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EWANGELIA

                             EWANGELIA (Łk 4, 1-13)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu,                             
a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był 
kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie 
poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». 
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem 
żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał 
Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do 
Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, 
bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc 
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz 
Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». 
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku 
świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się 
stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz 
co do ciebie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś 
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu 
odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił 
od Niego aż do czasu.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Diabeł istnieje naprawdę. Choć czasem                
o tym zapominamy, dzisiejsze Słowo Boże 
nie zostawia wątpliwości. Istnieje i ma tak 
wielki tupet, że próbuje kusić samego Syna 
Bożego. Pokusy są zawsze te same: chęć 
posiadania, panowania i niezależności 
za wszelką cenę. Zaspokojona żądza 
posiadania rodzi nieodpartą chęć 
panowania, ta zaś prowadzi do całkowitej 
niezależności i samowoli. Pozostaje nam 
nieustanne czuwanie nad swoim sercem, 

Jezus przebywał                 
w Duchu Świętym na 
pustyni i był kuszony

aby było miejscem świętym, miejscem uwielbienia 
Boga i spotkania z Nim, bo dopóki żyjemy, żadne 
kuszenie nie jest ostateczne, diabeł zostawia nas                            
w spokoju, ale tylko do czasu… Wszystkie trudne, 
bolesne momenty życia są naszym wyjściem na 
pustynię. Są zatem sposobnością do okazania 
Bogu wierności i miłości, szansą wzrostu wiary. 
Na świecie rozlało się zło na niewyobrażalną skalę. 
Już od dawna tak bardzo nie potrzebowaliśmy 
Dobrej Nowiny. Umieramy ze strachu o naszych 
przyjaciół, pęka nam serce wobec tak wielkiego, 
niezawinionego cierpienia. Przychodzimy dzisiaj 
do Pana Jezusa, żeby zobaczyć jakieś światło, 
żeby usłyszeć nadzieje. Dzisiejsze Słowo Boże 
przypomina, że Pan Jezus już zwyciężył. Kuszony 
na pustyni, oparł się pokusom; poddany cierpieniu 
na krzyżu, zmartwychwstał. Ta ostateczna walka 
dobra ze złem już się rozegrała. Ostatnie słowo                                                                              
w dziejach człowieka należy do życia, a nie do 
śmierci, do miłości, a nie do nienawiści. Christus 
Victor! „To wam powiedziałem, abyście we mnie 
pokój mieli. W świecie doznacie ucisku, lecz ufajcie. 
Ja zwyciężyłem świat.” (J 16, 33)

Justyna Zienkowicz
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7.03.
„Na początku słuchaj. 
Zabieraj głos jako ostat-
ni. Ostatnie słowo jest 
więcej warte niż pierw-
sze.”
św. Izydor z Sewilli

8.03.
„Szukając wzoru czysto 
i właściwie rozwinię-
tych predyspozycji 
kobiecych - małżonki                                    
i matki, jaką jest kobieta 
ze swej natury - popa-
trzmy na Niepokala-
ną (…). Matka Boża 
ukazuje nam najpeł-
niej duchową postawę 
właściwą naturalnemu 
powołaniu kobiety.”
 św. Teresa Benedyk-
ta od Krzyża (Edyta 
Stein)

9.03.
„Tu na ziemi świętość 
polega na tym, aby być 
stale radosnym i wier-
nie wypełniać nasze 
obowiązki.”
św. Dominik Savio

10.03.
„Jak w przyjaźni nawet 

Myśli na każdy dzień
istotne przykrości wy-
dają się małoznaczny-
mi, tak w nieprzyjaźni 
nawet drobnostki 
wydają się przykro-
ściami, choćby to było 
jakieś obojętnie wypo-
wiedziane słowo.”
św. Jan Chryzostom

11.03.
„Pan nas nie sądzi we-
dług wielkości czynów 
naszych ani według 
ich trudności; jedynie 
według mieści, z jaką 
je spełniamy.”
św. Teresa od Dzie-
ciątka Jezus

12.03.
„Czyńcie dobrze 
wszystkim, czyńcie 
dobrze zawsze, źle 
nigdy i nikomu.”
Św. Alojzy Orione

13.03.
„Nie usiłujmy pozbyć 
się Pana jak kamyka            
z buta.”
św. Jan Maria Vianney

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu, rok C
PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 26, 4-10)
Wyznanie wiary ludu wybranego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu: «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i poło-
ży go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa 
wobec Pana, Boga swego: „Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egip-
tu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogrom-
ny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli 
na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga oj-
ców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud 
i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wycią-
gniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził 
nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto 
przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.
Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu 
swemu».
PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15)
Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, *
abyś nie uraził stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę».

DRUGIE CZYTANIE (Rz 10, 8-13)
Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach 
i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg 
Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wia-
ra prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. 
Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzo-
ny». Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan 
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 
«Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».
.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (Mt 4, 4b)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Kpł 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46
Wtorek: Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15
Środa: Jon 3, 1-10; Łk 11, 29-32
Czwartek: Est 4, 17 – 18; Mt 7, 7-12
Piątek: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26
Sobota: Pwt 26, 16-19; Mt 5, 43-48
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„Zrozumiałam też, iż nie trzeba o zbyt wiele pytać, by zauważyć światło, 
które ona niesie. Wystarczy być blisko i czerpać. Najważniejsza prawda jest 
poza słowami. Odczuwalna w gestach i zachowaniach. W jej codziennej mo-
dlitwie, trosce o człowieka, rezygnacji z własnych dóbr na rzecz innych” – 
mówiła o Doktor Błeńskiej jej przyjaciółka.

fot. Agata Ożarowska Photography



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

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.

