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EWANGELIA (Łk 15,1-3.11-32)
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W

15 rozdziale Ewangelii według św.
Łukasza znajdują się trzy przypowieści
- o zgubionej owcy, zgubionej drachmie
i właśnie ta dzisiejsza - o zagubionych
synach. Owca opuściła stado i zgubiła się
daleko, drachma, zawieruszyła się w domu,
a synowie…? Jeden odszedł daleko od
domu, ale ten drugi zgubił się pozostając
w nim. W pierwszym odruchu największe
zdumienie budzi w nas postawa tego
młodszego. Zażądał on podziału majątku,
choć ojciec jeszcze żył. Potraktował go, jakby był już
martwy. A później wrócił, i to wcale nie dlatego, że
stęsknił się za ojcem. Wrócił bo było mu źle. Chyba
jeszcze większe zdumienie budzi postawa ojca, który
pozwolił synowi zabrać to co chciał i żyć po swojemu.
Ale kiedy tylko zobaczył go powracającego, wybiegł
przed dom. Wybiegł, choć nie znał jego motywacji,
ani słów przeprosin. A co ze starszym synem? Z jego
słów bije gorycz i zawiść. On już nie traktuje ojca
jak ojca, a słowo „brat” nie chce przejść mu przez
usta. Ma wysokie mniemanie o sobie i przekonanie,
że jest w tym domu ostatnim sprawiedliwym. Ojcu
odmawia prawa do miłosierdzia, a bratu prawa do
nawrócenia. Czasem dużo łatwiej uświadomić sobie,
że przegrywamy z grzechem, kiedy odejdziemy
daleko, ale żeby odejść od Boga wcale nie trzeba
opuszczać Kościoła. Na pewno wielokrotnie już
w życiu odkrywaliśmy w sobie młodszego brata.
Nie bójmy się odkryć starszego i uświadomić sobie,
że nasza sytuacja niekoniecznie jest lepsza niż tych,
którzy są daleko. Podejmijmy też wyzwanie bycia jak
ojciec. Wyjdźmy przed dom, ktokolwiek będzie do
niego wracał, nie czekając na prośbę o przebaczenie.
Justyna Zienkowicz

Przypowieść o synu
marnotrawnym
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy
następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
»Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich.
Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił
swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam
zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał
go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników mojego
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem
mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego
ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«. Lecz ojciec rzekł
do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień
na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować
i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę
i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec
twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«. Na to rozgniewał się i nie chciał
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę
i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił
z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami,
kazałeś zabić dla niego utuczone cielę«. Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś
przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«”.
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień
28.03.
„Głupi i ślepy jest ten,
kto nie widzi, że nożem
nienawiści bliźniego
zabija samego siebie.”
św. Katarzyna ze Sieny

1.04.
„Krzyż umacnia słabego, a czyni łagodnym
silnego.”
bł. Vilmos Apor
z Altor

29.03.
„Nie trzepocz skrzydłami niczym kura, skoro
możesz wzuj się wysoko
jak orzeł.”
św. Josemaria Escriva
de Balaguer

2.04.
„Aby całkowicie należeć do Boga, trzeba
być najmniejszym.”
św. Franciszek z Pauli

30.03.
„Zostaliśmy stworzeni
do radości i szczęścia,
starajmy się żyć szczęśliwie; będziemy mieli
z tego korzyść i wypełnimy wolę Boga.”
św. Leonard Murialdo

3.04.
„Zbawiajcie ludzi miłością!.”
św. Alojzy Scrosoppiego

- - - - - - - - DOBRA & NOWINA - - - - - - -

Pan rzekł do Jozuego: ‚Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską’.
Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na równinie
Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone tego samego dnia. Manna ustała
następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już
więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,2-3.4-5.6-7)
Refren: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 5,17-21)
Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do
Koryntian.

Poniedziałek: Iz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54
Wtorek: Ez 47, 1-9. 12; Ps 46; J 5, 1-16
Środa: Iz 49, 8-15; Ps 145; j 5, 17-30
Czwartek: Wj 32, 7-14; Ps 106; J 5, 31-47
Piątek:” Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34; J 7, 102. 10. 25-30
Sobota: Jr 11, 18-20; Ps 7; J 7, 40-53
2

PIERWSZE CZYTANIE (Joz 5,9a.10-12)
Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w ziemi obiecanej
Czytanie z Księgi Jozuego.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

31.03.
„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać
- oto zadanie, które
Bóg powierza każdemu
człowiekowi, powołując go - jako swój
żywy obraz - do udziału
w Jego panowaniu nad
światem.”
św. Jan Paweł II

Czytania na każdy dzień

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Bracia:
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.
To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez
Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich
grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc
w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa
prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem
uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim
sprawiedliwością Bożą.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 15,18)
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

Franciszek do Polaków: módlmy się o pokój na Ukrainie!
Słowa Ojca Świętego:
Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków, a szczególnie młodych, którzy w duchu
modlitewnej inicjatywy: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, w najbliższą sobotę i w
niedzielę, zgromadzą się na Jasnej Górze i w swoich parafiach, by modlić się w intencjach
mojej papieskiej posługi. Dziękuję za ten wasz piękny gest. Proszę, tym razem módlmy się
przede wszystkim o pokój na Ukrainie! Z serca wam wszystkim błogosławię”.

