i napojami, 
opatrunkami” – mówi Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin 
Iżycki. W piątek rozpoczęła się nowa akcja Caritas Polska 
„Paczka dla Ukrainy”. Na czym polega? Polskie rodziny, 
wspólnoty parafialne, szkolne koła Caritas i parafialne ze-
społy Caritas mogą przygotować paczki z określonymi 
najpotrzebniejszymi obecnie produktami przeznaczonymi 
dla danej rodziny. Paczce będzie towarzyszył list ze słowami 
wsparcia. Przesyłka nie powinna ważyć więcej niż 20 kg, zo-
stanie odpowiednio oznaczona i trafi na Ukrainę. Szczegóły 
transportu ze względów bezpieczeństwa objęte są tajemni-
cą. Na razie też Caritas Polska wspiera społeczeństwo ukra-
ińskie za pomocą transportów ze środkami higienicznymi, 
artykułami medycznymi i żywnością o długim terminie 
ważności.
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Caritas Polska i Caritas diecezjalne otworzą centra pomocy uchodźcom
Caritas Polska oraz Caritas diecezji przygranicznych całodobowo udzielają pomocy 
przybywającym do Polski uchodźcom z Ukrainy. Organizacja planuje w najbliższym czasie 
otworzyć 20 centrów pomocy migrantom w całej Polsce.
„Skala pomocy jest ogromna. Jesteśmy bardzo mocno zmobilizowani jako naród. Kilka razy 
dziennie na granicy, zgodnie z zapotrzebowaniem, organizowane są transporty z rozmaitą 
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Na Jasnej Górze trwa nieustanna modlitwa o pokój w Ukrainie, zanoszona także przed 
wystawionym, w ramach 40-godzinnnego nabożeństwa, Najświętszym Sakramentem.
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Akcja „Misjonarz na Post” 2022 pamięta o duchownych w krajach byłego ZSRR
Na świecie pracuje obecnie 1771 polskich misjonarzy. Tegoroczna akcja „Misjonarz na Post”, 
poświęcona wsparciu materialnemu i duchowemu misjonarzy w Wielkim Poście, otacza 
pamięcią zwłaszcza 938 duchownych i osoby konsekrowane posługujące w krajach byłego 
ZSRR. Akcji towarzyszy w sieci hasztag #SolidarniZUkraina
Obok ewangelizacji misjonarze zajmują się też poprawą jakości życia ludzi, wśród których 
pracują. Budują studnie, ośrodki zdrowia czy placówki edukacyjne. Oprócz wsparcia 
materialnego potrzebne jest także to duchowe.
Uczestnicy inicjatywy poprzez post, modlitwę, ofiarowanie cierpienia lub inne dobre 
postanowienia wykazują się troską o zadania misyjne, jakie stawia przed sobą Kościół.
„Misjonarze są najlepszymi dyplomatami promującymi nasz kraj na obczyźnie. Dyplomacja 
zawodowa obłożona jest wieloma warunkami, natomiast bezpośrednio z ludźmi kontaktuje się 
misjonarz” – mówił na konferencji prasowej, rozpoczynającej jedną z edycji akcji abp 
Stanisław Gądecki. To właśnie misjonarze są często jedynymi osobami, które nie tylko 
pomagają, ale także uczą, pokazują ludziom nowe perspektywy czy dają narzędzia do tego, by 
poprzez edukację mieć wpływ na swoje życie. I to właśnie najczęściej w takiej perspektywie 
przedstawia się ich posługę.
Trzeba jednak pamiętać, że nie mniej ważna jest modlitwa. Ona bardzo pomaga tym, którzy 
pracują często w skrajnie wymagających warunkach w różnych regionach świata.
Wsparcie dla misjonarza można zgłosić na stronie misjonarznapost.pl. Znajduje się na niej 
formularz, który można wypełnić i wylosować duchownego, które zostanie objęty konkretną 

ważyć więcej niż 20 kg, zostanie odpowiednio oznaczona i trafi na Ukrainę. Szczegóły 
transportu ze względów bezpieczeństwa objęte są tajemnicą.
Na razie też Caritas Polska wspiera społeczeństwo ukraińskie za pomocą transportów ze 
środkami higienicznymi, artykułami medycznymi i żywnością o długim terminie ważności.

