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EWANGELIA

                             EWANGELIA  J 8, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 
Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą 
dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono 
na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować.              
A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co 
Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy 
w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was 
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie 
schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli 
odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł 
do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: 
«Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. 
Idź i odtąd już nie grzesz».

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Tym, co najbardziej niszczy życie, 
jest grzech. Najpierw swój własny. 
Łatwo jest bowiem widzieć grzechy 
innych, wytykać je palcami, 
wzywać drugiego do nawrócenia. 
Tak czynili faryzeusze i uczeni          
w Piśmie. Wszędzie widzieli 
grzech, tylko nie w sobie. I to był 
ich największy dramat. Nigdy nie 
chcieli stanąć w prawdzie, uciekali 
od niej. Widzimy to w dzisiejszej 
Ewangelii. Kiedy Jezus ukazuje im, że nie 
są bez grzechu, oni jeden po drugim zaczęli 
odchodzić… Szkoda, że nie chcieli się 
„wyspowiadać”.
Kto z was jest bez grzechu? – pyta nas dzisiaj 
Jezus. Nie pyta o grzechy innych, o grzechy 
sąsiadów, znajomych czy polityków. 
On pyta o moje grzechy. Bo nawrócenie 
zaczyna się najpierw od siebie samego. Od 
uznania, że to ja jestem pierwszy, który 
potrzebuje miłosierdzia Bożego. Dlatego 
nim zaczniemy innych przyprowadzać do 
Jezusa, nim zaczniemy innych osądzać                    
i kamienować słowami, nim innym każemy 
się nawracać, najpierw sami uczyńmy 
rachunek sumienia. Bo nie jest w życiu 
najgorszym to, że się grzech popełni, że 
się upadnie i zgrzeszy. Najgorszym jest 
to, że się nie chce tego zobaczyć, że się 
nie uznaje w sobie grzechu, że grzech                                                                                
staje się „przyjacielem” człowieka. I że 
zamiast przyjść z grzechem do Jezusa, 
to się od Niego odchodzi, jak odeszli 
faryzeusze  z „nierozgrzeszonym” sercem. 
A jakie dzisiaj jest moje / Twoje serce?

Od tej chwili 
już nie grzesz
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Niedziela, 27 marca 
2022 r.
Jeżeli ktoś pozostaje               
w Chrystusie, jest no-
wym stworzeniem. 
[2 Kor 5,17]

Poniedziałek, 28 marca 
2022 r.
Oto Ja stwarzam nowe 
niebiosa i nową ziemię; 
nie będzie się wspo-
minać dawniejszych 
dziejów ani na myśl one 
nie przyjdą. 
[Iz 65,17]

Wtorek, 29 marca 2022 r.
Bóg jest dla nas uciecz-
ką i siłą, najpewniejszą 
pomocą w trudno-
ściach. 
[Ps 46,2]

Środa, 30 marca 2022 r.
Ci, którzy pełnili dobre 
czyny, pójdą na zmar-
twychwstanie do życia; 
ci, którzy pełnili złe 
czyny – na zmartwych-
wstanie do potępienia. 
[ J 5,29]

Myśli na każdy dzień
Czwartek, 31 marca 
2022 r.
Bardzo szybko zawró-
cili z drogi, którą im 
nakazałem, i utworzyli 
sobie posąg cielca 
odlanego z metalu,                
i oddali mu pokłon,                  
i złożyli mu ofiary. 
[Wj 32,8]

Piątek, 1 kwietnia 
2022 r.
Zróbmy zasadzkę na 
sprawiedliwego, bo 
nam niewygodny. 
[Mdr 2,1]

Sobota, 2 kwietnia 
2022 r.
Lecz Pan Zastępów 
jest sprawiedliwym 
sędzią, bada nerki                     
i serce. 
[ Jr 11,20]

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, rok C
PIERWSZE CZYTANIE  Iz 43, 16-21
Obietnica nowego wyzwolenia
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; 
który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, 
zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. «Nie wspominajcie wydarzeń minionych, 
nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia 
się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na 
pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni 
dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który 
sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę».