NA ŚWIECIE
Franciszek do Polaków: módlmy się o pokój na Ukrainie!
Słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków,
a szczególnie młodych, którzy w duchu modlitewnej
inicjatywy: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, w najbliższą sobotę i w niedzielę, zgromadzą się
na Jasnej Górze i w swoich parafiach, by modlić się
w intencjach mojej papieskiej posługi. Dziękuję za
ten wasz piękny gest. Proszę, tym razem módlmy się
przede wszystkim o pokój na Ukrainie! Z serca wam
wszystkim błogosławię”.

Znamy hasło pielgrzymki Franciszka do DR Konga

Fot. AP/Associated Press/East News

Znamy hasło pielgrzymki Franciszka do DR Konga
Wizyta, którą Franciszek zamierza złożyć w Demokratycznej Republice Konga w dniach: 2-5
lipca br., będzie przebiegała pod hasłem: „Wszyscy pojednani w Jezusie Chrystusie” –
poinformowano 14 marca w Watykanie. Słowa te nawiązują do 2. Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian: „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa
i zlecił nam posługę jednania” (5,18). Tak więc, podkreśla „Vatican News”, 37. podróż
zagraniczna papieża, w ramach której odwiedzi on stolicę Konga – Kinszasę oraz Gomę, a
później także Sudan Południowy, będzie „służbą na rzecz pojednania”.

Wizyta, którą Franciszek zamierza złożyć w Demokratycznej Republice Konga w dniach: 2-5 lipca br., będzie przebiegała pod hasłem: „Wszyscy pojednani w Jezusie Chrystusie”
– poinformowano 14 marca w Watykanie. Słowa te nawiązują do 2. Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez
Chrystusa i zlecił nam posługę jednania” (5,18). Tak więc,
podkreśla „Vatican News”, 37. podróż zagraniczna papieża,
w ramach której odwiedzi on stolicę Konga – Kinszasę oraz
Gomę, a później także Sudan Południowy, będzie „służbą
na rzecz pojednania”.
Fot. AFP/EAST NEWS

Fot. Wikipedia

Benedykt XVI zapewnił o swej modlitwie za Ukrainę
Metropolita lwowski zaznaczył, że otrzymał osobisty list od papieża-seniora, Benedykta XVI,
który zapewnił go o swej modlitwie za Kościół na Ukrainie. Następnie przytoczył słowa św.
Jana Pawła II, który podczas wojny w Bośni podkreślił możliwość powstrzymania ręki
napastnika, także z użyciem siły. „Teraz twierdzę, że ta droga jest godziwa także w Ukrainie,
aby powstrzymać ludobójstwo naszego narodu” – podkreślił abp Mokrzycki.
Hierarcha, pełniący obowiązki przewodniczącego episkopatu obrządku łacińskiego, podkreśla
rolę Lwowa w niesieniu pomocy dla całego kraju.

Papież odwiedził ukraińskie dzieci w watykańskim szpitalu
Papież odwiedził ukraińskie dzieci w watykańskim szpitalu
Papież Franciszek odwiedził w sobotę po południu (19.03.2022) szpital dziecięcy Bambino
Gesù w Rzymie. Spotkał się tam z chorymi dziećmi z Ukrainy, które ta watykańska placówka
Papież Franciszek odwiedził w sobotę po południu
medyczna przyjęła w minionych dniach.
Od wybuchu wojny przyjechało tam około 50 dzieci z Ukrainy. Obecnie leczonych jest ich
(19.03.2022) szpital dziecięcy Bambino Gesù w Rzymie.
dziewiętnaścioro. Są to dzieci z różnymi chorobami (onkologicznymi, neurologicznymi i
innymi),
które uciekły zaraz po rozpoczęciu zbrojnej agresji przez Rosję, a także dzieci ranne
Spotkał się tam z chorymi dziećmi z Ukrainy, które ta
watyw wyniku wybuchów w czasie działań wojennych.
Franciszek
odwiedził wszystkie sale, w których przebywają mali pacjenci, po czym wrócił do
kańska placówka medyczna przyjęła w minionych dniach.
Watykanu.
Od wybuchu wojny przyjechało tam około 50 dzieci
z Ukrainy. Obecnie leczonych jest ich dziewiętnaścioro. Są
to dzieci z różnymi chorobami (onkologicznymi, neurologicznymi i innymi), które uciekły zaraz po rozpoczęciu
zbrojnej agresji przez Rosję, a także dzieci ranne w wyniku
wybuchów w czasie działań wojennych. Franciszek odwiedził wszystkie sale, w których przebywają mali pacjenci, po
czym wrócił do Watykanu.
Fot. HANDOUT/AFP/East News