Materiały prasowe Caritas

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (19-20 marca 2022)
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” to inicjatywa modlitwy za Ojca Świętego 
Franciszka, która odbędzie się w tym roku 19 i 20 marca 2022 roku. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.
Tegorocznym hasłem tej inicjatywy są słowa: Słyszeć – Słuchać – Wysłuchać nawiązujące do 
trwającego w Kościele synodu.
Pierwszy dzień modlitwy (19 marca) będzie zarazem wydarzeniem centralnym i odbędzie się 
na Jasnej Górze.
To właśnie spod Jasnej Góry wyruszy w Polskę wielka sztafeta modlitwy! Wzorem lat 
ubiegłych organizatorzy zapraszają parafie, ruchy, stowarzyszenia i osoby indywidualne, aby 
w niedzielę 20 marca włączyły się w duchowy prezent Polaków dla papieża – czyli inicjatywę 
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
Organizatorzy zapewniają, że istnieje kilka możliwości wzięcia udziału w tegorocznej akcji. 
„Przede wszystkim zapraszamy do przyjazdu na Jasną Górę 19 marca i organizowania miejsc 
modlitwy w niedzielę 20 marca. Jeżeli ktoś jednak nie ma takich możliwości, to zapraszamy 
do modlitwy indywidualnej koronką do Bożego Miłosierdzia! Zgłoszenia i zapisy są możliwe 
na naszej stronie internetowej wszyscyza1.pl” – mówi kleryk Rafał, pomysłodawca 
wydarzenia.
Do tej pory w inicjatywie wzięło udział setki grup z Europy, Azji czy Ameryki Północnej. 
Wszelkie pytania na temat akcji można kierować na adres: r.orzechowski@lednica2000.pl.

pomocą. Na razie na takie wsparcie zdecydowało się 979 osób. Misjonarzy przez cały rok 
wspiera także 40 036 Przyjaciół Misji. Są to osoby, które modlą się za misjonarzy i misje 
przez cały rok.
Honorowy patronat nad akcją „Misjonarz na Post” sprawują Konferencja Episkopatu Polski i 
Komisja KEP ds. Misji.
Organizatorami akcji są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej i portal Misyjne.pl wraz z 
redakcją dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”.

Fot. Jan Głąbiński

Abp Gądecki w liście do Cyryla: Wojna jest zawsze klęską ludzkości
„Proszę cię, Bracie, abyś zaapelował do Władimira Putina, by zaprzestał bezsensownej walki 
z narodem ukraińskim, w której giną niewinni ludzie, a cierpienie dotyka nie tylko żołnierzy, 
ale i osoby cywilne – zwłaszcza kobiety i dzieci” – napisał Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w wysłanym 2 marca liście do Patriarchy 
Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla.
„Proszę Cię, jak najpokorniej, byś zaapelował o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego 
państwa, którym jest Ukraina” – napisał. Dodał, że „żaden powód, żadna racja nigdy nie 
usprawiedliwia decyzji o rozpoczęciu inwazji wojskowej na niepodległy kraj, bombardowania 
osiedli mieszkalnych, szkół czy przedszkoli”.
Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że wojna jest zawsze klęską ludzkości. „Ta wojna –
jak pisałem w poprzednim liście – z racji bliskości obu narodów i ich chrześcijańskich 
korzeni ‒ tym bardziej pozbawiona jest sensu. Czyż wolno niszczyć kolebkę chrześcijaństwa 
na słowiańskiej ziemi, miejsce chrztu Rusi?” – napisał.
Abp Gądecki poprosił również Cyryla, aby zaapelował do rosyjskich żołnierzy, „by nie 
uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których 
skutkiem – jak już to widzimy ‒ są liczne zbrodnie wojenne”. „Odmowa wykonania rozkazu 

2 marca otwarto w Poznaniu Centralny Punkt Zbiórki Darów dla Ukrainy. Punkt działa na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie nr. 4 (wjazd od ul. Bukowskiej, 
bramą nr. 6) od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 – 20:00.
Do punktu można dostarczać poniżej wypisane rzeczy. Prosimy, aby rzeczy były nowe: koc,
pościele, kołdry, poduszki, ręczniki, termosy/kubki termiczne, kosmetyki osobiste 
(szczoteczka do zębów, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, itp.), produkty dla dzieci 
(pieluchy, mokre chusteczki), środki pomocy medycznej: opatrunki, bandaże itp.,
proszki/płyny do prania i płukania odzieży, gotowe dania w słoikach, m.in.: gołąbki, pulpety, 
fasolka itp., produkty długoterminowe, takie jak: ryż, kasza, makaron.