MODLITWA O POKÓJ

Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico - módl się za nami
Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa,
Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowa Boga,
Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia,
Matko dzieci, którym nie dane było się narodzić,
Matko prześladowanych za wiarę,
Matko narodów podzielonych,
Matko narodów ogarniętych wojną,
Matko tych, którzy boją się o swoje życie,
Matko uchodźców bez dachu nad głową,
Matko tych, którym brakuje wody i chleba,
Matko pozbawionych pracy,
Matko owładniętych chciwością,
Matko zagubionych w sieci internetu,
Matko cierpiących i chorych,
Matko samotnych i opuszczonych,
Matko pogardzanych i dyskryminowanych,
Matko zagubionych i rozczarowanych,
Matko zbuntowanych i rozgoryczonych,
Matko wykorzystywanych i zastraszanych,
Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję,
Matko tych, którzy płaczą po cichu,
Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu,
Obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących,
Wyjednująca nam łaski u Boga,
Niosąca nadzieję,
Ucząca wytrwałej modlitwy,
Pomagająca przebaczyć,
Kojąca rany niezabliźnione,
Jednająca rodziny,
Wygaszająca spory,
Rozwiązująca węzły,
Podpowiadająca słowa dobre i kojące,
Pocieszająca zrozpaczonych,
Zsyłająca dobre natchnienia,
Dająca przykład cierpliwości i łagodności,
Wskazująca drogę do domu,
Szukająca dzieci zagubionych,
Biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci,
Uśmiechająca się do swoich dzieci
Pocieszenie dusz czyśćcowych,
O oczach mądrych i rozumiejących,
O sercu łagodnym,
O dłoniach otwartych,
Miłująca bezwarunkowo
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść na Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przyczyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju, 
abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. Przez Chry-
stusa, Pana Naszego. Amen.
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Franciszek apeluje o post i modlitwę 
w intencji pokoju

Na zakończenie środowej audiencji ogólnej w Watyka-
nie (23.02.2022) Franciszek nawiązał do dramatycznej 
sytuacji na Ukrainie, zaatakowanej przez wojska Federa-
cji Rosyjskiej i płynącego stąd zagrożenia dla pokoju na 
całym świecie. Zaapelował do osób wierzących 
o podjęcie postu i modlitwy w intencji pokoju. Oto sło-
wa papieża: „W moim sercu odczuwam wielkie cierpienie 
z powodu pogarszającej się sytuacji na Ukrainie. Po-
mimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni, 
otwierają się scenariusze coraz bardziej niepokojące. 
Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczu-
wa udrękę i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich 
jest zagrożony przez interesy partykularne. Chciałbym 
zaapelować do osób ponoszących odpowiedzialność 
polityczną, aby dokonały poważnego rachunku sumie-
nia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie woj-
ny, który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych, 
który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam 
wszystkie zaangażowane strony, aby powstrzymały się 
od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze 
większe cierpienie mieszkańców, zaostrzając współist-
nienie między narodami i dyskredytując prawo między-
narodowe”.

Franciszek na Wielki Post: 
nie ustawajmy w czynieniu dobra

„Nie ustawajmy w modlitwie, w wykorzenianiu zła
z naszego życia, w czynieniu dobra, w aktywnej miłości 
względem bliźniego” – zachęca Ojciec Święty w tego-
rocznym orędziu na Wielki Post. Papież rozpoczyna 
swe orędzie od cytatu z Listu do Galatów: „W czynieniu 
dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy 
zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopó-
ki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10a).  
Franciszek zauważa, że zbyt często nasze życie jest zdo-
minowane przez chciwość i pychę, przez pragnienie 
posiadania, gromadzenia i konsumowania. Wielki Post 
zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności tak, 
aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posia-
daniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu 
dobra i dzieleniu się nim. Wskazuje, że inspirację do tego 
powinniśmy czerpać z rozważania Słowa Bożego.
„Nie ustawajmy w walce z pożądliwością” – wzywa Oj-
ciec Święty, przestrzegając przed uzależnieniem od me-
diów cyfrowych, które zubażają relacje międzyludzkie.
Papież zachęca, by wykorzystać Wielki Post na czynienie 
dobra w aktywnej miłości względem bliźniego, prakty-
kując jałmużnę, troszcząc się o bliskich, zbliżając się do 
braci i sióstr poranionych na drodze życia. „Wielki Post 
jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać po-
trzebujących; aby wołać, a nie ignorować tych, którzy 
pragną słuchać dobrego słowa; aby odwiedzać, a nie 
opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samotności. 
Wcielajmy w życie wezwanie do czynienia dobra wszyst-
kim, poświęcając czas na miłość do najmniejszych i naj-
bardziej bezbronnych, opuszczonych i wzgardzonych, 
dyskryminowanych i zepchniętych na margines” – ape-
luje.

Wizyta papieża w ambasadzie Rosji
Hernán Reyes Alcaide, korespondent Télama we Włoszech 
i w Watykanie, potwierdza w krótkim nagraniu, opubliko-
wanym przez argentyńską agencję, niespodziewaną wizytę 
papieża Franciszka w ambasadzie Federacji Rosyjskiej przy 
Stolicy Apostolskiej, przy Via della Conciliazione, 25.02.br. 
przed południem. Informację tę potwierdziło watykańskie 
Biuro Prasowe zaznaczając, że Ojciec Święty wyraził swoje 
zaniepokojenie z powodu wojny.
Wizyta trwała około pół godziny. Papież został przyjęty 
przez ambasadora Aleksandra Awdiejewa. Niektórzy eks-
perci twierdzą, że Ojciec Święty próbował rozpocząć me-
diacje w konflikcie między Rosją a kilkoma innymi krajami 
w związku z inwazją na Ukrainę. 