Papież na „Anioł Pański”: zło nie pochodzi od Boga

istnieje. Zło nigdy nie może pochodzić od Boga, ponieważ On
„nie postępuje z nami według naszych grzechów”, lecz według
swojego miłosierdzia” – zapewnił papież.
Dlatego „zamiast obwiniać Boga, musimy spojrzeć w głąb siebie”, gdyż „to grzech powoduje śmierć, to nasz egoizm rozrywa
relacje, to nasze złe i gwałtowne wybory wyzwalają zło”. Jezus
proponuje więc „prawdziwe rozwiązanie, czyli nawrócenie”,
mówiąc: „Jeśli się nie nawrócicie – mówi – wszyscy tak samo
zginiecie”. „Nawróćmy się od zła, wyrzeknijmy się grzechu,
który nas zwodzi, otwórzmy się na logikę Ewangelii: ponieważ
tam, gdzie panuje miłość i braterstwo, zło nie ma już władzy!”
– podkreślił Franciszek.

Papież na „Anioł Pański”: zło nie pochodzi od Boga
Zło nie pochodzi od Boga, lecz jest skutkiem ludzkich grzechów. Mówił o tym papież
Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”, którą odmówił z
wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra w Watykanie (20.03.2022).
Komentując fragment Ewangelii, w której Jezus odnosi się do 18 ofiar zawalenia się wieży i
do Galilejczyków, których zabił Piłat, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że „kiedy przytłaczają
nas doniesienia o wypadkach i czujemy się bezsilni wobec zła, często zadajemy sobie pytanie:
czy to może kara Boża? Czy zsyła On wojnę lub pandemię, aby ukarać nas za nasze grzechy?
I dlaczego Pan nie interweniuje?”.
Wskazał, że nieraz „chcąc znaleźć łatwą odpowiedź na to, czego nie potrafimy wyjaśnić, w
końcu obwiniamy Boga”, przypisując Mu „nasze niepowodzenia i nieszczęścia świata”.
Tymczasem On „zawsze pozostawia nam wolność i dlatego nigdy nie wkracza narzucając się,
lecz proponując”; „nigdy nie stosuje przemocy, a wręcz cierpi za nas i razem z nami”.
Jezus „odrzuca i zdecydowanie podważa ideę przypisywania Bogu naszych nieszczęść: te
osoby zabite i ci, którzy zginęli pod wieżą, nie byli bardziej winni niż inni i nie są ofiarami
bezlitosnego i mściwego Boga, który nie istnieje. Zło nigdy nie może pochodzić od Boga,
ponieważ On „nie postępuje z nami według naszych grzechów”, lecz według swojego
miłosierdzia” – zapewnił papież.
Dlatego „zamiast obwiniać Boga, musimy spojrzeć w głąb siebie”, gdyż „to grzech powoduje
śmierć, to nasz egoizm rozrywa relacje, to nasze złe i gwałtowne wybory wyzwalają zło”.
Jezus proponuje więc „prawdziwe rozwiązanie, czyli nawrócenie”, mówiąc: „Jeśli się nie
nawrócicie – mówi – wszyscy tak samo zginiecie”. „Nawróćmy się od zła, wyrzeknijmy się
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na to, czego nie potrafimy wyjaśnić, w końcu obwiniamy
W POLSCE
Boga”, przypisując Mu „nasze niepowodzenia i nieszczęścia
Ponad 1000 domów sióstr zakonnych pomaga uchodźcom
świata”. Tymczasem On „zawsze pozostawia nam wolność
W 924 domach zakonnych w Polsce i 98 na Ukrainie siostry zakonne udzielają pomocy
duchowej, psychologicznej, medycznej i materialnej.
i dlatego nigdy nie wkracza narzucając się, lecz proponuW 498 domach zakonnych w Polsce i 76 domach na Ukrainie zorganizowano miejsca
Dotychczas schronienie otrzymało 3060 dzieci, 2420 rodzin i ponad 2950 osób
jąc”; „nigdy nie stosuje przemocy, a wręcz cierpi za noclegowe.
nas i radorosłych.
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czeka niemal 3000 miejsc dla matek z dziećmi. W Polsce wspólnoty zakonne stale prowadzą
zem z nami”. Jezus „odrzuca i zdecydowanie podważa
zbiórki ideę
produktów żywnościowych i higienicznych, które wysyłane są na Ukrainę, wydawane
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zabite
udzielana
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i nie są ofiarami bezlitosnego i mściwego Boga, który nie
Fot. ARIS MESSINIS/AFP/East News

Abp Pezzi: poświęcenie Rosji i Ukrainy Sercu Maryi ma
wielką wymowę symboliczną

„Symboliczne znaczenie tego poświęcenia wynika z faktu, że
w tej chwili na Ukrainie trwa niestety otwarty konflikt i prosimy przede wszystkim o zaprzestanie rozlewu krwi, która jest
zawsze krwią niewinną, a także o zaprowadzenie trwałego pokoju. Trwały pokój jest właśnie tym, co pochodzi z Niepokalanego Serca Maryi, to znaczy od Chrystusa, Księcia Pokoju”
– powiedział agencji SIR arcybiskup Paolo Pezzi. Arcybiskup
archidiecezji Matki Bożej w Moskwie skomentował ogłoszoną
przez Stolicę Apostolską decyzję papieża Franciszka o poświęceniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi w piątek
25 marca.