Więcej na: https://caritaspoznan.pl/

Źródła: www.ekai.pl, www.episkopat.pl, www.archpoznan.pl
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Kącik Maturzysty

Część II – język polski

Od zakończenia ferii zimowych upłynął dobry miesiąc. Za-
zwyczaj po feriach czekało się na Wielkanoc, czyli pierwsze 
dłuższe wolne. Potem był weekend majowy, Boże Ciało, i szyb-
ko przychodziło czerwcowe zakończenie roku szkolnego. 
W tym roku dla większości uczniów plan odliczania pozostaje 
taki sam, ale nie dla maturzystów. Po świętach Wielkiej Nocy 
pozostaje bowiem półtorej tygodnia do zakończenia roku 
szkolnego, które w większości szkół odbędzie się 29 kwiet-
nia. Później kilka dni wolnego na zregenerowanie umysłu 
i już czwartego maja przystępujemy do pierwszej matury. Jest 
to egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, do 
którego musi przystąpić każdy maturzysta. Aby uzyskać pozy-
tywny wynik – zdać egzamin – należy zdobyć co najmniej 21 
punktów, co stanowi 30% maksymalnej ilości punktów. Ma-
tura z języka polskiego składa się z dwóch części – czytania 
ze zrozumieniem i pracy pisemnej. Części te są punktowane 
odpowiednio: 20 i 50 punktów. Widać więc, jak duży nacisk 
kładziony jest na formę dłuższej wypowiedzi pisemnej. Wielu 
maturzystów rozpoczyna pisanie egzaminu właśnie od wypra-
cowania – rano, kiedy umysł jest wypoczęty, łatwiej jest nam 
się skupić, a pisanie czegoś „z głowy” wymaga więcej wysiłku 
niż rozwiązywanie zadań odtwórczych. Sama na próbnej ma-
turze zaczęłam od rozprawki i zamierzam tak zrobić również 
w maju, polecam ten sposób innym maturzystom, jednak każ-
dy ma indywidualne predyspozycje i każdy najlepiej wie, jak 
będzie lepiej dla niego – zacząć od czytania, czy od pisania. 
Wyjaśnianie, na czym polegają poszczególne zadania, zacznij-
my może od początku – czyli od czytania ze zrozumieniem. Ta 
część obejmuje kilkanaście zadań, które opierają się na dwóch 
tekstach, przeważnie artykułach popularno-naukowych czy 
felietonach. Maturzyści muszą m.in. ocenić, które z poda-
nych w zadaniu stwierdzeń są zgodne, a które – sprzeczne 
z treścią tekstu, podać główną myśl tekstu, przyporządkować 

