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EWANGELIA

                             EWANGELIA  (Łk 13, 1-9)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi 
o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią 
ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, 
że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż 
inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, 
na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było 
większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą 
przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej 
winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale 
nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, 
odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu,                                 
a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go 
pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda 
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
  Przekaz dzisiejszej Ewangelii jest                         
w zasadzie bardzo prosty. Czas naszego 
życia jest czasem podarowanym nam po 
to, abyśmy wypełnili go czynionym przez 
nas dobrem. Nigdy chyba jeszcze nie 
mieliśmy tak dużej świadomości kruchości 
naszego życia, takiego poczucia, że czas 
jakby się skurczył, że trzeba działać teraz, 
bo jutra może nie być… Pytanie o sens zła 
odmieniamy przez wszystkie przypadki, 
setki razy dziennie pytamy, gdzie w tym 
wszystkim podział się Pan Bóg. On dla nas ma jedną 
odpowiedź i jest nią Jezus Chrystus. Daje nam Tego, 
który jest dla Niego najcenniejszy. Pozwala, żeby 
wszedł w najstraszniejsze historie naszego życia i je 
przemienił. Pan Bóg zdradza człowiekowi swoje imię 
- „Jestem który jestem”. Robi to, żeby można było 
Go wzywać, ale „Jestem” oznacza również „jestem 
dla was”, „jestem, aby być z wami”. Bóg jest bliski 
człowiekowi po to, aby i człowiek stał się bliski 
Bogu. A stanie się tak, gdy człowiek, tak jak Bóg, 
„jest dla”. Gdy potrafi przeżywać swoje życie jako 
dar dla bliźniego. Gdy wiara przynosi w życiu owoce 
poprzez miłość i dobro. W dzisiejszej Ewangelii Pan 
Jezus wyraźnie mówi, że cokolwiek by się nie działo, 
największym nieszczęściem jakie może nas spotkać, 
jest bezowocność naszego życia. Przeświadczenie, że 
żyło się po nic, zupełnie bez sensu, że życie przeżyte 
i już dokonane nie miało żadnej wartości, bo nie 
przyniosło dobrego owocu. On jeszcze czeka, dba                
o nas jak najczulszy ogrodnik. Daje nam niekończące 
się okazje do dobrego owocowania. Ale musimy mieć 
świadomość, że w końcu przyjdzie i w naszym życiu 
ten ostatni Wielki Post.

Justyna Zienkowicz

Jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie
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21.03.
„Jeśli jesteście dobrzy, 
póki żyjecie, złych 
cierpliwie znosicie. 
Kto bowiem złych nie 
znosi, sam sobie swą 
niewyrozumiałością daje 
świadectwo, iż nie jest 
dobry.”
św. Grzegorz Wielki

22.03.
„Nie może być zdrowej 
miłości, jeżeli nie będzie 
najpierw właściwego 
celu nadziei, a również 
to jest niemożliwe, 
jeśli zabraknie poznania 
prawdy.  Najpierw więc 
konieczna jest wiara, 
przez którą poznasz 
prawdę; następnie na-
dzieja, przez którą zwró-
cisz się ku właściwemu 
celowi; i po trzecie - 
miłość, która całkowicie 
uporządkuje twój osobi-
sty dynamizm.”
Św. Tomasz z Akwinu

23.03.
„Im trudniejsza sprawa, 
tym bardziej ufajmy 
Bogu.”
św. Arnold Jansse

Myśli na każdy dzień
24.03.
„Bez trudu pozyskasz 
ludzi i służyć ci będzie 
wszystko, jeśli zapo-
mnisz o wszystkim               
i o sobie samym.”
św. Jan od Krzyża

25.03.
„Dobrze spełniać to, 
co ode mnie zależy,                    
a dobrze znosić to, co 
ode mnie nie zależy - 
oto cała doskonałość 
i źródło prawdziwego 
szczęścia na świecie.”
św. Maksymilian Kolbe

26.03.
„Miłość bliźniego nie 
może się sprowadzać 
tylko do tego, że bę-
dziesz mu służył, lecz 
i w tym powinna się 
wyrażać, że będziesz 
usprawiedliwiał jego 
błędy, znosił je i uważał 
za godne wybaczenia.”
bł. Stanisław Papczyń-
ski

27.03.
„Gdzie jest cierpliwość 
i pokora, tam nie ma 
gniewu ani zamętu.”
św. Franciszek z Asyżu

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu, rok C
PIERWSZE CZYTANIE  (Wj 3, 1-8a. 13-15)
Powołanie Mojżesza
Czytanie z Księgi Wyjścia
Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, za-
prowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał 
mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak 
krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do sie-
bie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew 
się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do 
niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto je-
stem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na 
którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca 
twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił 
twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się 
na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, 
znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowa-
dzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko 
i miód». Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg 
ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego 
imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który 
jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was». Mó-
wił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, 
Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na 
wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia».

PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11)
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich 
Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10, 1-6. 10-12)
Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Koryntian

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda 
zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni 
w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm 
duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej ska-
ły, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; pole-
gli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład 
dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, 
jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. 
A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś 
zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu 
się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: 2Krl 5, 1-15a; Łk 4, 24-33
Wtorek: Dn 3, 25. 34-43; Mt 18, 21-35
Środa: Pwt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19
Czwartek: Jr 7, 23-28; Łk 11, 14-23
Piątek: Iz 7, 10-14; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38
Sobota: Oz 6, 1-6; Łk 18, 9-14

Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
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29 sierpnia 1944 roku Wanda Błeńska została zwolniona z więzienia, gdzie trafiła po rozszyfrowaniu przez Niemców 
listu, który umożliwił dotarcie do spisu działaczy Armii Krajowej. 