Benedykt XVI zapewnił o swej modlitwie za Ukrainę

Metropolita lwowski zaznaczył, że otrzymał osobisty list od
papieża-seniora, Benedykta XVI, który zapewnił go o swej
modlitwie za Kościół na Ukrainie. Następnie przytoczył słowa św. Jana Pawła II, który podczas wojny w Bośni podkreślił
możliwość powstrzymania ręki napastnika, także z użyciem
siły. „Teraz twierdzę, że ta droga jest godziwa także w Ukrainie,
aby powstrzymać ludobójstwo naszego narodu” – podkreślił
abp Mokrzycki.
Hierarcha, pełniący obowiązki przewodniczącego episkopatu
obrządku łacińskiego, podkreśla rolę Lwowa w niesieniu pomocy dla całego kraju.

Czerwony Krzyż: nie wolno zapominać
o pomocy długoterminowej

Wojna na Ukrainie dotknęła już łącznie ponad 18 mln ludzi.
Według ONZ sama liczba uchodźców przekroczyła już 3 mln.
Całe miasta nie mają dostępu do elektryczności, wody i opieki
zdrowotnej. „To największy kryzys humanitarny w Europie od
czasów II wojny światowej. Potrzeby będą tylko rosły” – uważa
Tommaso Della Longa, rzecznik Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż współpracuje ze wszystkimi organizacjami pomocowymi, jakie znajdują się na terenie
państw, do których przybywają uchodźcy z Ukrainy.

W Damaszku zakończyła się konferencja ogólnochrześcijańska – pierwsza od wybuchu
wojny
W dniach: 15-17 marca odbyła się w Damaszku konferencja z udziałem ponad 250
delegatów: duchownych i świeckich, reprezentujących wszystkie Kościoły i wyznania
chrześcijańskie obecne w Syrii. Było to pierwsze takie spotkanie od czasu wybuchu w tym
kraju na wiosnę 2011 krwawej wojny domowej. Obradowano pod hasłem „Kościół domem
miłosierdzia – synodalność i koordynacja”, a omawiano zagadnienia duszpasterskie,
społeczne, zastanawiano się nad przyszłością chrześcijaństwa na tych ziemiach oraz wiele
uwagi poświęcono toczącej się obecnie wojnie na Ukrainie.
Wspominano o Ukrainie, na której „trwa zbrojna ofensywa Rosji, która już spowodowała
ofiary wśród ludności cywilnej i wielkie rzesze uchodźców, ze scenami podobnymi do tego,
co przeżywali Syryjczycy w latach wojny”. „Modliliśmy się i błagaliśmy o pokój, gdyż nie
chcemy już słuchać mówienia o wojnie. Również my po 11 latach jesteśmy zmęczeni, ale tak
jak dla Ukrainy, także w przypadku Syrii jest to problem i temat, który wykracza poza
społeczność lokalną i musi być podjęty przez wspólnotę międzynarodową” – podsumował
swą wypowiedź biskup z Aleppo.

grzechu, który nas zwodzi, otwórzmy się na logikę Ewangelii: ponieważ tam, gdzie panuje
miłość i braterstwo, zło nie ma już władzy!” – podkreślił Franciszek.
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Abp Pezzi: poświęcenie Rosji i Ukrainy Sercu Maryi ma wielką wymowę symboliczną
„Symboliczne znaczenie tego poświęcenia wynika z faktu, że w tej chwili na Ukrainie trwa
niestety otwarty konflikt i prosimy przede wszystkim o zaprzestanie rozlewu krwi, która jest
zawsze krwią niewinną, a także o zaprowadzenie trwałego pokoju. Trwały pokój jest właśnie
tym, co pochodzi z Niepokalanego Serca Maryi, to znaczy od Chrystusa, Księcia Pokoju” –
powiedział agencji SIR arcybiskup Paolo Pezzi. Arcybiskup archidiecezji Matki Bożej w
Moskwie skomentował ogłoszoną przez Stolicę Apostolską decyzję papieża Franciszka o

W Damaszku zakończyła się konferencja
ogólnochrześcijańska – pierwsza od wybuchu wojny

W dniach: 15-17 marca odbyła się w Damaszku konferencja
z udziałem ponad 250 delegatów: duchownych i świeckich,
reprezentujących wszystkie Kościoły i wyznania chrześcijańskie obecne w Syrii. Było to pierwsze takie spotkanie od czasu
wybuchu w tym kraju na wiosnę 2011 krwawej wojny domowej. Obradowano pod hasłem „Kościół domem miłosierdzia – synodalność i koordynacja”, a omawiano zagadnienia
duszpasterskie, społeczne, zastanawiano się nad przyszłością
chrześcijaństwa na tych ziemiach oraz wiele uwagi poświęcono toczącej się obecnie wojnie na Ukrainie.