poszczególnym wyrażeniom ich funkcję językową czy spara-
frazować wyrażenie tak, aby z naukowego stało się potocznym 
lub na odwrót. Jedno z zadań polega również na rozpoznaniu 
po krótkim fragmencie tekstu co to za dzieło i czyjego autor-
stwa – należy podać imię i nazwisko autora oraz tytuł utwo-
ru. Teksty do tego zadania wybierane są przez twórców matur 
z puli tzw. „lektur z gwiazdką”, czyli szczególnie ważnych po-
zycji książkowych omawianych przez cały okres nauki szkol-
nej. Do lektur tych należą: „Zemsta”, II i III część „Dziadów”, 
„Pan Tadeusz”, „Lalka”, „Wesele”, „Ferdydurke”, wybrane dzieła 
Jana Kochanowskiego i Ignacego Krasickiego (ta dwójka jest 
szczególnie ważna, warto również znać ich biografię), „Bogu-
rodzica”, wybrana powieść historyczna Henryka Sienkiewicza 
i wybrane opowiadanie Bruno Schulza. Lista ta, w porów-
naniu do zestawu lektur obowiązujących w formule od 2023 
roku, jest stosunkowo krótka, a dzieła, dzięki swej formie i ję-
zykowi, łatwe do rozpoznania. Warto jednak powtórzyć sobie 
imiona pisarzy, bo te najczęściej sprawiają problem maturzy-
stom. Ostatnie zadanie w części „Czytanie ze zrozumieniem” 
polega na napisaniu streszczenia drugiego z cytowanych 
w arkuszu maturalnym tekstów. Abstrakt ten powinien zawie-
rać od 40 do 60 słów i należy tego limitu przestrzegać. Oczy-
wiście, jeżeli napiszemy streszczenie na 38 czy 65 słów, nikt 
nie będzie nam robił problemów, ale 80 czy 100 to już za dużo. 
Praca pisemna ma jedynie dolną granicę limitu słów, tzn. musi 
zawierać co najmniej 250 wyrazów. Do wyboru są trzy tema-
ty: rozprawka na podstawie lektury z gwiazdką, rozprawka na 
podstawie innej książki oraz interpretacja wiersza. Ten ostatni 
jest najrzadziej wybierany przez uczniów – wielu uważa go za 
trudniejszego w formie, również na lekcjach języka polskiego 
przywiązuje się do niego mniejszą wagę. Skupmy się więc na 
rozprawce. Pod tematem pracy znajduje się fragment książki 
odnoszący się do postawionego problemu. Należy ten frag-
ment zanalizować tuż po napisaniu wstępu i postawieniu tezy. 
Ważne jest, aby analizę fragmentu zacząć od nowego akapitu 
i – jak mawia moja polonistka – „wycisnąć” z tekstu jak najwię-
cej. Jeśli wybierzemy pierwszy temat, w poleceniu poza stan-
dardowym „Odwołaj się do podanego fragmentu” znajdzie się 
jeszcze „oraz całego utworu”. Tu właśnie jest ryzyko – jeśli nie 
przeczytaliśmy danej lektury z gwiazdką albo nie do końca pa-
miętamy, o co w niej chodziło, lepiej nie wybierać tego tematu 
– grozi nam bowiem popełnienie błędu kardynalnego, który 
dyskwalifikuje całą pracę i z wypracowania dostajemy 0 punk-
tów. Jednak lektury z gwiazdką są zazwyczaj dokładniej oma-
wiane na lekcjach niż pozostałe lektury, więc jeżeli ktoś uważ-
nie słuchał, może zaimponować dodatkową wiedzą z lektury. 
Uwaga: w jednym akapicie interpretujemy podany fragment,                                                                                                                           
a dopiero w kolejnym odwołujemy się do reszty utworu, wybie-
rając innego bohatera, który „pasuje” do podanego problemu. 
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1. Gatunek literacki wywodzący się z antyku, do najsłynniejszych twórców należą Ezop i La Fontaine.
2. Nazwisko Izabeli, ukochanej Wokulskiego.
3. „Wileńsko-kowieńskie” oraz „drezdeńskie” dzieło Mickiewicza.
4. … Kamil Norwid.
5. „Żywot … poczciwego” autorstwa Mikołaja Reja.
6. Prawdziwe nazwisko księdza Robaka.
7. Mitologiczny ojciec Zeusa.
8. Z jego księgi pochodzi cytat „Marność nad marnościami i wszystko marność”.
9. Inna nazwa epoki odrodzenia.
10. Oznaczony gwiazdką oświeceniowy twórca bajek i satyr.
11. Tytułowy bohater dramatu Juliusza Słowackiego, wygłaszał słynny monolog na Mont Blanc.
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Następnie, znów od nowego akapitu, przywołujemy kolejny 
tekst literacki lub tekst kultury (w zależności od sformułowa-
nia zawartego w poleceniu). Ta część pracy jest już wspólna 
dla obu rozprawek. Możemy też podać więcej argumentów                                
i przywołać więcej przykładów, w zależności od tego, co akurat 
przyjdzie nam do głowy. Następnie piszemy zakończenie. Jest 
to podsumowanie naszej rozprawki, w którym powtarzamy 
nasze argumenty i potwierdzamy lub odrzucamy postawioną 
na początku tezę. Wypracowanie piszemy na kartkach papieru 
oznaczonych jako czystopis. Oprócz nich w arkuszu znajduje 
się też brudnopis, w którym możemy zrobić szkic naszej pracy. 
Jedna ze strategii proponowanych przez nauczycieli i wykorzy-
stywanych przez uczniów brzmi: wypisz w brudnopisie, jakich 