Tak po latach Dokta wspominała jedno z wydarzeń mających miejsce w czasie przetrzymywania: 
„W naszej celi napisałam dużymi literami na ścianie „Boże, zbaw Polskę”. Przyszedł strażnik i przeraził się. Powie-
dział, że jeśli komendant będzie sprawdzał cele i zobaczy ten napis, od razu nas zakatuje. Na nasze szczęście to był 
bardzo upalny dzień. Ten dyrektor więzienia, który miał ostateczną władzę nad nami, poszedł na słońce, nad Wisłę. 
Pewnie sobie wcześniej coś golnął… I tak się spiekł, że znalazł się pod moją opieką. Do naszej celi ostatecznie nie 
wszedł. Inni jeńcy mówili, że teraz to mogę mu odpłacić za wszystko. Ale moje lekarskie sumienie mówiło: „Nie 
szkodzić!”. Pomogłam mu”. 

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej

Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
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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

Franciszek: wojna to jedna z najgorszych rzeczy
„Wyszliśmy z kryzysu pandemicznego, doszliśmy do kryzysu go-
spodarczego, a teraz znajdujemy się w kryzysie wojny, która jest 
jedną z najgorszych rzeczy, jakie mogą się wydarzyć” – mówi 
papież Franciszek w krótkim filmie opublikowanym przez Ko-
mitet Organizacyjny ŚDM w Lizbonie. Ojciec Święty zachęca 
młodych ludzi, aby ich odpowiedzią na trwające kryzysy było kre-
atywne przygotowanie najbliższych Światowych Dni Młodzieży. 
„W obliczu tych wszystkich kryzysów musicie przygotować się               
i pomóc, aby wydarzenie sierpnia 2023 r. było wydarzeniem 
młodym, świeżym, pełnym życia, siły i twórczym. Nie można żyć 
w cieniu innych spotkań. (…) Jeśli nie będziecie, nie jesteście 
kreatywni, jeśli nie staniecie się poetami, to spotkanie nie będzie 
udane, nie będzie oryginalne, będzie kserokopią innych spotkań. 
A jak powiedział młody włoski błogosławiony: każdy musi być 
oryginałem, a nie kserokopią. Spotkanie musi być oryginalne,                                                                                                                                   
z udziałem każdego. Musicie je stworzyć. Nabierzcie odwagi i na-
przód!” – zachęca papież Franciszek. 37. Światowe Dni Młodzie-
ży odbędą się w Lizbonie w dniach: 1-6 sierpnia 2023 r.

9. rocznica wyboru papieża Franciszka
Papież Franciszek obchodził 13 marca br. 9. rocznicę wyboru na 
Stolicę Piotrową. Wiadomość o decyzji Kolegium Kardynalskiego 
o wyborze kard. Jorge Mario Bergoglio, arcybiskupa Buenos Aires, 
na papieża podał 13 marca 2013 r. kardynał-protodiakon Jean-Lo-
uis Tauran, oznajmiając z loggii Bazyliki św. Piotra „radość wielką: 
mamy papieża”. Wielkie tłumy wiernych z Włoch i całego świata, 
zgromadzone wówczas na Placu św. Piotra w Watykanie, przyjęły 
tę wiadomość z ogromną radością i entuzjazmem. Przed Bazyliką 
Watykańską zgromadziło się 100 tys. osób. Papież z Argentyny 
został 266. następcą św. Piotra. 13 marca 2013 r. o godz. 19.06 po-
jawił się biały dym.  Franciszek jest pierwszym jezuitą, a od prawie 
200 lat pierwszym zakonnikiem na tronie św. Piotra, pierwszym 
spoza Europy od trzynastu wieków i pierwszym pochodzącym 
z Ameryki. „Zanim biskup pobłogosławi lud, proszę was, byście 
pomodlili się do Pana o błogosławieństwo dla mnie” – powiedział 
w pierwszym przemówieniu. Franciszek zamieszkał nie w Pałacu 
Apostolskim, tylko w Domu św. Marty – watykańskim hotelu. In-
auguracja pontyfikatu miała miejsce 19 marca. W uroczystej Mszy 
św. wzięło udział ok. 150 tys. ludzi, w tym 132 delegacje państwo-
we oraz 33 reprezentujące inne wyznania i religie. Ojciec Świę-
ty wygłosił wówczas homilię, w której zaprezentował program 
swego pontyfikatu. „Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całego 
stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas 
samych: to właśnie jest posługa, do której wypełniania powołany 
jest Biskup Rzymu” – mówił Franciszek w czasie Mszy św. inau-
guracyjnej. Stwierdził, że „nie powinniśmy bać się dobroci, czuło-
ści!” zaznaczając, że tak też rozumieli swoją posługę Następcy Pio-
tra. Podkreślił jednocześnie, że „prawdziwą władzą jest służba i że 
także papież, by wypełniać władzę, musi coraz bardziej wchodzić 
w tę posługę, która ma swój świetlisty szczyt na krzyżu”. W cią-
gu 9 lat sprawowania swego urzędu Franciszek odbył 35 po-
dróży zagranicznych, w czasie których odwiedził 53 państwa 
(w tym Polskę) i 4 organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ), 
31 razy udawał się do różnych diecezji, miast i regionów Włoch 
i odwiedził 20 parafii rzymskich. Mianował 1574 biskupów, 
w tym 44 dla Polski i 34 innych polskiego pochodzenia lub 
o polskich korzeniach dla innych krajów i Kurii Rzymskiej. 