Wspominano o Ukrainie, na której „trwa zbrojna ofensywa
Rosji, która już spowodowała ofiary wśród ludności cywilnej i wielkie rzesze uchodźców, ze scenami podobnymi do
tego, co przeżywali Syryjczycy w latach wojny”. „Modliliśmy się i błagaliśmy o pokój, gdyż nie chcemy już słuchać
mówienia o wojnie. Również my po 11 latach jesteśmy
zmęczeni, ale tak jak dla Ukrainy, także w przypadku Syrii
jest to problem i temat, który wykracza poza społeczność
lokalną i musi być podjęty przez wspólnotę międzynarodową” – podsumował swą wypowiedź biskup z Aleppo.

W POLSCE
Ponad 1000 domów sióstr zakonnych pomaga uchodźcom
W 924 domach zakonnych w Polsce i 98 na Ukrainie

rając w tym trudnym czasie również swoich wychowanków.
Przygotowują się jednocześnie na włączenie w działania programowe dzieci i młodzieży z Ukrainy. ZHP w pierwszych
dniach wojny w Ukrainie zgłosiło do dyspozycji Wojewodów
pełne zaplecze sprzętowe, którym dysponuje organizacja oraz
wszystkie główne ośrodki harcerskie. Obecnie gości w nich
już ponad 1000 osób, który przybyły z Ukrainy w poszukiwaniu schronienia. Harcerze koordynują zbiórki potrzebnych
materiałów we wszystkich województwach, na terenie miast
i wsi, gdzie na co dzień prowadzą działalność wychowawczą.
Aby dowiedzieć się, jak można wesprzeć działania harcerzy
w swojej miejscowości, najlepiej skontaktować się z właściwą
Chorągwią, czyli jednostką koordynującą pracę na terenie województwa. Potrzebne dane dostępne są na stronie: zhp.pl.
Środki finansowe na pomoc dla Ukrainy można przekazać na
specjalne konto Związku Harcerstwa Polskiego: 53 1140 1010
0000 5392 2900 1041 w tytule podając „ZHP dla Ukrainy”.
Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, zrzeszającą blisko
100 tys. osób w różnym wieku. Od ponad stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Środowiska harcerskie działają na terenie całego kraju, we
wszystkich województwach. ZHP jest aktywnym członkiem
skautoweych organizacji międzynarodowych – Światowego
Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) oraz
Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM)