Papież Franciszek: niech zamilknie broń!
O zaprzestanie działań wojennych, modlitwę i post w in-
tencji pokoju na Ukrainie i utworzenie korytarzy humani-
tarnych dla uchodźców zaapelował papież Franciszek po 
południowej modlitwie Anioł Pański (27.02.2022).
Oto słowa papieża: „Drodzy bracia i siostry, w tych dniach 
zostaliśmy wstrząśnięci czymś tragicznym: wojną. Wie-
lokrotnie modliliśmy się o to, aby nie została obrana ta 
droga. I nie przestajemy o tym mówić, wręcz przeciwnie: 
błagamy Boga coraz intensywniej. Dlatego ponawiam 
wobec wszystkich zaproszenie, by uczynić 2 marca, Środę 
Popielcową, dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na 
Ukrainie. Dzień, w którym będziemy blisko narodu ukra-
ińskiego i wszyscy będziemy czuli się braćmi, błagającymi 
Boga o koniec wojny.
Kto prowadzi wojnę, zapomina o ludzkości. Nie rozpo-
czyna od człowieka, nie patrzy na konkretne życie osób, 
ale stawia ponad wszystkim partykularne interesy władzy. 
Oddaje się diabolicznej i perwersyjnej logice broni, która 
jest najbardziej odległa od Woli Bożej i dystansuje się od 
zwykłych ludzi, pragnących pokoju. Bo w każdym konflik-
cie to zwykli ludzie są prawdziwymi ofiarami, którzy wła-
snym losem płacą cenę szaleństw wojny. Myślę o starszych, 
o tak wielu, którzy w tych godzinach szukają schronienia, 
o uciekających matkach z dziećmi. To bracia i siostry, dla 
których potrzeba pilnie otworzyć korytarze humanitarne, 
którymi zostaną przyjęci. Z sercem zdruzgotanym tym, co 
dzieje się na Ukrainie, nie zapominajmy o innych wojnach 
w różnych częściach świata, jak w Jemenie, Syrii i Etiopii. 
Powtarzam: niech zamilknie broń! Bóg jest z budowniczy-
mi pokoju, nie z tymi, którzy używają przemocy. Bowiem 
kto miłuje pokój, jak głosi włoska konstytucja, odrzuca 
wojnę jako narzędzie przeciw wolności innych ludów i jako 
środek rozwiązywania międzynarodowych sporów”. Na za-
kończenie papież pozdrowił też Ukraińców, znajdujących 
się na Placu św. Piotra.

Rada Kościołów Ukrainy prosi przywódców świata 
o powstrzymanie agresora

„Religijni i polityczni przywódcy świata, zróbcie wszystko, 
co możecie, aby powstrzymać pochód agresora na Ukra-
inę” – zaapelowała w specjalnym oświadczeniu, wydanym 
24 lutego, Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji 
Religijnych (WRKiOR). Skupia ona zwierzchników 16 
największych w tym kraju wyznań chrześcijańskich: pra-
wosławnych, katolickich obu obrządków i protestanckich 
oraz judaizmu i islamu.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

NA ŚWIECIE

Franciszek apeluje o post i modlitwę w intencji pokoju
Na zakończenie środowej audiencji ogólnej w Watykanie (23.02.2022) Franciszek nawiązał 
do dramatycznej sytuacji na Ukrainie, zaatakowanej przez wojska Federacji Rosyjskiej i 
płynącego stąd zagrożenia dla pokoju na całym świecie. Zaapelował do osób wierzących o 
podjęcie postu i modlitwy w intencji pokoju.
Oto słowa papieża:
„W moim sercu odczuwam wielkie cierpienie z powodu pogarszającej się sytuacji na 
Ukrainie. Pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni, otwierają się scenariusze 
coraz bardziej niepokojące. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa udrękę i 
niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich jest zagrożony przez interesy partykularne. 
Chciałbym zaapelować do osób ponoszących odpowiedzialność polityczną, aby dokonały 
poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny, który 
jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych, który chce, abyśmy byli braćmi, a nie 
wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, aby powstrzymały się od jakichkolwiek 
działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie mieszkańców, zaostrzając 
współistnienie między narodami i dyskredytując prawo międzynarodowe”.

Fot. AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

Franciszek na Wielki Post: nie ustawajmy w czynieniu dobra
„Nie ustawajmy w modlitwie, w wykorzenianiu zła z naszego życia, w czynieniu dobra, w
aktywnej miłości względem bliźniego” – zachęca Ojciec Święty w tegorocznym orędziu na 
Wielki Post.

którymi zostaną przyjęci. Z sercem zdruzgotanym tym, co dzieje się na Ukrainie, nie 
zapominajmy o innych wojnach w różnych częściach świata, jak w Jemenie, Syrii i Etiopii. 
Powtarzam: niech zamilknie broń! Bóg jest z budowniczymi pokoju, nie z tymi, którzy
używają przemocy. Bowiem kto miłuje pokój, jak głosi włoska konstytucja, odrzuca wojnę 
jako narzędzie przeciw wolności innych ludów i jako środek rozwiązywania 
międzynarodowych sporów”. Na zakończenie papież pozdrowił też Ukraińców, znajdujących 
się na Placu św. Piotra.

Fot. Pope Francis/agefotostock/East News

Rada Kościołów Ukrainy prosi przywódców świata o powstrzymanie agresora
„Religijni i polityczni przywódcy świata, zróbcie wszystko, co możecie, aby powstrzymać 
pochód agresora na Ukrainę” – zaapelowała w specjalnym oświadczeniu, wydanym 24 lutego, 
Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR). Skupia ona 
zwierzchników 16 największych w tym kraju wyznań chrześcijańskich: prawosławnych, 
katolickich obu obrządków i protestanckich oraz judaizmu i islamu.

Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia na Ukrainie wzywa Putina do zaprzestania wojny
O zaprzestanie „bratobójczej wojny” zaapelował do prezydenta Federacji Rosyjskiej 
zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM) 
metropolita Onufry.
„Niestety, Rosja rozpoczęła operacje militarne przeciwko Ukrainie i w tym brzemiennym w 
skutki czasie apeluję, abyście nie panikowali, byli odważni i okazywali miłość ojczyźnie i 
sobie nawzajem. Wzywam przede wszystkim do wzmożenia modlitwy pokutnej za Ukrainę, 
za naszą armię i nasz lud. Proszę, abyście zapomnieli o wzajemnych kłótniach i 
nieporozumieniach i zjednoczyli się w miłości do Boga i do naszej Ojczyzny.
W tym tragicznym czasie wyrażamy naszą szczególną miłość i wsparcie naszym żołnierzom, 
którzy stoją na straży, chronią i bronią naszej ziemi i naszego ludu. Niech Bóg im błogosławi 
i strzeże!
Apelujemy także do Prezydenta Rosji o natychmiastowe zaprzestanie bratobójczej wojny. Z 
naddnieprzańskiej chrzcielnicy wyszły narody ukraiński i rosyjski, a wojna między tymi 
narodami jest powtórzeniem grzechu Kaina, który zazdrośnie zabił własnego brata. Taka 
wojna nie ma usprawiedliwienia ani przed Bogiem, ani też ludźmi” – powiedział metropolita 
Onufry.

Papież rozpoczyna swe orędzie od cytatu z Listu do Galatów: „W czynieniu dobra nie 
ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A 
zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10a). 

Franciszek zauważa, że zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, 
przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania. Wielki Post zaprasza nas do 
nawrócenia, do zmiany mentalności tak, aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w 
posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim. 
Wskazuje, że inspirację do tego powinniśmy czerpać z rozważania Słowa Bożego.
„Nie ustawajmy w walce z pożądliwością” – wzywa Ojciec Święty, przestrzegając przed 
uzależnieniem od mediów cyfrowych, które zubażają relacje międzyludzkie.
Papież zachęca, by wykorzystać Wielki Post na czynienie dobra w aktywnej miłości 
względem bliźniego, praktykując jałmużnę, troszcząc się o bliskich, zbliżając się do braci i 
sióstr poranionych na drodze życia. „Wielki Post jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie 
unikać potrzebujących; aby wołać, a nie ignorować tych, którzy pragną słuchać dobrego 
słowa; aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, którzy cierpią z powodu samotności. Wcielajmy 
w życie wezwanie do czynienia dobra wszystkim, poświęcając czas na miłość do 
najmniejszych i najbardziej bezbronnych, opuszczonych i wzgardzonych, dyskryminowanych 
i zepchniętych na margines” – apeluje.

Fot. HANDOUT/AFP/East News

Wizyta papieża w ambasadzie Rosji
Hernán Reyes Alcaide, korespondent Télama we Włoszech i w Watykanie, potwierdza w 
krótkim nagraniu, opublikowanym przez argentyńską agencję, niespodziewaną wizytę 
papieża Franciszka w ambasadzie Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej, przy Via 

della Conciliazione, 25.02.br. przed południem. Informację tę potwierdziło watykańskie Biuro 
Prasowe zaznaczając, że Ojciec Święty wyraził swoje zaniepokojenie z powodu wojny.
Wizyta trwała około pół godziny. Papież został przyjęty przez ambasadora Aleksandra 
Awdiejewa. Niektórzy eksperci twierdzą, że Ojciec Święty próbował rozpocząć mediacje w 
konflikcie między Rosją a kilkoma innymi krajami w związku z inwazją na Ukrainę. 

Fot. Mazur/catholicnews.org.uk

Papież Franciszek: niech zamilknie broń!
O zaprzestanie działań wojennych, modlitwę i post w intencji pokoju na Ukrainie i 
utworzenie korytarzy humanitarnych dla uchodźców zaapelował papież Franciszek po 
południowej modlitwie Anioł Pański (27.02.2022).
Oto słowa papieża:
„Drodzy bracia i siostry, w tych dniach zostaliśmy wstrząśnięci czymś tragicznym: wojną. 
Wielokrotnie modliliśmy się o to, aby nie została obrana ta droga. I nie przestajemy o tym 
mówić, wręcz przeciwnie: błagamy Boga coraz intensywniej. Dlatego ponawiam wobec 
wszystkich zaproszenie, by uczynić 2 marca, Środę Popielcową, dniem modlitwy i postu w 
intencji pokoju na Ukrainie. Dzień, w którym będziemy blisko narodu ukraińskiego i wszyscy 
będziemy czuli się braćmi, błagającymi Boga o koniec wojny.
Kto prowadzi wojnę, zapomina o ludzkości. Nie rozpoczyna od człowieka, nie patrzy na 
konkretne życie osób, ale stawia ponad wszystkim partykularne interesy władzy. Oddaje się 
diabolicznej i perwersyjnej logice broni, która jest najbardziej odległa od Woli Bożej i 
dystansuje się od zwykłych ludzi, pragnących pokoju. Bo w każdym konflikcie to zwykli 
ludzie są prawdziwymi ofiarami, którzy własnym losem płacą cenę szaleństw wojny. Myślę o 
starszych, o tak wielu, którzy w tych godzinach szukają schronienia, o uciekających matkach 
z dziećmi. To bracia i siostry, dla których potrzeba pilnie otworzyć korytarze humanitarne, 
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Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia na Ukrainie 
wzywa Putina do zaprzestania wojny

O zaprzestanie „bratobójczej wojny” zaapelował do pre-
zydenta Federacji Rosyjskiej zwierzchnik Ukraińskiego 
Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego 
(UKP PM) metropolita Onufry.
„Niestety, Rosja rozpoczęła operacje militarne prze-
ciwko Ukrainie i w tym brzemiennym w skutki czasie 
apeluję, abyście nie panikowali, byli odważni i okazywa-
li miłość ojczyźnie i sobie nawzajem. Wzywam przede 
wszystkim do wzmożenia modlitwy pokutnej za Ukra-
inę, za naszą armię i nasz lud. Proszę, abyście zapomnieli 
o wzajemnych kłótniach i nieporozumieniach i zjedno-
czyli się w miłości do Boga i do naszej Ojczyzny.
W tym tragicznym czasie wyrażamy naszą szczegól-
ną miłość i wsparcie naszym żołnierzom, którzy stoją 
na straży, chronią i bronią naszej ziemi i naszego ludu. 
Niech Bóg im błogosławi i strzeże!
Apelujemy także do Prezydenta Rosji o natychmiastowe 
zaprzestanie bratobójczej wojny. Z naddnieprzańskiej 
chrzcielnicy wyszły narody ukraiński i rosyjski, a wojna 
między tymi narodami jest powtórzeniem grzechu Ka-
ina, który zazdrośnie zabił własnego brata. Taka wojna 
nie ma usprawiedliwienia ani przed Bogiem, ani też 
ludźmi” – powiedział metropolita Onufry.