PSALM RESPONSORYJNY   Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)
Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Refren.
Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Refren.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Refren.
Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE Flp 3, 8-14
Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania 
z martwych

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia: Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 
Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję 
to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mo-
jej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną 
dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wie-
rze – przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału                 
w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś 
do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się sta-
łem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez 
Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jed-
no czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede 
mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę,              
w Chrystusie Jezusie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    Jl 2, 13bc
Aklamacja:: Chwała Tobie, Słowo Boże.
    Nawróćcie się do Boga waszego,
    On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Ps 23; J 8, 1-11
Wtorek: Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30
Środa: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Ps 3; J 8, 31-42
Czwartek: Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59
Piątek: Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
Sobota: Ez 37, 21-28; Ps 31; J 11, 45-57
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„Misje trzeba pokochać, bez tego nie da rady” – twierdziła Dokta.

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
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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 jest zawsze krokiem wstecz

„Wojna jest zawsze krokiem wstecz, prowadzi do 
zacofania” – powiedział papież Franciszek pod-
czas audiencji dla jednej z włoskich organizacji 
chrześcijańskiego wolontariatu „Ho avuto sete” 
(Byłem spragniony). Franciszek odniósł się do 
wojny na Ukrainie. „Odczuwamy ją ze szczegól-
ną mocą, bo jest blisko nas, ale wojny trwają też 
gdzie indziej, w Afryce, na Bliskim Wschodzie czy                                               
w Azji” – przypominał Ojciec Święty.

Franciszek: wojna jest porażką wszystkich
„Chciałbym poświęcić chwilę, by przypomnieć                 
o ofiarach wojny. Docierają do nas wiadomości                 
o osobach wypędzonych, o ludziach uciekających, 
zabitych, rannych. Jakże wielu poległych żołnierzy 
z jednej i drugiej strony! Są to wieści śmierci. Pro-
śmy Pana życia, aby uwolnił nas od tej śmierci woj-
ny. Z wojną wszystko się traci, wszystko. W wojnie 
nie ma zwycięstwa, wszystko jest porażką. Niech 
Pan pośle swego Ducha, by nam uzmysłowił, że 
wojna jest porażką ludzkości, że musimy pokonać 
wszystkich, prowadząc wojnę, która nas niszczy,                     
i uwolnił nas od tej potrzeby samozniszczenia. 
Módlmy się również, aby rządzący zrozumieli, że 
kupowanie broni i jej produkowanie nie jest roz-
wiązaniem problemu. Rozwiązaniem problemu 
jest wspólna praca na rzecz pokoju, i jak mówi 
Biblia, przekształcanie broni w narzędzia pokoju. 
Módlmy się razem do Matki Bożej: „Zdrowaś Ma-
ryjo, łaski pełna…”

Papież poświęcił Rosję i Ukrainę 
Niepokalanemu Sercu Maryi

Podczas objawień w Fatimie w 1917 r. Matka Boża 
przekazała dzieciom, że dla ratowania grzeszni-
ków przed piekłem należy m. in. wprowadzić na-
bożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Maryja 
prosiła także o poświęcenie Rosji Jej Niepokala-
nemu sercu. Wyjaśniała, że „jeśli Rosja nawróci się, 
zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda 
rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując 
wojny i prześladowanie Kościoła”. 25 marca 1984 
r. Jan Paweł II, w duchowej jedności ze wszystkimi 

biskupami świata (uprzednio do tego wezwanymi), 
w Bazylice św. Piotra zawierzył świat i Rosję Maryi. 
Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że taki uroczy-
sty i powszechny akt odpowiadał temu, czego żąda-
ła Matka Boża. Jednocześnie dodała, że być może 
akt ten ustrzegł świat od wojny atomowej. Papież 
Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalane-
mu Sercu Maryi. Aktu tego dokonał na zakończe-
nie nabożeństwa pokutnego w bazylice św. Piotra                                             
w Watykanie. „…uroczyście zawierzamy i poświęca-
my Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, 
Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę” 
– mówił Ojciec Święty. Papież odczytał akt przed 
figurą Matki Bożej, która na co dzień znajduje się                                                                           
w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w San Vit-
torino pod Rzymem, po czym złożył przed figurą 
bukiet kwiatów. Zabrzmiały dzwony bazyliki św. Pio-
tra. Na zakończenie odśpiewano antyfonę „Immaco-
lata, Vergine bella” (Niepokalana, piękna Dziewico).