siostry zakonne udzielają pomocy duchowej, psychologicznej, medycznej i materialnej. W 498 domach zakonnych
w Polsce i 76 domach na Ukrainie zorganizowano miejsca
noclegowe. Dotychczas schronienie otrzymało 3060 dzieci, 2420 rodzin i ponad 2950 osób dorosłych. W 64 placówkach przygotowano ponad 600 miejsc dla sierot, a w 420
placówkach czeka niemal 3000 miejsc dla matek z dziećmi.
W Polsce wspólnoty zakonne stale prowadzą zbiórki produktów żywnościowych i higienicznych, które wysyłane są
na Ukrainę, wydawane uchodźcom lub przekazywane do
domów zgromadzeń i innych ośrodków, w których udzielana jest pomoc ofiarom wojny. Siostry przekazują również
własne środki finansowe oraz środki prowadzonych przez
Prymas o pomocy uchodźcom: strzeżmy się ukrytych
siebie fundacji.
pretensji, lęków, rywalizacji
wszystkiego, co się dzieje, pokusą jest także odsuwanie od siebie decyzji o naszym
nawróceniu. Tragiczne wydarzenia wzywają bowiem nas samych do odpowiedzi,
do
„Obudziło
się
w
nas
współczucie i solidarność. Trzeba, aby coprzemiany, do wyjścia ku drugim, do miłości” – mówił Prymas Polski.
Abp Gądecki: dziękujemy wszystkim zaangażowanym Przyznał również, że szeroko otworzyliśmy serca i dłonie naszym siostromraz
większy napływ uchodźców nie wyzwolił w nas ukrytych
i braciom
szukającym pomocy. „Za papieżem Franciszkiem pragnę nam wszystkim przypomnieć,
w ofiarną pomoc uchodźcom z Ukrainy
pretensji,że wlęków, rywalizacji o miejsca pracy, nie wzbudził pokażdym z uchodźców jest obecny Jezus zmuszony, jak w czasach Heroda, do ucieczki, aby
Polak.
Podczas konferencji prasowej podsumowującej 391. Ze- siebie ocalić, aby ocalić życie swoje i swoich bliskich” – podkreślił abp Wojciech
czucia
niesprawiedliwości w dostępie do edukacji, służby zdrobranie Plenarne KEP abp Stanisław Gądecki podziękowia czy możliwości korzystania z pomocy społecznej” – mówił
wał wszystkim za niesienie ofiarnej pomocy uchodźcom
w niedzielę (20.03.2022) w Orzechowie Prymas Polski abp
z Ukrainy. Abp Gądecki jeszcze raz wezwał do wzmożonej
Wojciech Polak. „Jezus nie chce i nie staje po stronie tych, któmodlitwy o pokój, o ile możliwe, połączonej z postem.
rzy we wszystkich nieszczęściach widzą karzący palec Boży”
Podziękował Caritas Polska i Caritas diecezjalnym za
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„Jako Konferencja Episkopatu Polski wyrażamy ogromną
bierzmowania młodzieży. W homilii nawiązał m.in. do trwająwdzięczność za postawę, którą można nazwać całkowicie Fot. prymaspolski.pl
cej na Ukrainie wojny przestrzegając przed dopatrywaniem się
chrześcijańską – postawę gościnności, życzliwości, która na
w niej „Bożej odpłaty”. „To nie Pan Bóg za nie odpowiada. Nie
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
poziomie parafialnym, diecezjalnym, samorządów i rządu Misterium
Bóg jest ich sprawcą. On nie jest Bogiem wojny, lecz pokoju.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu (os. Jana III Sobieskiego 116) zaprasza na
Męki Pańskiej przygotowane przez Parafialną Grupę Teatralną.Nie
Sobota,jest
9 kwietnia
wychodzi naprzeciw tym ludziom w dramatycznym poło- Misterium
Bogiem śmierci, ale życia. Nie jest Bogiem zemsty, ale
2022, godz. 20.00.
żeniu, zwłaszcza matkom z dziećmi szukającym schronieprzebaczenia i pojednania” – podkreślił abp Polak, dodając, że
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w zbiórkach na rzecz uchodźców ze środy Popielcowej
nawróceniu. Tragiczne wydarzenia wzywają bowiem nas sai I Niedzieli Wielkiego Postu, które okazały się jednymi
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z największych w historii Caritas i stanowią ważny odruch
do miłości” – mówił Prymas Polski. Przyznał również, że szeserca polskich katolików. Podkreślił, że trzeba przygotować
roko otworzyliśmy serca i dłonie naszym siostrom i braciom
się na długofalową pomoc uchodźcom.
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kraju. Ośrodki ZHP goszczą już ponad 1000 osób dotknięSobieskiego 116) zaprasza na Misterium Męki Pańskiej przytych wojną w Ukrainie. Harcerscy liderzy i instruktorzy
gotowane przez Parafialną Grupę Teatralną. Sobota, 9 kwietnia
realizują codzienną pracę w swoich środowiskach wspie2022, godz. 20.00.
Fot. Pixabay.com

Abp Gądecki: dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ofiarną pomoc uchodźcom z
Ukrainy
Podczas konferencji prasowej podsumowującej 391. Zebranie Plenarne KEP abp Stanisław
Gądecki podziękował wszystkim za niesienie ofiarnej pomocy uchodźcom z Ukrainy
Abp Gądecki jeszcze raz wezwał do wzmożonej modlitwy o pokój, o ile możliwe, połączonej
z postem.
Podziękował Caritas Polska i Caritas diecezjalnym za ofiarną i bezinteresowną pomoc
niesioną Ukraińcom w ich dotkniętym wojną kraju oraz uchodźcom w Polsce.
„Jako Konferencja Episkopatu Polski wyrażamy ogromną wdzięczność za postawę, którą
można nazwać całkowicie chrześcijańską – postawę gościnności, życzliwości, która na
poziomie parafialnym, diecezjalnym, samorządów i rządu wychodzi naprzeciw tym ludziom
w dramatycznym położeniu, zwłaszcza matkom z dziećmi szukającym schronienia” –
powiedział hierarcha, dziękując osobno wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w
pomocowe działania i organizacjom pozarządowym.
Wspomniał również swoje spotkania z uchodźcami z Ukrainy, wyrażany przez nich ból
spowodowany wojną i obawą o bliskich pozostałych w kraju, a także dziękującym za
doświadczone w Polsce dobro i gościnność.
Hierarcha podziękował za hojny udział w zbiórkach na rzecz uchodźców ze środy
Popielcowej i I Niedzieli Wielkiego Postu, które okazały się jednymi z największych w
historii Caritas i stanowią ważny odruch serca polskich katolików.
Podkreślił, że trzeba przygotować się na długofalową pomoc uchodźcom.