Abp Szewczuk apeluje do świata 
o solidarność z Ukrainą

O solidarność świata z Ukrainą, walczącą z rosyjskim 
najazdem zaapelował w wiedoprzesłaniu zwierzchnik 
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybi-
skup większy kijowsko-halicki, Światosław Szewczuk 
(26.02.2022).
„Dziś proszę wszystkich, którzy nas słuchają, wszystkich, 
którzy usłyszą nasz głos z krwawiącego Kijowa: walczcie 
o pokój, chrońcie tych, którzy potrzebują waszej pomo-
cy, zróbcie wszystko, aby agresor zatrzymał się i wycofał z 
ukraińskiej ziemi. Kimkolwiek jesteście: szefami państw 
i parlamentów, politykami, wojskowymi, członkami Ko-
ścioła, zróbcie to, co do was należy, opowiedzcie się za 
Ukrainą” – powiedział abp Szewczuk.

Ogłoszono temat tegorocznego dnia migrantów 
i uchodźców

W niedzielę, 25 września 2022 r., obchodzony będzie 
108. Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców. „Ojciec 
Święty postanowił zatytułować swoje doroczne Orędzie 
„Budowanie przyszłości z migrantami i uchodźcami”, 
podkreślając zaangażowanie, do którego wszyscy jeste-
śmy wezwani, by uczestniczyć w budowaniu przyszło-
ści zgodnej z planem Boga, nie pozostawiając nikogo                                                              
w tyle” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Inte-
gralnego Rozwoju Człowieka.

Bp Lechowicz zawierzył swoją posługę, wojsko                      
i służby mundurowe Maryi

Biskup polowy Wiesław Lechowicz przewodniczył 
Apelowi Jasnogórskiemu w kaplicy Cudownego Obra-
zu na Jasnej Górze. W czasie rozważania zawierzył swoją 
posługę, wojsko oraz służby mundurowe opiece Maryi. 
Wspólnie z kapelanami Ordynariatu Polowego bp Le-
chowicz modlił się w intencji pokoju na Ukrainie, grani-
cy polsko-białoruskiej oraz w naszej Ojczyźnie.
Modlitwa rozpoczęła się od odśpiewania pieśni „Bogu-
rodzica”.
Bp Lechowicz zawierzył opiece Maryi, Hetmanki Żoł-

nierza Polskiego wojsko, funkcjonariuszy Straży Granicz-
nej, Służby Ochrony Państwa i wszystkich służb munduro-
wych oraz ich rodziny. „Ty, któraś strzegła w swoim sercu 
wszystkiego, co było związane z osobą Jezusa, ustrzeż także 
tych, którzy stoją na straży naszej wolności, bezpieczeństwa 
i pokoju od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała” – 
mówił duchowny.
„Uczyń nas narzędziami pokoju poprzez modlitwę, słowo 
i czyn. Wypraszaj też dla rządzących państwami i kierują-
cych siłami zbrojnymi dar mądrości, dar roztropności i dar 
rady, by podejmowane przez nich decyzje wolne były od 
egoizmu i zachłanności, a służyły dobru człowieka i poko-
jowemu współistnieniu narodów” – powiedział bp Lecho-
wicz.
Apel zakończyło udzielenie pasterskiego błogosławieństwa 
przez abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, 
abp. Tomasza Petę, arcybiskupa Astany w Kazachstanie i 
bp. Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego Wojska Pol-
skiego.

Prymas Polski: bądźmy wytrwali w modlitwie o pokój
O nieustawanie w modlitwie o pokój prosi Prymas Polski, 
abp Wojciech Polak. „Wobec eskalacji napięcia i bezpośred-
niego zagrożenia wojną na Ukrainie trwajmy w modlitwie 
o pokój. Prośmy z głębi naszych serc o dar pokoju i pojed-
nania, o powstrzymanie konfliktów, przede wszystkim 
o to, aby Bóg dał światło w umysły i odwagę w serca, abyśmy 
dążyli do pokoju, aby widmo wojny i zagrożenia, widmo 
cierpienia tylu tysięcy ludzi zostało Bożym miłosierdziem 
i Bożą łaską powstrzymane. Ufam, że dzięki tej wspólnej 
i wytrwałej modlitwie uda się wojnę powstrzymać. Bądźmy 
w tej modlitwie wytrwali” – mówi Prymas Polski.

Abp Gądecki: post i modlitwa odpowiedzią na walkę 
chrześcijaństwa z antychrześcijaństwem