Franciszek: w imię Boże proszę powstrzymajcie tę rzeź!
Do powstrzymania rzezi bezbronnej ludności na Ukrainie 

zaapelował papież Franciszek po odmówieniu modlitwy „Anioł 
Pański” w Watykanie i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa 
(13.03.2022). „Bracia i siostry, Właśnie modliliśmy się do Matki 
Bożej. W tym tygodniu miasto, które nosi jej imię – Mariupol stało 
się miastem-męczennikiem w rozdzierającej serce wojnie, niszczącej 
Ukrainę. Nie ma żadnych strategicznych powodów, które można by 
uwzględnić w obliczu barbarzyństwa zabijania dzieci, niewinnych             
i bezbronnych cywilów. Trzeba zaprzestać niedopuszczalnej agresji 
zbrojnej, zanim zamieni miasta w cmentarze. Z bólem w sercu łączę 
swój głos z głosem zwykłych ludzi, którzy błagają o zakończenie 
wojny. Niech w imię Boga zostanie usłyszane wołanie cierpiących 
i niech ustaną bombardowania i ataki! Niech w sposób stanowczy 
dąży się do negocjacji, a korytarze humanitarne niech będą skutecz-
ne i bezpieczne. W imię Boże proszę was - powstrzymajcie tę rzeź! 
Pragnę jeszcze raz wezwać do przyjęcia tak wielu uchodźców, w któ-
rych obecny jest Chrystus, oraz podziękować za utworzoną wielką 
sieć solidarności. Proszę wszystkie wspólnoty diecezjalne i zakonne                                                                  
o zintensyfikowanie modlitwy o pokój. Bóg jest jedynie Bogiem 
pokoju, nie Bogiem wojny, a ci, którzy popierają przemoc, profanu-
ją Jego Imię. Módlmy się teraz w milczeniu za tych, którzy cierpią                                                  
i aby Bóg nawrócił serca na zdecydowaną wolę pokoju” – powiedział 
Ojciec Święty.

Watykan gotów służyć jako mediator 
w konflikcie rosyjsko-ukraińskim

„Stolica Apostolska podtrzymuje swoją gotowość do podjęcia me-
diacji w celu zakończenia konfliktu na Ukrainie” – stwierdził waty-
kański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w programie „Stan-
ze vaticane” na antenie Tgcom24, przypominając, że „rozmawiał 
o tym z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem”. 
„Oczywiście ta gotowość musi odpowiadać pragnieniu stron, które 
chcą skorzystać z tej pomocy” – podkreślił najbliższy współpracow-
nik Ojca Świętego. „Ze strony rosyjskiej zostało to odnotowane, ale 
do tej pory nie było żadnych sygnałów, że Rosja zamierza skorzystać 
z tej możliwości” - powiedział kard. Parolin. Dla watykańskiego se-
kretarza stanu „nie jest ważne, czy oferta Stolicy Apostolskiej zostanie 
przyjęta - inni również zaoferowali swoją mediację. Ważne jest, aby 
osiągnięto zakończenie tego wszystkiego, co się dzieje” – powiedział 
kard. Parolin.

Księża i zakonnice z zagranicy zostają w Ukrainie
W licznych parafiach na terenie Ukrainy posługują księża, bracia i sio-
stry zakonne, pochodzący z różnych krajów. Wielu jest z Polski, ale są 
także zakonnicy i zakonnice nawet z tak odległych krajów, jak Indie, 
Brazylia czy Kolumbia. Zdecydowana większość z nich postanowiła 
pozostać na Ukrainie. W Jaworowie, położonym pomiędzy Lwo-
wem a granicą polską, od wielu lat posługują siostry ze zgromadzenia 
Nauczycielek od św. Doroty. Pracują z dziećmi, prowadząc świetlicę 
i posługują w miejscowej parafii. Wspólnota sióstr jest międzynaro-
dowa.  S. Małgorzata Janowska przyznaje, że decyzja o pozostaniu 
w ogarniętej wojną Ukrainie nie była łatwa, bo nikt nie wie, co 
się może wydarzyć i co czeka tych, którzy pozostali. „Nie podej-
mowałam tej decyzji w przekonaniu, że tutaj wojny nie będzie.                                                                           
I może dlatego, trudno mi było podjąć taką decyzję od razu. Ale dzię-
kuję Bogu, że dał mi taką odwagę i odwagę moich sióstr, z którymi 
mieszkam. Chcę tu pozostać, ponieważ wiem, że ci ludzie potrzebują 
obecności każdej osoby, a szczególnie osoby konsekrowanej, osoby, 
która pomoże im w tym czasie pomodlić się razem, która pomoże 
też konkretnie i da nadzieję, nie ludzką, ale tą, którą otrzymujemy od 
Pana Boga, Jego nadzieję” – powiedziała zakonnica.