Abp Gądecki spotkał się z papieżem Franciszkiem
Aktualne kwestie związane z funkcjonowaniem Ko-
ścioła w Polsce, w czasie trwającej wojny w Ukrainie, 
były głównym tematem spotkania Przewodniczące-
go Konferencji Episkopatu Polski z Ojcem Świętym 
Franciszkiem, który przyjął abp. Stanisława Gądec-
kiego na prywatnej audiencji 28 marca br. Spotka-
nie trwało 45 minut. Przewodniczący Episkopatu 
podziękował Ojcu Świętemu za poświęcenie całego 
świata, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu 
Sercu Maryi.
Przedstawił także panoramę działań, jakie Kościół 
w Polsce podjął niezwłocznie po wybuchu wojny. 
„Dotyczą one zarówno działań pomocowych dla 
rzeszy uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli się na 
terytorium Polski, jak również wsparcia tych, którzy 
mimo działań wojennych, pozostali w swoim kraju. 
Pomoc Kościoła świadczona jest przez Caritas Pol-
ska i Caritas diecezjalne, Zespół Pomocy Kościo-
łowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski, 
wspólnoty zakonne męskie i żeńskie, wielu księży                                            
i seminarzystów” – czytamy w komunikacie. 
Ojciec Święty podziękował za wszystkie podjęte 
przez Kościół w Polsce działania i zapewnił o swoim 
duchowym wsparciu. Prosił duchowieństwo i kle-
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Papież poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi
Podczas objawień w Fatimie w 1917 r. Matka Boża przekazała dzieciom, że dla ratowania 
grzeszników przed piekłem należy m. in. wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego 
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Na zakończenie odśpiewano antyfonę „Immacolata, Vergine bella” (Niepokalana, piękna 
Dziewico).

Abp Gądecki spotkał się z papieżem Franciszkiem
Aktualne kwestie związane z funkcjonowaniem Kościoła w Polsce, w czasie trwającej wojny 
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prywatnej audiencji 28 marca br. Spotkanie trwało 45 minut.
Przewodniczący Episkopatu podziękował Ojcu Świętemu za poświęcenie całego świata, a 
zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi.
Przedstawił także panoramę działań, jakie Kościół w Polsce podjął niezwłocznie po wybuchu 
wojny. „Dotyczą one zarówno działań pomocowych dla rzeszy uchodźców z Ukrainy, którzy 
znaleźli się na terytorium Polski, jak również wsparcia tych, którzy mimo działań wojennych,
pozostali w swoim kraju. Pomoc Kościoła świadczona jest przez Caritas Polska i Caritas 
diecezjalne, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski, 
wspólnoty zakonne męskie i żeńskie, wielu księży i seminarzystów” – czytamy w 
komunikacie. 
Ojciec Święty podziękował za wszystkie podjęte przez Kościół w Polsce działania i zapewnił 
o swoim duchowym wsparciu. Prosił duchowieństwo i kleryków o trwanie w bliskości wiary 
ludu Bożego. Udzielił też swego apostolskiego błogosławieństwa.
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ryków o trwanie w bliskości wiary ludu Bożego. 
Udzielił też swego apostolskiego błogosławień-
stwa.

Kijów – w metrze odprawiono Mszę św. o pokój
Mieszkańcy Kijowa, którzy chronią sią przed 
bombardowaniami w metrze, mogą tam też 
uczestniczyć we Mszy św. W tych dniach modlą 
się szczególnie o pokój. „Choć w liturgii uczestni-
czyli wierni różnych wyznań, w modlitwie skie-
rowanej do jednego Boga panowała głęboka jed-
ność” – powiedział o. Jozafat, który odprawił jedną 
z liturgii.
W kijowskim metrze przebywa obecnie mnó-
stwo osób. Dla wielu z nich stało się ono drugim 
domem. Ludzie znajdują w modlitwie drogę do 
odnalezienia wewnętrznego pokoju. Dlatego 
wspólna Eucharystia została przyjęta przez nich                                  
z entuzjazmem i zaangażowaniem. „Ludzie potrze-
bują wsparcia i proszą o możliwość wspólnej mo-
dlitwy o zakończenie wojny, za naszych żołnierzy                                                                                                                      
i o pokój na naszej ziemi” – wyjaśnił greckokato-
licki kapłan.
Boską liturgię zorganizował parafianin z cerkwi 
św. Bazylego Wielkiego w Kijowie, który w metrze 
pracuje jako lekarz. W metrze cały czas posługują 
księża. Równolegle do celebrowanej Mszy, jeden 
z kapłanów spowiadał i rozmawiał z każdym, kto 
tego potrzebował. To szczególna okazja do wspar-
cia, także tych, którzy chcą po prostu się zwierzyć, 
bez przystępowania do sakramentu.