„Każda wojna dyskredytuje prawo międzynarodowe, jest 
szaleństwem przemocy, na które trzeba odpowiadać po-
stem i modlitwą” – powiedział KAI abp Stanisław Gądecki. 
Komentując rosyjską agresję na Ukrainę, przewodniczący 
Episkopatu powiedział, że trwa walka chrześcijaństwa z an-
tychrześcijaństwem i zaapelował o pomoc materialną dla 
Ukraińców i okazanie gościnności uchodźcom wojennym.
„Wydaje mi się, że komentarzem do obecnej wojny mogą 
być słowa, jakie papież Franciszek wypowiedział na wło-
skim cmentarzu-mauzoleum Fogliano di Redipulgia. 
Mówił wtedy, że wojna niszczy wszystko, także to, co Pan 
Bóg stworzył najpiękniejszego: istotę ludzką, a także więź 
między braćmi. Papież wskazywał: „Wojna jest szalona, 
jej planem rozwoju jest zniszczenie: chęć rozwijania się 
przez zniszczenie! Chciwość, nietolerancja, żądza władzy 
to motywy pobudzające do decyzji o wojnie, a są one 
często usprawiedliwiane ideologią. Wcześniej jednak jest 
namiętność, bodziec wypaczony. Ideologia jest usprawie-
dliwieniem, a gdy zabraknie ideologii, to pojawia się odpo-
wiedź Kaina: „Co mnie obchodzi mój brat?”, „Czyż jestem 
stróżem brata mego”? (Księga Rodzaju, 4,9). A więc: raczej 
zabić brata, aniżeli przyznać się do niesprawiedliwości.
Słowa, wypowiedziane na głównej nekropolii I wojny świa-
towej na terenie Włoch, można powtórzyć w odniesieniu 
do obecnego czasu. Ludzkość nie nauczyła się niczego od 
czasu II wojny światowej i ciągle chce mieć więcej, wciąż 
wzmacniając tę swoją łapczywość.
W czasie, gdy trwa walka między dobrem i złem, chrze-
ścijaństwem i antychrześcijaństwem, potrzeba modlitwy, 
potrzeba odwoływania się do patronów Polski i patronów 
Ukrainy. Trzeba myśleć o Europie jako jedności, odrzuca-
jąc nawet samą myśl o wojnie. W tej chwili nie można już 
używać kategorii wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej. 

W POLSCE

Fot. Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0

Abp Szewczuk apeluje do świata o solidarność z Ukrainą
O solidarność świata z Ukrainą, walczącą z rosyjskim najazdem zaapelował w 
wiedoprzesłaniu zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy 
kijowsko-halicki, Światosław Szewczuk (26.02.2022).
„Dziś proszę wszystkich, którzy nas słuchają, wszystkich, którzy usłyszą nasz głos z 
krwawiącego Kijowa: walczcie o pokój, chrońcie tych, którzy potrzebują waszej pomocy, 
zróbcie wszystko, aby agresor zatrzymał się i wycofał z ukraińskiej ziemi. Kimkolwiek 
jesteście: szefami państw i parlamentów, politykami, wojskowymi, członkami Kościoła, 
zróbcie to, co do was należy, opowiedzcie się za Ukrainą” – powiedział abp Szewczuk.

Fot. BP KEP

Abp Gądecki: post i modlitwa odpowiedzią na walkę chrześcijaństwa z 
antychrześcijaństwem
„Każda wojna dyskredytuje prawo międzynarodowe, jest szaleństwem przemocy, na które 
trzeba odpowiadać postem i modlitwą” – powiedział KAI abp Stanisław Gądecki. 
Komentując rosyjską agresję na Ukrainę, przewodniczący Episkopatu powiedział, że trwa 
walka chrześcijaństwa z antychrześcijaństwem i zaapelował o pomoc materialną dla 
Ukraińców i okazanie gościnności uchodźcom wojennym.
„Wydaje mi się, że komentarzem do obecnej wojny mogą być słowa, jakie papież Franciszek
wypowiedział na włoskim cmentarzu-mauzoleum Fogliano di Redipulgia. Mówił wtedy, że 
wojna niszczy wszystko, także to, co Pan Bóg stworzył najpiękniejszego: istotę ludzką, a
także więź między braćmi. Papież wskazywał: „Wojna jest szalona, jej planem rozwoju jest 
zniszczenie: chęć rozwijania się przez zniszczenie! Chciwość, nietolerancja, żądza władzy to 
motywy pobudzające do decyzji o wojnie, a są one często usprawiedliwiane ideologią. 
Wcześniej jednak jest namiętność, bodziec wypaczony. Ideologia jest usprawiedliwieniem, a 
gdy zabraknie ideologii, to pojawia się odpowiedź Kaina: „Co mnie obchodzi mój brat?”, 
„Czyż jestem stróżem brata mego”? (Księga Rodzaju, 4,9). A więc: raczej zabić brata, aniżeli 
przyznać się do niesprawiedliwości.
Słowa, wypowiedziane na głównej nekropolii I wojny światowej na terenie Włoch, można 
powtórzyć w odniesieniu do obecnego czasu. Ludzkość nie nauczyła się niczego od czasu II 
wojny światowej i ciągle chce mieć więcej, wciąż wzmacniając tę swoją łapczywość.
W czasie, gdy trwa walka między dobrem i złem, chrześcijaństwem i antychrześcijaństwem,
potrzeba modlitwy, potrzeba odwoływania się do patronów Polski i patronów Ukrainy. 
Trzeba myśleć o Europie jako jedności, odrzucając nawet samą myśl o wojnie. W tej chwili 

Fot. ADAM GUZ/REPORTER

Ogłoszono temat tegorocznego dnia migrantów i uchodźców
W niedzielę, 25 września 2022 r., obchodzony będzie 108. Światowy Dzień Migrantów i 
Uchodźców. „Ojciec Święty postanowił zatytułować swoje doroczne Orędzie „Budowanie 
przyszłości z migrantami i uchodźcami”, podkreślając zaangażowanie, do którego wszyscy 
jesteśmy wezwani, by uczestniczyć w budowaniu przyszłości zgodnej z planem Boga, nie 
pozostawiając nikogo w tyle” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka.

nie można już używać kategorii wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej. Sama złożoność 
środków technicznych, które zostały nagromadzone, czynią takie rozróżnienie niemożliwym. 
Pomijając już, że nie pozwala na to Ewangelia.
W tym trudnym i dramatycznym momencie trzeba wspierać obywateli Ukrainy, wyrażać 
solidarność z nimi pokazując, że nie są sami i że Europa stoi po ich stronie.