Kard. Krajewski zakończył wizytę na Ukrainie
Kard. Konrad Krajewski 12.03 zakończył wizytę na Ukrainie. 
W kraju ogarniętym wojną papieski wysłannik przebywał pięć dni, 
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Franciszek: wojna to jedna z najgorszych rzeczy
„Wyszliśmy z kryzysu pandemicznego, doszliśmy do kryzysu gospodarczego, a teraz 
znajdujemy się w kryzysie wojny, która jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie mogą się 
wydarzyć” – mówi papież Franciszek w krótkim filmie opublikowanym przez Komitet 
Organizacyjny ŚDM w Lizbonie. Ojciec Święty zachęca młodych ludzi, aby ich odpowiedzią 
na trwające kryzysy było kreatywne przygotowanie najbliższych Światowych Dni Młodzieży. 
„W obliczu tych wszystkich kryzysów musicie przygotować się i pomóc, aby wydarzenie 
sierpnia 2023 r. było wydarzeniem młodym, świeżym, pełnym życia, siły i twórczym. Nie 
można żyć w cieniu innych spotkań. (…) Jeśli nie będziecie, nie jesteście kreatywni, jeśli nie 
staniecie się poetami, to spotkanie nie będzie udane, nie będzie oryginalne, będzie kserokopią 
innych spotkań. A jak powiedział młody włoski błogosławiony: każdy musi być oryginałem, 
a nie kserokopią. Spotkanie musi być oryginalne, z udziałem każdego. Musicie je stworzyć. 
Nabierzcie odwagi i naprzód!” – zachęca papież Franciszek.
37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w dniach: 1-6 sierpnia 2023 r.
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9. rocznica wyboru papieża Franciszka
Papież Franciszek obchodził 13 marca br. 9. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. 
Wiadomość o decyzji Kolegium Kardynalskiego o wyborze kard. Jorge Mario Bergoglio, 
arcybiskupa Buenos Aires, na papieża podał 13 marca 2013 r. kardynał-protodiakon Jean-
Louis Tauran, oznajmiając z loggii Bazyliki św. Piotra „radość wielką: mamy papieża”.
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Franciszek: w imię Boże proszę powstrzymajcie tę rzeź!
Do powstrzymania rzezi bezbronnej ludności na Ukrainie zaapelował papież Franciszek po 
odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie i udzieleniu apostolskiego 
błogosławieństwa (13.03.2022).
„Bracia i siostry, Właśnie modliliśmy się do Matki Bożej. W tym tygodniu miasto, które nosi 
jej imię – Mariupol stało się miastem-męczennikiem w rozdzierającej serce wojnie, niszczącej 
Ukrainę. Nie ma żadnych strategicznych powodów, które można by uwzględnić w obliczu 
barbarzyństwa zabijania dzieci, niewinnych i bezbronnych cywilów. Trzeba zaprzestać 
niedopuszczalnej agresji zbrojnej, zanim zamieni miasta w cmentarze. Z bólem w sercu łączę 
swój głos z głosem zwykłych ludzi, którzy błagają o zakończenie wojny. Niech w imię Boga 
zostanie usłyszane wołanie cierpiących i niech ustaną bombardowania i ataki! Niech w 
sposób stanowczy dąży się do negocjacji, a korytarze humanitarne niech będą skuteczne i 
bezpieczne. W imię Boże proszę was - powstrzymajcie tę rzeź!
Pragnę jeszcze raz wezwać do przyjęcia tak wielu uchodźców, w których obecny jest 
Chrystus, oraz podziękować za utworzoną wielką sieć solidarności. Proszę wszystkie 
wspólnoty diecezjalne i zakonne o zintensyfikowanie modlitwy o pokój. Bóg jest jedynie 
Bogiem pokoju, nie Bogiem wojny, a ci, którzy popierają przemoc, profanują Jego Imię. 
Módlmy się teraz w milczeniu za tych, którzy cierpią i aby Bóg nawrócił serca na 
zdecydowaną wolę pokoju” – powiedział Ojciec Święty.

moich sióstr, z którymi mieszkam. Chcę tu pozostać, ponieważ wiem, że ci ludzie potrzebują 
obecności każdej osoby, a szczególnie osoby konsekrowanej, osoby, która pomoże im w tym 
czasie pomodlić się razem, która pomoże też konkretnie i da nadzieję, nie ludzką, ale tą, którą 
otrzymujemy od Pana Boga, Jego nadzieję” – powiedziała zakonnica.
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Kard. Krajewski zakończył wizytę na Ukrainie
Kard. Konrad Krajewski 12.03 zakończył wizytę na Ukrainie. W kraju ogarniętym wojną 
papieski wysłannik przebywał pięć dni, podczas których spotkał się z obu arcybiskupami: 
łacińskim – Mieczysławem Mokrzyckim oraz greckokatolickim – Światosławem 
Szewczukiem, oraz odwiedził miejsca w których przebywają uchodźcy. Opuszczając Ukrainę 
kard. Krajewski podkreślił, że zobaczył cierpienie, ale też wiarę, nadzieję i miłość.
Wizyta jałmużnika papieskiego na Ukrainie była wyraźnym znakiem troski Stolicy 
Apostolskiej o dotkniętą wojną Ukrainę. Kard. Konrad Krajewski odwiedził archidiecezję 
lwowską oraz łucką. Spotkał się z miejscowymi biskupami rzymsko i greckokatolickimi. 
Przewodniczył nabożeństwom o charakterze ekumenicznym we Lwowie i w Równem na 
Wołyniu. Spotkał się z uchodźcami oraz odwiedził centra pomocy humanitarnej 
zlokalizowane na zachodzie Ukrainy. Swoją wdzięczność Papieżowi wyraził metropolita 
lwowski abp Mieczysław Mokrzycki: „Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu 
Franciszkowi, że poprzez swojego delegata kardynała Krajewskiego chciał stanąć na naszej 
ziemi, doświadczonej przez wojnę i cierpienie. Dziękujemy Ojcu Świętemu, że modli się za 
nas i w osobie kardynała zechciał spotkać się z uchodźcami, którzy tak bardzo przeżyli tę 
tragedię”.
Kard. Krajewski po raz kolejny zapewnił o pomocy materialnej, jaką Stolica Apostolska 
udziela i będzie udzielała dziełom charytatywnym podejmowanym w tych trudnych dniach 
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podczas których spotkał się z obu arcybiskupami: łacińskim – 
Mieczysławem Mokrzyckim oraz greckokatolickim – Światosła-
wem Szewczukiem, oraz odwiedził miejsca w których przebywają 
uchodźcy. Opuszczając Ukrainę kard. Krajewski podkreślił, że zo-
baczył cierpienie, ale też wiarę, nadzieję i miłość. Wizyta jałmużni-
ka papieskiego na Ukrainie była wyraźnym znakiem troski Stolicy 
Apostolskiej o dotkniętą wojną Ukrainę. Kard. Konrad Krajewski 
odwiedził archidiecezję lwowską oraz łucką. Spotkał się z miej-
scowymi biskupami rzymsko i greckokatolickimi. Przewodni-
czył nabożeństwom o charakterze ekumenicznym we Lwowie
i w Równem na Wołyniu. Spotkał się z uchodźcami oraz odwie-
dził centra pomocy humanitarnej zlokalizowane na zachodzie 
Ukrainy. Swoją wdzięczność Papieżowi wyraził metropolita 
lwowski abp Mieczysław Mokrzycki: „Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni Ojcu Świętemu Franciszkowi, że poprzez swojego delegata 
kardynała Krajewskiego chciał stanąć na naszej ziemi, doświad-
czonej przez wojnę i cierpienie. Dziękujemy Ojcu Świętemu, 
że modli się za nas i w osobie kardynała zechciał spotkać się 
z uchodźcami, którzy tak bardzo przeżyli tę tragedię”. Kard. Kra-
jewski po raz kolejny zapewnił o pomocy materialnej, jaką Stolica 
Apostolska udziela i będzie udzielała dziełom charytatywnym 
podejmowanym w tych trudnych dniach przez Kościół katolicki 
obu obrządków. W trakcie wizyty na Ukrainie jałmużnik papieski 
przekazał także środki finansowe na opłacenie transportów hu-
manitarnych, jakie ze Lwowa wyruszają na wschód Ukrainy. Ze 
względów bezpieczeństwa, wysłannik papieski nie mógł udać się 
w głąb Ukrainy, co było wcześniej planowane i odwiedzić pozo-
stałe ukraińskie diecezje.