Kościoły chrześcijańskie współpracują przy odnowie 
posadzki w Bazylice Grobu Pańskiego

Trzy Kościoły: katolicki, prawosławny i ormiań-
ski, zrywając z niechlubną przeszłością głębokich 
podziałów, postanowiły współpracować przy od-
nowieniu posadzki w Bazylice Grobu Pańskiego 
w Jerozolimie. Według amerykańskiej agencji AP 
współdziałanie to rozpoczęło się już w 2016 r., 
kiedy władze izraelskie uznały za „zagrożenie dla 
zwiedzających” stan znajdującej się tam edyku-
ły (kapliczki nad domniemanym grobem Pana 
Jezusa z frontonem wspartym na kolumnach). 
Restauracja tego miejsca pociągnęła za sobą po-
trzebę obecnych prac przy posadzce świątyni. 
Bazylika Grobu Świętego (lub Pańskiego; łac. 
Sanctum Sepulchrum), zwana przez chrześcijan 
wschodnich Kościołem Zmartwychwstania Pań-

skiego (gr. Naós tes Anastáseos), to najważniejsza 
świątynia chrześcijańska w Jerozolimie. Znajduje 
się w Dzielnicy Chrześcijańskiej na Starym Mieście, 
w którym – według prastarego przekazu – doszło 
do męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa. Bazylika nie jest 
wyłączną własnością jednego tylko Kościoła chrze-
ścijańskiego, ale współzarządzają nią przedstawiciele 
kilku wyznań: Prawosławnego Patriarchatu Jerozo-
limy, Kościoła łacińskiego, reprezentowanego przez 
Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie) i Ormiań-
skiego Kościoła Apostolskiego. Mogą oni sprawo-
wać na zmianę obrzędy liturgiczne w sanktuarium. 
Ponadto w największe święta z bazyliki korzystają 
też duchowni i wierni Kościołów syryjskiego i etiop-
skiego, a Kościół koptyjski ma prawa tylko do kilku 
pomieszczeń. W wybrane dni jego wspólnota może 
sprawować liturgię we własnej kaplicy, znajdującej się 
na tyłach kaplicy Grobu.
Wzajemne stosunki między poszczególnymi wspól-
notami reguluje, wywodząca się jeszcze z czasów 
Imperium Osmańskiego, zasada „Status Quo”. Od co 
najmniej 8 wieków klucze do świątyni mają członko-
wie jednej rodziny muzułmańskiej. W 1980 r. bazyli-
kę, wraz z całym Starym Miastem Jerozolimy, wpisa-
no na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Droga Krzyżowa w Jerozolimie w intencji pokoju
W Jerozolimie odbyła się ekumeniczna Droga Krzy-
żowa w intencji pokoju. 22 marca jej uczestnicy 
przeszli uliczkami Via Dolorosa w Starej Jerozoli-
mie. „Modlitwa została zorganizowana z inicjatywy 
arabskojęzycznej parafii Najświętszego Zbawicie-
la” – powiedziała Radiu Watykańskiemu, pracująca                                 
w Kustodii Ziemi Świętej, siostra Miriam Michalak 
ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza.
„Do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej zostali za-
proszeni również przedstawiciele innych wyznań. 
Przede wszystkim można było zauważyć obecność 
Kościoła prawosławnego greckiego. Zauważyłam 
też wśród uczestników dziennikarzy rosyjskich, któ-
rzy relacjonowali i nagrywali cały przebieg tej Dro-
gi Krzyżowej. Stacje były odczytywane po arabsku 
i angielsku. Jak to zazwyczaj bywa w Jerozolimie,                              
w tym wydarzeniu uczestniczyło wiele sióstr zakon-
nych, habitowych i bezhabitowych, które posługują 
w różnych środowiskach. Przez uczestnictwo w tej 
Drodze Krzyżowej łączyliśmy się też w modlitwie, 
do której nawołuje Ojciec Święty, w modlitwie ca-

Kijów – w metrze odprawiono Mszę św. o pokój
Mieszkańcy Kijowa, którzy chronią sią przed bombardowaniami w metrze, mogą tam też 
uczestniczyć we Mszy św. W tych dniach modlą się szczególnie o pokój. „Choć w liturgii 
uczestniczyli wierni różnych wyznań, w modlitwie skierowanej do jednego Boga panowała 
głęboka jedność” – powiedział o. Jozafat, który odprawił jedną z liturgii.
W kijowskim metrze przebywa obecnie mnóstwo osób. Dla wielu z nich stało się ono drugim 
domem. Ludzie znajdują w modlitwie drogę do odnalezienia wewnętrznego pokoju. Dlatego 
wspólna Eucharystia została przyjęta przez nich z entuzjazmem i zaangażowaniem. „Ludzie 
potrzebują wsparcia i proszą o możliwość wspólnej modlitwy o zakończenie wojny, za 
naszych żołnierzy i o pokój na naszej ziemi” – wyjaśnił greckokatolicki kapłan.
Boską liturgię zorganizował parafianin z cerkwi św. Bazylego Wielkiego w Kijowie, który w 
metrze pracuje jako lekarz. W metrze cały czas posługują księża. Równolegle do 
celebrowanej Mszy, jeden z kapłanów spowiadał i rozmawiał z każdym, kto tego 
potrzebował. To szczególna okazja do wsparcia, także tych, którzy chcą po prostu się 
zwierzyć, bez przystępowania do sakramentu.