Fot. BP KEP

Ks. Kryża dla KAI: wszyscy księża na Ukrainie mówią, że zostaną na miejscu
„Wszyscy księża i wiele sióstr zakonnych, z którymi rozmawiałem, mówią, że zostaną na 
Ukrainie aż do końca. Liczą się z ryzykiem śmierci, towarzysząc tym, których mają pod 
opieką” – mówi w rozmowie z KAI ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy 
Kościołowi na Wschodzie KEP.
Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie zauważa, że ważnym elementem 
niesienia pomocy jest konkretne informowanie o sytuacji w tej części świata, która, choć dla 
Polaków jest znana z historii, dla wielu osób poza Polską pozostaje niemal nowością. „Widzę 
tu ważne zadanie dla Polonii. Tam, gdzie jesteśmy, w świecie, mówmy o naszej historii, o 
wyzwaniach, ale także o tym, co piękne i wartościowe, co nam, Polakom, być może wydaje 
się oczywiste. Niech chociaż to przyczyni się do tego, że wojna na Ukrainie nie będzie 
ignorowana” – powiedział ks. Leszek Kryża.

Polscy biskupi greckokatoliccy o wojnie: To zbrodnia, która wymaga jednoznacznego 
potępienia

Fot. AP/Associated Press/East News

W POLSCE

Bp Lechowicz zawierzył swoją posługę, wojsko i służby mundurowe Maryi
Biskup polowy Wiesław Lechowicz przewodniczył Apelowi Jasnogórskiemu w kaplicy 
Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. W czasie rozważania zawierzył swoją posługę, wojsko 
oraz służby mundurowe opiece Maryi. Wspólnie z kapelanami Ordynariatu Polowego bp 
Lechowicz modlił się w intencji pokoju na Ukrainie, granicy polsko-białoruskiej oraz w 
naszej Ojczyźnie.
Modlitwa rozpoczęła się od odśpiewania pieśni „Bogurodzica”.
Bp Lechowicz zawierzył opiece Maryi, Hetmanki Żołnierza Polskiego wojsko, 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i wszystkich służb 
mundurowych oraz ich rodziny. „Ty, któraś strzegła w swoim sercu wszystkiego, co było 
związane z osobą Jezusa, ustrzeż także tych, którzy stoją na straży naszej wolności, 
bezpieczeństwa i pokoju od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała” – mówił duchowny.
„Uczyń nas narzędziami pokoju poprzez modlitwę, słowo i czyn. Wypraszaj też dla 
rządzących państwami i kierujących siłami zbrojnymi dar mądrości, dar roztropności i dar 
rady, by podejmowane przez nich decyzje wolne były od egoizmu i zachłanności, a służyły 
dobru człowieka i pokojowemu współistnieniu narodów” – powiedział bp Lechowicz.
Apel zakończyło udzielenie pasterskiego błogosławieństwa przez abp. Wacława Depo, 
metropolitę częstochowskiego, abp. Tomasza Petę, arcybiskupa Astany w Kazachstanie i bp. 
Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Fot. ks. Zbigniew Kępa/Ordynariat Polowy

Prymas Polski: bądźmy wytrwali w modlitwie o pokój
O nieustawanie w modlitwie o pokój prosi Prymas Polski, abp Wojciech Polak.
„Wobec eskalacji napięcia i bezpośredniego zagrożenia wojną na Ukrainie trwajmy w 
modlitwie o pokój. Prośmy z głębi naszych serc o dar pokoju i pojednania, o powstrzymanie 
konfliktów, przede wszystkim o to, aby Bóg dał światło w umysły i odwagę w serca, abyśmy 
dążyli do pokoju, aby widmo wojny i zagrożenia, widmo cierpienia tylu tysięcy ludzi zostało 
Bożym miłosierdziem i Bożą łaską powstrzymane. Ufam, że dzięki tej wspólnej i wytrwałej 
modlitwie uda się wojnę powstrzymać. Bądźmy w tej modlitwie wytrwali” – mówi Prymas 
Polski.
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Sama złożoność środków technicznych, które zostały 
nagromadzone, czynią takie rozróżnienie niemożliwym. 
Pomijając już, że nie pozwala na to Ewangelia.
W tym trudnym i dramatycznym momencie trzeba 
wspierać obywateli Ukrainy, wyrażać solidarność z nimi 
pokazując, że nie są sami i że Europa stoi po ich stronie.

Ks. Kryża dla KAI: wszyscy księża na Ukrainie 
mówią, że zostaną na miejscu

„Wszyscy księża i wiele sióstr zakonnych, z którymi roz-
mawiałem, mówią, że zostaną na Ukrainie aż do końca. 
Liczą się z ryzykiem śmierci, towarzysząc tym, których 
mają pod opieką” – mówi w rozmowie z KAI ks. Leszek 
Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie KEP.
Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie 
zauważa, że ważnym elementem niesienia pomocy jest 
konkretne informowanie o sytuacji w tej części świata, 
która, choć dla Polaków jest znana z historii, dla wielu 
osób poza Polską pozostaje niemal nowością. „Widzę tu 
ważne zadanie dla Polonii. Tam, gdzie jesteśmy, w świe-
cie, mówmy o naszej historii, o wyzwaniach, ale także 
o tym, co piękne i wartościowe, co nam, Polakom, być 
może wydaje się oczywiste. Niech chociaż to przyczyni 
się do tego, że wojna na Ukrainie nie będzie ignorowana” 
– powiedział ks. Leszek Kryża.