argumentów możesz użyć do jednego, a jakich – do drugiego 
tematu, i na tej podstawie zdecyduj, na który temat napiszesz 
wypracowanie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie powin-
niśmy się zbyt długo zastanawiać – na napisanie obu części 
mamy łącznie 170 minut. Jeśli więc nie wiemy, co moglibyśmy 
napisać w wypracowaniu, lepiej zająć się od razu czytaniem ze 
zrozumieniem i w międzyczasie myśleć o tekstach, do których 
moglibyśmy się odwołać. Warto jest przygotować sobie kilka 
książek, w których znajduje się wiele motywów i które może-
my wykorzystać w praktycznie każdym temacie – jak „Lalka” 
czy „Pan Tadeusz”. Szczególne bogactwo motywów znajdzie-
my w romantyzmie, bo i patriotyzm, i rola jednostki, ambi-
cja, mesjanizm, cierpienie, miłość… Dobrze jest też wzboga-
cić pracę kontekstami – np. biografią twórcy czy informacją 
o ekranizacji danej powieści. Im bardziej „sprzedamy się”                                                                                                                    
w naszej pracy, tym lepiej.
W kolejnym artykule przybliżę czytelnikom „Dobrej Nowiny” 
arkana matury z matematyki, a tymczasem, w ramach przed-
maturalnej powtórki, załączam krótką krzyżówkę z wiedzy 
o lekturach. Odpowiedzi na poszczególne pytania powinien 
znać każdy maturzysta, ale do zabawy zachęcam też pozosta-
łych czytelników, starszych i młodszych. Odpowiedź – hasło 
główne – ujawnię w kolejnym artykule cyklu. Życzę miłej za-
bawy i przypominam, że Stach i Wokulski to jedna i ta sama 
osoba!  (Był to jeden z błędów popełnianych na zeszłorocznej 
maturze, kiedy pierwszy temat rozprawki oparty był na „Lal-
ce” Bolesława Prusa”.)

Martyna Rajch
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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

Hasło roku duszpasterskiego

Dzisiaj Dzień modlitwy, Postu i solidarności z misjo-
narzami - można złożyć ofiarę do skarbon na misje.

W czwartek swoje imieniny obchodził będzie                            
Ks. Kanonik. Tego dnia o godz. 18.00 Msza św.                      
w intencji solenizanta.

Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątek o 
godz. 17.30. 

W sobotę uroczystość św. Józefa Oblubieńca 
NMP.

W Wielkim Poście zapraszamy także do pielgrzy-
mowania po kościołach stacyjnych Poznania. Spis                 
w gablocie.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka 
do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.00.

Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast po Gorz-
kich Żalach krótka, bez kazania Msza św.

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie 
wyjątkowo tylko we wtorek i czwartek w godz. 
od 17.00-18.00

Przy wejściu do kościoła można zabierać koper-
ty na Daninę Diecezjalną. Będziemy ją składać 
do skarbon. Danina wynosi 1 zł 70 gr. od osoby. 
Można złożyć więcej, aby zadośćuczynić za tych, 
którzy tego nie uczynią.

Od przyszłej niedzieli rozprowadzać będziemy 
paschaliki wielkanocne w cenie 9 zł.

W dniach 23 – 24 kwietnia organizujemy piel-
grzymkę na Jasną Górę. Mamy tylko 28 miejsc, 
dlatego zapraszamy pielgrzymów z naszej parafii. 
Zapisy w zakrystii – koszt 150 złotych.

W minionym tygodniu zmarli nasi  parafianie:                
śp. Jadwiga Jachalska z ul. Szamotulskiej – Msza 
św. pogrzebowa w poniedziałek o godz. 11:00, 
pogrzeb na Junikowie. śp. Janusz Kowalski z ul. 
Engentroma – pogrzeb 17 marca o godz. 10:00 na 
Junikowie. 
Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry 
Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.