Fot. Vatican News

Fot. Wikipedia

Droga Krzyżowa w Jerozolimie w intencji pokoju
W Jerozolimie odbyła się ekumeniczna Droga Krzyżowa w intencji pokoju. 22 marca jej 
uczestnicy przeszli uliczkami Via Dolorosa w Starej Jerozolimie.
„Modlitwa została zorganizowana z inicjatywy arabskojęzycznej parafii Najświętszego 
Zbawiciela” – powiedziała Radiu Watykańskiemu, pracująca w Kustodii Ziemi Świętej,
siostra Miriam Michalak ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza.
„Do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej zostali zaproszeni również przedstawiciele innych 
wyznań. Przede wszystkim można było zauważyć obecność Kościoła prawosławnego 
greckiego. Zauważyłam też wśród uczestników dziennikarzy rosyjskich, którzy relacjonowali 
i nagrywali cały przebieg tej Drogi Krzyżowej. Stacje były odczytywane po arabsku i 
angielsku. Jak to zazwyczaj bywa w Jerozolimie, w tym wydarzeniu uczestniczyło wiele 
sióstr zakonnych, habitowych i bezhabitowych, które posługują w różnych środowiskach. 
Przez uczestnictwo w tej Drodze Krzyżowej łączyliśmy się też w modlitwie, do której 
nawołuje Ojciec Święty, w modlitwie całego Kościoła o pokój na Ukrainie” – powiedziała 
siostra Michalak.

Fot. Vatican News

Afryka modli się o pokój w Ukrainie
Duchowni i wierni z Afryki także modlą się o pokój w Ukrainie. Zapewnia o tym bp 
Mirosław Gucwa z diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. Biskup, pochodzący z 
diecezji tarnowskiej, podkreśla, że fala dobra okazywana przez różne kraje, zwłaszcza Polskę, 
łagodzi smutek i ból.
Bp Mirosław Gucwa, w swoim liście nadesłanym z Afryki, dzieli się refleksją na temat wojny 
i tego, co ona pozostawia w sercach i relacjach międzyludzkich. Patrzy na walki toczone w 

Panorama Jerozolimy – teren dawnej świątyni | Fot. archiwum ks. A. Kondysa

Panorama Jerozolimy – teren dawnej świątyni | Fot. archiwum ks. A. Kondysa
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łego Kościoła o pokój na Ukrainie” – powiedziała 
siostra Michalak.

Afryka modli się o pokój w Ukrainie
Duchowni i wierni z Afryki także modlą się                             
o pokój w Ukrainie. Zapewnia o tym bp Miro-
sław Gucwa z diecezji Bouar w Republice Środ-
kowoafrykańskiej. Biskup, pochodzący z diecezji 
tarnowskiej, podkreśla, że fala dobra okazywana 
przez różne kraje, zwłaszcza Polskę, łagodzi smu-
tek i ból.
Bp Mirosław Gucwa, w swoim liście nadesłanym 
z Afryki, dzieli się refleksją na temat wojny i tego, 
co ona pozostawia w sercach i relacjach między-
ludzkich. Patrzy na walki toczone w Ukrainie                                      
z perspektywy walk w Republice Środkowoafry-
kańskiej. Wyraża jednocześnie nadzieję na rychły 
pokój.

Polscy biskupi prawosławni apelują o zaprzestanie 
działań wojennych w Ukrainie

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicz-
nego Kościoła Prawosławnego zwrócił się „z we-
zwaniem do władz Federacji Rosyjskiej, na czele                      
z prezydentem, o zaprzestanie działań wojennych 
w Ukrainie”. Nazwał je niegodziwymi i niepoję-
tymi. „Trudno bowiem zrozumieć powody, dla 
których dwa bratnie, prawosławne, słowiańskie 
narody walczą ze sobą. Nie niszczmy tego, co 
pozostawili nam Ojcowie i Matki, począwszy od 
chrztu św. księcia Włodzimierza” – napisali bisku-
pi w swoim oświadczeniu.