Figura Matki Bożej z Fatimy wyruszy na Ukrainę
Figura Pielgrzymującej Matki Bożej Fatimskiej wkrótce na-
wiedzi Ukrainę, aby nieść przesłanie pokoju i pojednania. 
Z prośbą o peregrynację wystąpił greckokatolicki arcybiskup 
Lwowa Ihor Woźniak. „U Matki znajdujemy schronienie 
w chwilach trudności. Dlatego do niej chcemy zwrócić się 
z błaganiem o pokój” – powiedział rektor fatimskiego sank-
tuarium podczas Mszy św. w intencji pogrążonej w wojnie 
Ukrainy. Ks. Carlos Cabecinhas podkreślił, że modlitwa 
o pokój jest misją Fatimy, dlatego codziennie w sanktuarium za-
noszone są prośby o zakończenie wojny i nawrócenie Rosji. Za-
znaczył, że peregrynacja figury ma być dla Ukraińców pomocą 
w odnalezieniu nadziei i oparcia w Bogu. Wizerunek Pielgrzy-
mującej Matki Bożej Fatimskiej wyruszy z Lizbony do Krakowa, 
gdzie zostanie powitany  i przewieziony na teren Ukrainy przez 
wspólnotę lwowskich grekokatolików.  Statua, która nawiedzi 
Ukrainę, jest 13. repliką fatimskiej figury stworzonej według 
wskazówek s. Łucji. Pierwsza figura pielgrzymująca Matki Bo-
skiej Fatimskiej została poświęcona w 1947 r. Od tego czasu fi-
gura wielokrotnie przemierzyła cały świat, niosąc ze sobą orędzie 
pokoju i miłości. Pomysł peregrynacji wizerunku Maryi narodził 
się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Pewien proboszcz 
z Berlina zaproponował wówczas, aby figura Matki Boskiej z Fa-
timy nawiedziła wszystkie europejskie stolice i miasta będące sie-
dzibami biskupstw. Po ponad pięćdziesięciu latach pielgrzymo-
wania, podczas których figura odwiedziła 64 kraje na wszystkich 
kontynentach (niektóre z nich po kilka razy), władze sanktuarium 
uznały, że nie powinna ona opuszczać Fatimy tak często, a tylko 
w wyjątkowych wypadkach. W odpowiedzi na liczne, nadcho-
dzące z całego świata, prośby o nawiedzenie przez wizerunek fa-
timski, wykonano kopie pierwszej figury pielgrzymującej. Obec-
nie sanktuarium dysponuje 13 figurami pielgrzymującymi.

Nowym ambasador Polski przy Watykanie
„Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu pozytywnie zaopiniowała 
kandydaturę Adama Kwiatkowskiego na ambasadora Polski przy 
Watykanie” – poinformował na komunikatorze Twitter poseł 
Marek Kuchciński. Adam Kwiatkowski jest sekretarzem stanu 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Urodził się 
7 grudnia 1972 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994–2006 
był Radnym Dzielnicy Praga–Południe, a w latach 2006 – 2011 
Radnym m. st. Warszawy. Przewodniczył Komisji Ochrony Środo-
wiska, zasiadał także w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom. Był Dyrektorem 
Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Struk-
turalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowiec-
kiego (2003), Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (2004–2006), 
a także doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. funduszy Unii 
Europejskiej oraz Sekretarzem Komitetu Monitorującego ds. Wy-
korzystania Funduszy ze środków Unii Europejskiej (2006–2007). 
W Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego był odpowiedzialny 
m. in. za przygotowywanie wizyt i spotkań prezydenta. Jest jednym 
z założycieli Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go. W wyborach w 2011 roku został wybrany Posłem na Sejm RP. 
Zasiadał w Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Finan-
sów Publicznych oraz przewodniczył pracom Zespołu ds. Obrony 
Wolności Słowa. 7 sierpnia 2015 r. został powołany przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu. Od 7 sierpnia 
2015 r. do 3 kwietnia 2017 r. pełnił funkcję Szefa Gabinetu Prezyden-
ta RP. Wiele lat współpracował z Akademią Leona Koźmińskiego, 
w której wykładał Przedsiębiorczość Społeczności Lokalnych. Z za-
miłowania jest narciarzem i podróżnikiem. W wolnych chwilach gra 
w tenisa i jeździ na rowerze z żoną Ulą. Jest szczęśliwym ojcem dwóch 
synów – Szymona i Stefana oraz córki Kingi. Adam Kwiatkowski 
będzie siódmym przedstawicielem Polski przy Stolicy Apostolskiej 
po 1979 roku. wcześniej byli to Jerzy Kuberski (1989–1990); Hen-
ryk Kupiszewski (1990–1994); Stefan Frankiewicz (1995–2001); 
Hanna Suchocka (2001–2013); Piotr Nowina-Konopka (2013–
2016); Janusz Kotański (od 2016).