Fot. BP KEP

Ponad 16 tys. harcerek i harcerzy ZHP pomaga Ukrainie
Nawet 1000 akcji pomocowych we wszystkich województwach i ponad 16 tys. członków
organizacji zaangażowanych w działania na rzecz Ukrainy. Harcerze pełnią służbę m.in. na
przejściach granicznych w Medyce i Budomierzu, na dworcach w Przemyślu, Chełmie i w
innych częściach kraju. Ośrodki ZHP goszczą już ponad 1000 osób dotkniętych wojną w
Ukrainie. Harcerscy liderzy i instruktorzy realizują codzienną pracę w swoich środowiskach
wspierając w tym trudnym czasie również swoich wychowanków. Przygotowują się
jednocześnie na włączenie w działania programowe dzieci i młodzieży z Ukrainy.
ZHP w pierwszych dniach wojny w Ukrainie zgłosiło do dyspozycji Wojewodów pełne
zaplecze sprzętowe, którym dysponuje organizacja oraz wszystkie główne ośrodki harcerskie.
Obecnie gości w nich już ponad 1000 osób, który przybyły z Ukrainy w poszukiwaniu
schronienia.
Harcerze koordynują zbiórki potrzebnych materiałów we wszystkich województwach, na
terenie miast i wsi, gdzie na co dzień prowadzą działalność wychowawczą. Aby dowiedzieć
się, jak można wesprzeć działania harcerzy w swojej miejscowości, najlepiej skontaktować
się z właściwą Chorągwią, czyli jednostką koordynującą pracę na terenie województwa.
Potrzebne dane dostępne są na stronie: zhp.pl.
Środki finansowe na pomoc dla Ukrainy można przekazać na specjalne konto Związku
Harcerstwa Polskiego: 53 1140 1010 0000 5392 2900 1041 w tytule podając „ZHP dla
Ukrainy”.
Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce organizacją wychowawczą dzieci i
młodzieży, zrzeszającą blisko 100 tys. osób w różnym wieku. Od ponad stu lat głównym
celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków

do ich wszechstronnego rozwoju. Środowiska harcerskie działają na terenie całego kraju, we
wszystkich województwach. ZHP jest aktywnym członkiem skautoweych organizacji
międzynarodowych – Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS)
oraz Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

Fot. Facebook/ZHPpl

Prymas o pomocy uchodźcom: strzeżmy się ukrytych pretensji, lęków, rywalizacji
„Obudziło się w nas współczucie i solidarność. Trzeba, aby coraz większy napływ uchodźców
nie wyzwolił w nas ukrytych pretensji, lęków, rywalizacji o miejsca pracy, nie wzbudził
poczucia niesprawiedliwości w dostępie do edukacji, służby zdrowia czy możliwości
korzystania z pomocy społecznej” – mówił w niedzielę (20.03.2022) w Orzechowie Prymas
Polski abp Wojciech Polak.
„Jezus nie chce i nie staje po stronie tych, którzy we wszystkich nieszczęściach widzą karzący
palec Boży” – mówił Prymas.
Metropolita gnieźnieński w miejscowym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej odprawił
Mszę św. z okazji 50-lecia orzechowskiej parafii i udzielił sakramentu bierzmowania
młodzieży. W homilii nawiązał m.in. do trwającej na Ukrainie wojny przestrzegając przed
dopatrywaniem się w niej „Bożej odpłaty”.
Źródła: www.ekai.pl, www.episkopat.pl, www.archpoznan.pl
„To nie Pan Bóg za nie odpowiada. Nie Bóg jest ich sprawcą. On nie jest Bogiem wojny, lecz
pokoju. Nie jest Bogiem śmierci, ale życia. Nie jest Bogiem zemsty, ale przebaczenia i
pojednania” – podkreślił abp Polak, dodając, że to „ludzie ludziom gotują taki los”.
„Zacietrzewienie rosyjskiego agresora i zatwardziałość serca owocują pożogą zniszczenia i
śmierci” – stwierdził metropolita gnieźnieński.
„Wydaje się, jakby sumienie tych ludzi tak otępiało czy tak zostało owładnięte lekiem i
strachem, że jedynym wyjściem pozostała dla nich bezmyślna agresja. Ale na tle tego

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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AKT POŚWIĘCENIA

NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest
przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej
opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.
My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż
zdradzamy marzenia narodów o pokoju
oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy
się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się
w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć
Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać
agresję, niszczyć życie i gromadzić broń,
zapominając, że jesteśmy opiekunami
naszego bliźniego i wspólnego domu,
który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem
zraniliśmy serce naszego Ojca, który
pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich
i wszystko z wyjątkiem nas samych.
A teraz ze wstydem mówimy: przebacz
nam, Panie!
W nędzy grzechu, w naszych trudach
i słabościach, w tajemnicy nieprawości
zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza,
ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To
On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością
nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty. Zatem uciekamy się do
Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej
godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto
nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły
naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza
w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.
Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania
Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się
w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło
się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się
zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy
Twojej matczynej interwencji.
Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.
6
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Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.
Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.
Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.
Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.
Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.
Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.
Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina,
którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie
milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa
usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy
cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech
Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych,
którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich
domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące
Serce poruszy nas do współczucia i przynagli
do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.
Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie,
powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26):
w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas.
Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł:
„Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy
Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej
historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana
i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I
potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię
z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów
zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.
My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu
Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały
wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy
bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania
narodów, niepokoje i nadzieje świata.
Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię
i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała
Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw
nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi,
prowadź nas drogami pokoju. Amen.