30. rocznica sakry abp. Stanisława Gądeckiego
26 marca br. w poznańskiej katedrze abp Stani-
sław Gądecki przewodniczył uroczystej Mszy św. 
z okazji 30. rocznicy święceń biskupich i 20. rocz-
nicy objęcia przez niego archidiecezji poznańskiej. 
Metropolita poznański przyjął święcenia biskupie 
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 
1992 roku.
W uroczystej Mszy św. uczestniczyli abp Wojciech 
Polak, Prymas Polski, bp Damian Bryl, biskup ka-
liski, bp Artur Miziński, sekretarz generalny Kon-
ferencji Episkopatu Polski, biskupi pomocniczy 
archidiecezji poznańskiej Grzegorz Balcerek, Szy-

mon Stułkowski oraz Jan Glapiak i bp senior Zdzi-
sław Fortuniak. W katedrze zgromadzili się także 
przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, 
członkowie kapituł, wyżsi przełożeni zgromadzeń za-
konnych, kapłani, bracia i siostry zakonne oraz wierni 
świeccy.
Abp Gądecki, dziękując za złożone życzenia i modli-
twę, skierował prośbę do uczestników Eucharystii                   
o dalsze wsparcie modlitewne jego posługi w Koście-
le poznańskim i w Polsce.
„Rola biskupa polega na tym, aby nie zasłaniać sobą 
Chrystusa i pokonać trudności, którymi są podszep-
ty złego ducha, że jesteśmy w swej posłudze sami” – 
powiedział metropolita poznański.

Patriarcha Bartłomiej z wizytą w Polsce
W niedzielę, 27 marca, przybył do Polski ekumenicz-
ny patriarcha Bartłomiej. Honorowy zwierzchnik 
światowego prawosławia odwiedził nasz kraj na za-
proszenie prezydenta Andrzeja Dudy i przedstawi-
cieli Kościołów. Wraz z abp Stanisławem Gądeckim, 
przewodniczącym Episkopatu, modlił się o pokój na 
świecie.
Prawosławny patriarcha Konstantynopola, jako na-
stępca św. Andrzeja Apostoła, nosi tytuł „patriarchy 
ekumenicznego”, co czyni go honorowym zwierzch-
nikiem światowego prawosławia, liczącego około 
300 milionów wiernych na całym świecie. Siedziba 
patriarchy – Fanar – znajduje się w Stambule.

Patriarcha Bartłomiej spotkał się 
 uchodźcami z Ukrainy

Podczas wizyty w Polsce, ekumeniczny patriarcha 
Bartłomiej spotkał się z uchodźcami wojennymi                    
z Ukrainy. Przebywając w Centrum Kultury Prawo-
sławnej w Warszawie, honorowy zwierzchnik świa-
towego prawosławia zapewnił ich o swojej duchowej 
bliskości i solidarności

Ukrainie z perspektywy walk w Republice Środkowoafrykańskiej. Wyraża jednocześnie 
nadzieję na rychły pokój.

Fot. Martin Bekerman / Unsplash

W POLSCE

Polscy biskupi prawosławni apelują o zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie
Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zwrócił się „z 
wezwaniem do władz Federacji Rosyjskiej, na czele z prezydentem, o zaprzestanie działań 
wojennych w Ukrainie”. Nazwał je niegodziwymi i niepojętymi. „Trudno bowiem zrozumieć 
powody, dla których dwa bratnie, prawosławne, słowiańskie narody walczą ze sobą. Nie 
niszczmy tego, co pozostawili nam Ojcowie i Matki, począwszy od chrztu św. księcia 
Włodzimierza” – napisali biskupi w swoim oświadczeniu.