Obraz Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa w katedrze
4 marca w katedrze poznańskiej wystawiony został obraz Matki 
Bożej Łaskawej Ślicznej Pani Lwowa. Inicjatywa sprowadzenia 
do stolicy Wielkopolski kopii obrazu zrodziła się w gronie Poko-
lenia Millenijnego, które gromadzi osoby urodzone w 1966 roku 
lub wokół tej daty. Jest to ruch społeczny, który pragnie przeka-
zywać dziedzictwo chrztu Polski następnym pokoleniom. Obraz 
jest kopią wizerunku z lwowskiej katedry. Arcybiskup Mieczy-
sław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, poświęcił wizerunek dla 
wiernych miasta Poznania i okolic. W 2016 r. umieszczono go                  
w kościele pw. Świętej Małgorzaty na poznańskiej Śródce. Przed 
wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, w lwowskiej katedrze, król Jan 
Kazimierz złożył śluby królewskie, oddając Jej swoje państwo i ogła-
szając Ją Królową Korony Polskiej. Serdecznie zapraszamy do kate-
dry poznańskiej, by przed wizerunkiem Ślicznej Pani Lwowa modlić 
o pokój w Ukrainie oraz za uchodźców wojennych.

Jasna Góra – potrzeba jeszcze większego modlitewnego 
szturmu do nieba

Na potrzebę jeszcze większego modlitewnego szturmu do nieba 
o pokój w Ukrainie wskazują dziś paulini i pielgrzymi. „Ta tragedia 
wydaje się nie mieć końca, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy” 
– mówią. „Ta wojna nie jest tylko wojną w Ukrainie, to wojna za nas 
i dla nas” – przypominał podczas Mszy św., w ramach pielgrzymki 
przewodników turystycznych, bp Krzysztof Zadarko. Podkreślał, że 
jest to wojna o wartości, za naszą Europę. O. Marian Waligóra, na za-
kończenie jednej z niedzielnych Mszy św., zachęcał do jeszcze więk-
szej modlitwy o pokój na świecie, a zwłaszcza w Ukrainie. „Widzimy, 
że te wydarzenia stwarzają wrażenie, jakby miały nie mieć końca. Stąd 
tym bardziej potrzeba tego szturmu modlitewnego. Też dziękujemy 
za ofiarność i otwarte serca wobec naszych braci uchodźców, przeży-
wających bardzo trudne chwile w swoim życiu” – powiedział paulin.
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Figura Matki Bożej z Fatimy wyruszy na Ukrainę
Figura Pielgrzymującej Matki Bożej Fatimskiej wkrótce nawiedzi Ukrainę, aby nieść 
przesłanie pokoju i pojednania. Z prośbą o peregrynację wystąpił greckokatolicki arcybiskup 
Lwowa Ihor Woźniak. „U Matki znajdujemy schronienie w chwilach trudności. Dlatego do 
niej chcemy zwrócić się z błaganiem o pokój” – powiedział rektor fatimskiego sanktuarium 
podczas Mszy św. w intencji pogrążonej w wojnie Ukrainy.
Ks. Carlos Cabecinhas podkreślił, że modlitwa o pokój jest misją Fatimy, dlatego codziennie 
w sanktuarium zanoszone są prośby o zakończenie wojny i nawrócenie Rosji. Zaznaczył, że 
peregrynacja figury ma być dla Ukraińców pomocą w odnalezieniu nadziei i oparcia w Bogu.

Wizerunek Pielgrzymującej Matki Bożej Fatimskiej wyruszy z Lizbony do Krakowa, gdzie 
zostanie powitany i przewieziony na teren Ukrainy przez wspólnotę lwowskich 
grekokatolików.
Statua, która nawiedzi Ukrainę, jest 13. repliką fatimskiej figury stworzonej według 
wskazówek s. Łucji. Pierwsza figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej została 
poświęcona w 1947 r. Od tego czasu figura wielokrotnie przemierzyła cały świat, niosąc ze 
sobą orędzie pokoju i miłości. Pomysł peregrynacji wizerunku Maryi narodził się tuż po 
zakończeniu II wojny światowej. Pewien proboszcz z Berlina zaproponował wówczas, aby 
figura Matki Boskiej z Fatimy nawiedziła wszystkie europejskie stolice i miasta będące 
siedzibami biskupstw.
Po ponad pięćdziesięciu latach pielgrzymowania, podczas których figura odwiedziła 64 kraje 
na wszystkich kontynentach (niektóre z nich po kilka razy), władze sanktuarium uznały, że 
nie powinna ona opuszczać Fatimy tak często, a tylko w wyjątkowych wypadkach. W 
odpowiedzi na liczne, nadchodzące z całego świata, prośby o nawiedzenie przez wizerunek 
fatimski, wykonano kopie pierwszej figury pielgrzymującej. Obecnie sanktuarium dysponuje 
13 figurami pielgrzymującymi.
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Obraz Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa w katedrze
4 marca w katedrze poznańskiej wystawiony został obraz Matki Bożej Łaskawej Ślicznej Pani 
Lwowa. Inicjatywa sprowadzenia do stolicy Wielkopolski kopii obrazu zrodziła się w gronie 
Pokolenia Millenijnego, które gromadzi osoby urodzone w 1966 roku lub wokół tej daty. Jest 
to ruch społeczny, który pragnie przekazywać dziedzictwo chrztu Polski następnym 
pokoleniom.
Obraz jest kopią wizerunku z lwowskiej katedry. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, 
Metropolita Lwowski, poświęcił wizerunek dla wiernych miasta Poznania i okolic. W 2016 r. 
umieszczono go w kościele pw. Świętej Małgorzaty na poznańskiej Śródce. Przed 
wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, w lwowskiej katedrze, król Jan Kazimierz złożył śluby 
królewskie, oddając Jej swoje państwo i ogłaszając Ją Królową Korony Polskiej.
Serdecznie zapraszamy do katedry poznańskiej, by przed wizerunkiem Ślicznej Pani Lwowa 
modlić o pokój w Ukrainie oraz za uchodźców wojennych.