MODLITWA ŚWIATA

Zatrzymaj się…

Dwie drogi życia

Człowiek ma w życiu do wyboru dwie drogi i nie ma innych rozwiązań pośrednich. Wszystko inne, w ostatecznym rozrachunku, to
tylko ułuda i omamy. Dlaczego dwie? Wybór wydaje się naturalny
i dość oczywisty. Tak jak jest światło i ciemność, dzień i noc, przypływ i odpływ, awers i rewers, góra i dół, prawa strona i lewa strona,
wierzch i spód, tak samo jest z naszym wyborem. Możemy wybrać
drogę „w górę” - ku Bogu, życiu, jasności, Prawdzie albo „w dół”
- ku zatraceniu, śmierci, ciemności, miejscu, gdzie będzie płacz
i zgrzytanie zębów. Mówiąc krótko, możemy iść drogą prawości
i godności albo bezprawia i nikczemności.
Ważne, życiowe decyzje, pomimo swej wagi, mogą okazać się prostsze do podjęcia w kontekście wyboru tzw.: dobra lub zła. Codzienne wybory, często błahe i nieskomplikowane, mogą kryć w sobie
pułapkę posiłkowania się półśrodkami, szczególnie, gdy nieobce
jest nam relatywizowanie rzeczywistości, co występuje nagminnie
i jest powszechnie akceptowane. Jak zatem na co dzień odnaleźć się
w gąszczu różnych opcji i alternatyw, mniejszego zła czy wariantu „wszyscy tak robią”? Co dla nas, katolików może być trwałym
drogowskazem, wskazówką, swoistym autopilotem, który pomoże
zachować właściwy kurs, a przede wszystkim rozeznać, czy moja
życiowa podróż biegnie ku życiu wiecznemu, czy może w kierunku
przeciwnym?
Najlepszym drogowskazem, do którego możemy się szybko odwołać jest:
Psalm 1
Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.
Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.
Psalm 1, do którego warto często wracać, znać na pamięć lub mieć
zawsze w torebce, kieszeni, portfelu, nie tylko daje nam wskazówki pomocne w naszych codziennych wyborach; daje nam również
gwarancję, że dążąc do życia wiecznego, możemy być szczęśliwi już
teraz, w życiu doczesnym.
Magdalena Miczek
ZATRZYMAJ SIĘ
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Hasło roku duszpasterskiego

Ogłoszenia duszpasterskie
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
LAETARE

27.03.2022 r.
Dzisiaj 27. dzień miesiąca, o godz. 18:00 Msza św. w o rychłą
beatyfikację Służebnicy Bożej dr Wandy Błeńskiej. Po Mszy św.
różaniec misyjny przy jej grobie.
W poniedziałek w godz. dopołudniowych w naszym kościele
będą rekolekcje wielkopostne dla młodzieży z IV LO.
W najbliższą środę o godz. 18:00 Msza św. a po niej spotkanie
grupy synodalnej w sali domu parafialnego. Zapraszamy chętnych do udziału w tym spotkaniu.
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź św. w piątek od godz. 16:00 – Komunia św. co pół godz.
W piątek Msza św. z katechezą o godz. 7:30, w sobotę Msza św.
i nabożeństwo pierszosobotnie o godz. 7:30.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

Chorych z sakramentami św. ks. Proboszcz i ks. Marek odwiedzą w piątek 1 kwietnia, ks. Ryszard w sobotę 2 kwietnia - będą
to już odwiedziny związane ze świętami Wielkanocnymi, prosimy o zgłoszenie w godzinach otwarcia biura. Pójdziemy tylko
do tych, którzy wyraźnie o to poproszą.
W najbliższa sobotę, 2 kwietnia, Mszą św. o godz. 18:00
rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne - trwać
będą do środy 6 kwietnia włącznie; w niedzielę na Mszach św.
dopołudniowych natomiast w dni powszednie o godz. 10:00 i
18:00. Słowo Boże podczas rekolekcji wygłosi ks. kan. Roman
Poźniak proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej
w Puszczykowie.
W przyszłą niedzielę swoje imieniny obchodzi ks. Ryszard.
Msza św. w intencji solenizanta o godz. 11:00.
Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątek o godz. 17.30.
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.

Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45

Biuro parafialne w tym tygodniu czynne według ustalonych
dni i godzin.
Przy wejściu do kościoła można zabierać koperty na Daninę
Diecezjalną. 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 minionym tygodniu zmarł nasz parafianin: śp. Henryk Szymczak
z ul. Dąbrowskiego. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu – Dobry
Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.
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