Fot. David Dee Delgado/Getty AFP/East News

Fot. WikipediaFot. © Mazur / episkopat.pl

30. rocznica sakry abp. Stanisława Gądeckiego
26 marca br. w poznańskiej katedrze abp Stanisław Gądecki przewodniczył uroczystej Mszy 
św. z okazji 30. rocznicy święceń biskupich i 20. rocznicy objęcia przez niego archidiecezji 
poznańskiej. Metropolita poznański przyjął święcenia biskupie w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, 25 marca 1992 roku.
W uroczystej Mszy św. uczestniczyli abp Wojciech Polak, Prymas Polski, bp Damian Bryl, 
biskup kaliski, bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskupi 
pomocniczy archidiecezji poznańskiej Grzegorz Balcerek, Szymon Stułkowski oraz Jan 
Glapiak i bp senior Zdzisław Fortuniak. W katedrze zgromadzili się także przedstawiciele 
władz samorządowych i rządowych, członkowie kapituł, wyżsi przełożeni zgromadzeń 
zakonnych, kapłani, bracia i siostry zakonne oraz wierni świeccy.
Abp Gądecki, dziękując za złożone życzenia i modlitwę, skierował prośbę do uczestników 
Eucharystii o dalsze wsparcie modlitewne jego posługi w Kościele poznańskim i w Polsce.
„Rola biskupa polega na tym, aby nie zasłaniać sobą Chrystusa i pokonać trudności, którymi 
są podszepty złego ducha, że jesteśmy w swej posłudze sami” – powiedział metropolita 
poznański.

W POLSCE

Fot. Łukasz Leonkiewicz
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Patriarcha Bartłomiej z wizytą w Polsce
W niedzielę, 27 marca, przybył do Polski ekumeniczny patriarcha Bartłomiej. Honorowy 
zwierzchnik światowego prawosławia odwiedził nasz kraj na zaproszenie prezydenta 
Andrzeja Dudy i przedstawicieli Kościołów. Wraz z abp Stanisławem Gądeckim, 
przewodniczącym Episkopatu, modlił się o pokój na świecie.
Prawosławny patriarcha Konstantynopola, jako następca św. Andrzeja Apostoła, nosi tytuł 
„patriarchy ekumenicznego”, co czyni go honorowym zwierzchnikiem światowego 
prawosławia, liczącego około 300 milionów wiernych na całym świecie. Siedziba patriarchy –
Fanar – znajduje się w Stambule.
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej

Matka Boża Latyczowska Pani Podola i Wołynia
Latyczów jest miasteczkiem położonym w środkowej Ukrainie, 
około 360 km od granicy z Polską. Niegdyś mieścił się w grani-
cach Królestwa Polskiego. Po drugim rozbiorze, wraz z całym Po-
dolem przypadł Rosji. Około roku 1606 biskup kamieniecki Paweł 
Wołucki sprowadził do Latyczowa dominikanów, którzy przybyli              
z otrzymanym od Klemensa XVII obrazem Matki Bożej, jako bło-
gosławieństwem podczas pracy 
misyjnej. Został on umieszczony 
w ufundowanej przez Potockich 
pierwszej murowanej świątyni. 
Obraz jest kopią obrazu Mat-
ki Bożej Śnieżnej. Malowidło 
ukazuje Matkę Bożą trzymają-
cą Dzieciątko Jezus. W Jej pra-
wej ręce widnieje berło. Głowę 
Maryi otacza wieniec z gwiazd. 
Jezus błogosławi wiernym trzy-
mając Pismo Święte. Od począt-
ku obecności w latyczowskiej 
świątyni obraz zasłynął wieloma 
cudami. Niestety obraz wielo-
krotnie zmieniał miejsce pobytu. 
W 1648 podczas najazdu Chmiel-
nickiego, chroniąc obraz, domi-
nikanie zabrali go do Lwowa. 
W 1772 powrócił jednak do La-
tyczowa. W związku z licznymi 
cudami na mocy dekretu Piusa 
VI, 4 października 1778 biskup 
Stanisław Rajmund Jezierski 
ukoronował uroczyście obraz złotymi koronami. Latyczów stał się 
głównym sanktuarium na Podolu, skupiając także wiernych z Wo-
łynia i innych miejscowości. W 1832, po powstaniu listopadowym, 
rząd carski skasował klasztor w Latyczowie. W czasie I wojny świa-
towej obraz był chroniony przez jakiś czas w Winnicy, powrócił 
później do Latyczowa, ale już w 1920 w związku z najazdem bolsze-
wików został przewieziony do Warszawy. Związek Kresowiaków 
postanowił o umieszczeniu go w świeżo budowanej Kaplicy Kreso-
wej kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie.
 W międzyczasie jednak, decyzją władz kościelnych, wrócił na Kre-
sy – w roku 1933 do kościoła parafii Św. Trójcy w Lubomlu – do 
czasu, gdy w listopadzie 1935 roku został umieszczony w katedrze 
w Łucku. 6 sierpnia 1945, w związku z utratą przez Polskę po II 
wojnie światowej wschodnich terytoriów, obraz opuścił Kresy 
Wschodnie wraz z siostrami Służkami NMP i w obawie przed pro-
fanacją został umieszczony w ich kaplicy w Lublinie. 4 październi-
ka 2014 został na stałe przeniesiony do kościoła pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Lublinie, który 7 października 2017 dekretem abp. 
Stanisława Budzika został ustanowiony sanktuarium Matki Bożej 
Latyczowskiej, Patronki Nowej Ewangelizacji. 7 października 2018 