Fot. prezydent.pl

Bp Piotrowski: Nawet jeśli nie wyjeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy 
misjonarzami
„Nawet, jeśli nie wyjeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy misjonarzami” – napisał bp Jan 
Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji w komunikacie na Dzień 
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Był on obchodzony w Kościele w Polsce w II 
niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „ad gentes”, 13 marca, pod hasłem „Wieczernik szkołą 
braterstwa misyjnego”.
„II Niedziela Wielkiego Postu „ad gentes” przypomina o naszej odpowiedzialności za misje w 
świecie. Na mocy chrztu św. jesteśmy misjonarzami i wszystkim nam Chrystus powierzył 
mandat misyjny (RMis 77) – powiedział bp Jan Piotrowski. Dodał, że w Dniu Modlitwy, 
Postu i Solidarności z Misjonarzami „jednoczymy się w modlitwie z 1800 misjonarkami i 
misjonarzami z Polski, głoszącymi orędzie ewangeliczne w 99 krajach misyjnych”.
Bp Piotrowski w swoim komunikacie przypomniał, że prócz modlitwy i ofiarowania Panu 
Bogu cierpień i trudów życiowych w intencji misji, można wspierać misjonarzy finansowo i 
materialnie. Podkreślił, że posługują oni w młodych Kościołach, które zwykle są w 
najbiedniejszych krajach świata i dla realizacji swej misji potrzebują środków, dzięki którym 
prowadzą dzieła charytatywne, opiekuńcze, medyczne oraz edukacyjne. 
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które w imieniu Kościoła w Polsce pomaga misjom, w 
ubiegłym roku zrealizowało 104 projekty o wartości ponad 122 300 euro i wsparło misjonarzy 
dotacjami na sumę prawie 2 mln zł. Dołączyć do grona darczyńców można poprzez ofiary na 
jego konto, a także wysyłając SMS na numer 72032 o treści „Misje”. Więcej informacji o 
sposobach pomagania misjom można znaleźć na stronach www.misje.pl i 
www.adgentes.misje.pl.
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Duchowa Adopcja dziecka poczętego

Duchową Adopcję zaczęto praktykować w zachodniej Europie            
w ruchu Błękitnej Armii Matki Bożej Fatimskiej. W 1987 roku dr 
Paweł Milcarek opublikował w styczniowym numerze Rycerza 
Niepokalanej tekst codziennej modlitwy oraz opracowane przez 
siebie zasady ideowe inicjatywy, o której dowiedział się z ulot-
ki znalezionej w kruchcie katedry Westminsterskiej. Pomysłem 
zainteresowali się oo. Paulini z kościoła Św. Ducha w Warszawie, 
opracowali tekst liturgii przyrzeczenia adopcyjnego kandydatów                    
i wdrożyli je w praktyce obrzędowej. Szersze upowszechnienie Du-
chowej Adopcji zapoczątkowali państwo Arkuszyńscy, którzy piel-
grzymując do polskich sanktuariów maryjnych w intencji obrony 
życia dzieci nienarodzonych odkryli w kościele św. Ducha prakty-
kę Duchowej Adopcji i postanowili rozpowszechnić ją w Gdań-
sku. Za namową ojca S. Matecki zwrócili się do ks. dr K. Kurka 
z Konferencji Episkopatu Polski z kilku propozycjami dotyczącymi 
upowszechnienia Duchowej Adopcji w całej Polsce. W listopadzie 
1993 roku, przy współpracy Konferencji Episkopatu Polski, orga-
nizacji Human Life International - Europa w Gdańsku oraz pań-
stwa Arkuszyńskich, została zorganizowana w kościele św. Anto-
niego w Gdyni sesja konsultacyjna dla diecezjalnych duszpasterstw 
rodzin. Znamienną jest okoliczność, że Zdzisław Arkuszyński za-
angażowany w upowszechnianie Duchowej Adopcji był więźniem 
obozu Auschwitz i naocznym świadkiem holokaustu. Doświadcze-
nie II wojny światowej było dla niego źródłem działań chroniących 
życie ludzkie. Sesja z 1993 roku rozbudziła aktywność ze strony oo. 
Paulinów, którzy zaczęli systematycznie demonstrować obrzęd re-
kolekcji i przyrzeczeń w kościołach w Polsce i poza jej granicami. 
Od 1991 roku tego typu rekolekcje są przeprowadzane podczas 
corocznych warszawskich pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. 
Od 1994 roku rekolekcje przeprowadzane są także za pośrednic-
twem Radia Józef, Radia Maryja i Radia Jasna Góra. Od 1995 roku                
W. Kowalska podczas wyjazdów na Białoruś, Ukrainę, do Węgier 
i do krajów Europy zachodniej popularyzuje Duchową Adopcję. 
O. S. Jarosz w 1996 roku zapoczątkował na Jasnej Górze odbywa-
jące się dwa razy w roku rekolekcje formacyjno - szkoleniowe dla 
animatorów Duchowej Adopcji z Polski i zagranicy. Przy kościele 
Ducha św. w Warszawie powołany został Ruch Krzewienia Ducho-
wej Adopcji. Powstał również 1 stycznia1994 roku, prowadzony do 
obecnej chwili przez Zdzisława Arkuszyńskiego, Ośrodek Infor-

macji Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji w Gdańsku. Na Ja-
snej Górze powstał później także Centralny Ośrodek Duchowej 
Adopcji o zasięgu ogólnopolskim, który przejął cały zakres dzia-
łań. 25 marca1994 zorganizował promocję Duchowej Adopcji 
na Jasnej Górze. Właściwa nazwa inicjatywy (Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą) pojawiła się w liście 
Stolicy Apostolskiej z dnia 25 kwietnia1994 do przeora Jasnej 
Góry o. Kośnika. Pod taką nazwą Ojciec św. Jan Paweł II udzielił 
jej apostolskiego błogosławieństwa. Dzień 25 marca, Uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego, od 1992 roku, za przyzwoleniem 
Jana Pawła II, stał się Dniem Świętości Życia i został uznany za 
dzień podejmowania zobowiązań Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego Zagrożonego Zagładą.  Dzień poprzedzający pamiąt-

kę Zwiastowania Pańskiego – 24 marca, uchwałą Sejmu RP z 27 
marca 2004 roku uznany został za Narodowy Dzień Życia. Dru-
gim dniem uroczystych ślubowań Duchowej Adopcji jest dzień 28 
grudnia – obchodzony jako tzw. Święto Młodzianków Męczenni-
ków. Jest to dzień upamiętniający masową rzeź niewiniątek zamor-
dowanych przez Heroda w celu unicestwienia, pośród zabijanych 
dzieci, Jezusa. Jest to uroczystość zapoczątkowana w bazylice św. 
Brygidy w Gdańsku. Po mszy, na ręce arcybiskupa Ordynariusza 
Diecezji składane są uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji, 
po których prowadzi on ulicami miasta nocną procesję z zapalo-
nymi świecami i śpiewem lub modlitwą różańcową do konkatedry 
Mariackiej, gdzie przed figurą Matki Bożej Pięknej są odśpiewy-
wane suplikacje. Również w naszej parafii od wielu lat 25 marca 
Duchowa Adopcja podejmowana jest uroczyście podczas mszy św. 
Ochotnicy jej podjęcia, przy zapalonych świecach, składają przy-
rzeczenie:
  
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!

Przyrzekamy Ci, z oczyma wpatrzonymi w Betlejemski Żłóbek, 
że odtąd staniemy wszyscy na straży budzącego się życia. 
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia 
i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli 
o byt i wolność narodu, płacąc obficie własną krwią. 
Jesteśmy gotowi raczej śmierć ponieść,     
aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę 
Ojca Wszelakiego Życia i za najcenniejszy Skarb Narodu.

Oprócz przyrzeczenia składane są: przez okres 9 miesięcy zo-
bowiązanie odmawiania codziennej modlitwy wyznaczonej                                                                                 
w tej intencji, codzienne odmawianie jednej tajemnicy ró-
żańca oraz przyrzeczenie dodatkowej praktyki. W obecnych 
czasach, gdy setki młodych kobiet walczy o usankcjonowanie moż-
liwości zabijania nienarodzonych dzieci, ważne jest, aby poprzez 
Duchową Adopcję uratować jak najwięcej istnień, ale również swo-
ją postawą demonstrować nasz sprzeciw przeciw takim postawom 
i praktykom. Jest to nasz katolików, a szczególnie matek, obowią-
zek.
  Opracowała Ewa Wika w służbie Maryi
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Modlitwa złożenia przyrzeczenia duchowej Adopcji

Hymn do Ducha Św.
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 
Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg. 
Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan 
I najwyższego Boga dar. 
Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz, 
Przez Boga obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl, 
W serca nam miłość świętą wlej 
I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal 
I Twym pokojem obdarz wraz. 
Niech w drodze za przewodem Twym 
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był. 
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, 
Synowi, który zmartwychwstał, 
I Temu, co pociesza nas, 
Niech hołd wieczystych płynie chwał. 
Amen.

Tekst przyrzeczenia
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych 
Postanawiam mocno i przyrzekam 
że od dnia ......................................
w uroczystość ................................
Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest 
wiadomeAby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
- jedna Tajemnica Różańca św., - moje dobrowolne postanowienia, - modlitwa,
 którą dziś po raz pierwszy odmówię. 

Modlitwa codzienna
„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła 
Cię z miłościąoraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawie-
rzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w inten-
cji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,a które 
znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego 
dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu 
przeznaczyłeś. Amen”. 

Ogłoszenia duszpasterskie 
We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka do Miłosierdzia 
Bożego o godz. 17.00. Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast po 
Gorzkich Żalach krótka, bez kazania Msza św.

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne według ustalonych dni                    
i godzin.

Przy wejściu do kościoła można zabierać koperty na Daninę Die-
cezjalną. Składamy ją do skarbon. 

W niedziele przed kościołem po Mszach św. o godz. 9.30,11.00                        
i 12.30 do nabycia są paschaliki w cenie 9 zł.

W dniach 23 – 24 kwietnia organizujemy pielgrzymkę 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. Przemysław Sie-
dlak z ul. Meissnera, śp. Barbara Skupio z ul. Meissnera, śp. Maria 
Michalewska z ul. Arcta – Msza pogrzebowa w najbliższy wtorek               
o 12:00, pogrzeb na Junikowie, śp. Barbara Bortkiewicz z Placu 
Waryńskiego – Msza św. pogrzebowa w najbliższą środę o godz. 
9:45, pogrzeb na Junikowie. Polećmy zmarłych Bożemu miłosier-
dziu – Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.
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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

W najbliższy wtorek o godz. 18:00 Msza św. a po niej spotka-
nie organizacyjne grupy synodalnej w sali domu parafialnego. 
Zapraszamy chętnych do udziału w tym spotkaniu.

Od środy do piątku w godz. dopołudniowych w naszym kościele 
będą rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 70.
Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątek o godz. 17.30.

W najbliższy piątek 25 marca przypada uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego – jest to także Dzień Świętości Życia, podczas 
Mszy św. wieczornej będzie możliwość złożenia przyrzeczenia 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W naszym tygodniku 

Dobra Nowina znajduje się deklaracja przystąpienia do Ducho-
wej Adopcji. Zbiórka ofiar do skarbon na Fundusz Obrony Życia.                                 
Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw 
mięsnych.

W piątek przypada 30. rocznica sakry biskupiej Księdza Arcybisku-
pa Stanisława Gądeckiego. Z tej okazji w sobotę 26 marca o godz. 
11:00 w Katedrze Poznańskiej uroczysta Msza św., na którą serdecz-
nie zapraszają biskupi pomocniczy naszej Archidiecezji.

W Wielkim Poście zapraszamy także do pielgrzymowania po kościo-
łach stacyjnych Poznania. Spis w gablocie.

Ogłoszenia duszpasterskie c.d. na str 7