cudowny obraz Matki Bożej Latyczowskiej został rekorono-
wany przez arcybiskupa Stanisława Budzika złotymi korona-
mi pobłogosławionymi przez papieża Franciszka. Tymczasem 
sanktuarium w Latyczowie, odzyskane przez katolików w 1989 
roku, powracało do dawnej świetności utraconej przez lata de-
wastacji. Ponieważ jednak przepisy prawa międzynarodowego 

nie pozwalały na powrót obrazu 
do Latyczowa, legat papieski oraz 
występujący w imieniu Episkopatu 
Polski bp Henryk Tomasik, przeka-
zali sanktuarium na Ukrainie kopię 
wizerunku Matki Bożej Latyczow-
skiej pobłogosławioną 28 maja 
2006 w Krakowie przez Benedykta 
XVI. Inna kopia obrazu znajduje 
się w kościele Niepokalanego Po-
częcia NMP w Warszawie. Powsta-
ła ona w zastępstwie oryginalnego 
obrazu, który miał trafić do tego 
kościoła, ale ostatecznie wrócił na 
Kresy. Kopia przetrwała II woj-
nę światową (mimo zniszczenia 
Kaplicy Kresowej) i jest otoczona 
niezwykłym kultem. Jak dziś wy-
gląda Latyczów z powodu napaści 
na Ukrainę? Myślę, że ukraińscy 

katolicy, szczególnie obec-
nie w tych trudnych cza-
sach, gorąco modlą się do 
Matki Bożej Latyczowskiej, 
prosząc o pomoc i opiekę.  
Wspomnienie Matki Bożej 
Latyczowskiej, ustanowione 
przez Świętego Jana Pawła 
II, obchodzone jest 6 lipca.

Ksiądz Jan Twardowski
Matko Latyczowska dalekiego Podola

z kościoła, który wznieśli rycerze
z daniny od każdego końskiego kopyta

historią jak sztandarem okryta
Tułaczko Wygnanko

co skromnej kaplicy Lublinie z nami żyjesz
    módl się za nami
Ewa Wika w służbie Maryi

Cudowny obraz w kościele 
Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
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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

Rozpoczęliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne - trwać 
będą do środy 6 kwietnia w dni powszednie o godz. 10:00                
i 18:00. Słowo Boże podczas rekolekcji głosi ks. kan. Roman 
Poźniak proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej 
w Puszczykowie.

W najbliższy w czwartek 7 kwietnia o godz. 18.00 Msza 
św., a następnie katecheza dla rodziców dzieci I KOMUNIJ-
NYCH. Obecność obowiązkowa.!

Natomiast sobotę 9 kwietnia o godz. 9.00 PIERWSZA 
SPOWIEDŹ DZIECI, KTÓRE 15 MAJA  PRZYSTĄPIĄ  
DO  I  KOMUNII  ŚW.

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

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka do Mi-
łosierdzia 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 Dani-
nę 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.

Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na 
wszystkich Mszach św., a o godz. 11.00 procesja z palmami 
do kościoła. Prosimy o przyniesienie palm.

Już dziś informujemy, że po dwuletniej przerwie spowodo-
wanej pandemią tradycyjna Droga Krzyżowa w Wielki 
Piątek o godz. 4 rano będzie na Forcie VII. Bliższe infor-
macje podamy w przyszłą niedzielę.

Dzienny Dom Pomocy „Klub Ogrody” przy ul. Nowy 
Świat 7/11 podjął inicjatywę uszycia plecaków dla dzieci 
z Ukrainy. Proszą o pomoc – dostarczenie im materiałów: 
płótna i sznurka ozdobnego do ich wykonania.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp. Zygmunt 
Matuszak z ul. Dąbrowskiego – Msza pogrzebowa w środę 
o godz. 18:00, pogrzeb na Junikowie, śp. Marian Linkowski 
z ul. Szamarzewskiego – Msza pogrzebowa i pogrzeb na 
naszym cmentarzu w piątek o godz. 9:30. Polećmy zmar-
łych Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz Panie daj im 
wieczne spoczywanie.

Hasło roku duszpasterskiego