Polscy biskupi greckokatoliccy o wojnie: To zbrodnia, 
która wymaga jednoznacznego potępienia

„To zbrodnia, która wymaga jednoznacznego potępienia 
przez całą demokratyczną społeczność świata” – na-
pisali polscy biskupi greckokatoliccy o ataku Rosji na 
Ukrainę. We wspólnym liście, ordynariusze trzech die-
cezji wzywają do jeszcze większego zaangażowania się w 
modlitwę o pokój oraz wsparcia materialnego Ukrainy 
i uchodźców. List podpisali: abp Eugeniusz Popowicz, 
bp Włodzimierz Juszczak i bp Arkadiusz Trochanowski.
Hierarchowie zauważyli, że choć wojna toczy się poza 
Polską, „jej konsekwencje, duchowe i psychiczne w rów-
nym stopniu dotykają nas wszystkich, zwłaszcza że dziś 
w Polsce jest ponad milion obywateli Ukrainy, których 
bliscy pozostali na Ukrainie”.
„Niewątpliwie to, co się wydarzyło, w pierwszej chwili 
wywołało u nas wszystkich szok, zaskoczenie i niepokój. 
Nie możemy jednak tracić serca i nadziei. To, co dzieje 
się dziś na Ukrainie, musi być dla nas chrześcijan wyzwa-
niem i mobilizacją do jeszcze większego zaangażowania 
się w modlitwę o pokój na rozdartej wojną Ukrainie” – 
napisali biskupi.
Zachęcili także do wsparcia materialnego Ukrainy oraz 
uchodźców. Zauważyli, że potrzebni będą wolontariusze 
do pomocy uchodźcom i rannym. Caritas trzech diece-
zji greckokatolickich będzie prowadzić zbiórki finanso-
we w tym celu.
Biskupi podkreślili również, że nie można milczeć o tym, 
co się stało. „Musimy głośno mówić o krzywdzie wyrzą-
dzonej przez Federację Rosyjską Ukrainie i narodowi 
ukraińskiemu. To zbrodnia, która wymaga jednoznacz-
nego potępienia przez całą demokratyczną społeczność 
świata” – napisali.
„W intencji Ukrainy poświęćmy także post w poniedzia-
łek 7 marca, czyli w pierwszy dzień Wielkiego Postu we-
dług kalendarza juliańskiego” – zachęcili.
List podpisali: abp Eugeniusz Popowicz – metropolita 
przemyślsko-warszawski, bp Włodzimierz Juszczak – 
ordynariusz wrocławsko-koszaliński i bp Arkadiusz Tro-
chanowski – ordynariusz diecezji olsztyńsko-gdańskiej

My Razem – KGHM włącza się w pomoc dla Ukrainy
Grupa Kapitałowa KGHM wspiera działania polskiego 
rządu i organizuje pomoc zarówno dla uchodźców, jak                                                                                                                                        
i mieszkańców Ukrainy, którzy walczą z rosyjskim oku-
pantem. W Zagłębiu Miedziowym spółka wspólnie z or-
ganizacjami pozarządowymi tworzy Centrum Pomocy 
dla Ukraińców. W Lubinie, przy Stowarzyszeniu Centrum 
Formacji Rodziny, prowadzone będzie Centrum Wsparcia 
Ukraińców. Po pomoc można się zgłaszać pod numerami 
telefonów:
•	 w	języku	polskim	+48	511	833	628
•	 w	języku	ukraińskim	+48	791	069	613
oraz na adresy e-mail:
•	 Pomoc.kghm.ukr@gmail.com	 dla	 osób	 ukraiń-
skojęzycznych
•	 pomoc.kghm@gmail.com	–	dla	osób	polskoję-
zycznych
Oferowane będą tam zarówno porady prawne, pomoc 
tłumaczy, jak i zbierane informacje o najpilniejszych po-
trzebach obywateli Ukrainy, którzy trafią na Dolny Śląsk. 
Zapewniona będzie pomoc medyczną czy psychologiczną. 
Centrum będzie też koordynować akcje wolontariackie i 
zbiórki na rzecz Ukraińców.
Do tego należące do KGHM Miedziowe Centrum Zdro-
wia oferuje bezpłatne wizyty w specjalistycznych porad-
niach dla uchodźców z Ukrainy.
W szeroką akcję pomocy włączają się też spółki KGHM. 
Staropolanka wysyła na granicę polsko – ukraińską trans-
port wody butelkowanej. KGHM Zagłębie Lubin organi-
zuje zbiórkę żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Wy-
korzystane mogą również zostać zasoby Zagłębia jak bursa, 
stołówka czy infrastruktura sportowa.

W całej Polsce rozpoczyna się akcja duchowej adopcji 
żołnierzy ukraińskich

„Nie znamy ich imion. Ja o tym, za którego się modlę, 
mówię: „mój żołnierz”. Ważne, żeby codziennie, wytrwale 
polecać go Panu Bogu” – mówi w rozmowie z KAI s. Mag-
dalena Nadwodnik FMM, która włączyła się w duchową 
adopcję ukraińskich żołnierzy.
Jak wyjaśnia franciszkanka, duchowa adopcja żołnierzy 
ukraińskich to oddolna inicjatywa, która dopiero się rodzi 
i której skali nie da się zmierzyć.
Jak dodaje, zasady są zupełnie proste „Chodzi o to, by wziąć 
w duchową opiekę jednego z żołnierzy walczących na 
Ukrainie. I każdego dnia modlić się za niego, ofiarować coś 
w jego intencji. 
Ci, którzy już włączyli się w duchową adopcję ukraińskich 
żołnierzy, proszą, by zaproszenie do tej modlitwy przeka-
zywać kolejnym osobom. Tym bardziej, że do szeregów 
ukraińskiej armii zgłaszają się tysiące mężczyzn, chcących 
wyjechać na front

„To zbrodnia, która wymaga jednoznacznego potępienia przez całą demokratyczną 
społeczność świata” – napisali polscy biskupi greckokatoliccy o ataku Rosji na Ukrainę. We 
wspólnym liście, ordynariusze trzech diecezji wzywają do jeszcze większego zaangażowania 
się w modlitwę o pokój oraz wsparcia materialnego Ukrainy i uchodźców. List podpisali: abp 
Eugeniusz Popowicz, bp Włodzimierz Juszczak i bp Arkadiusz Trochanowski.
Hierarchowie zauważyli, że choć wojna toczy się poza Polską, „jej konsekwencje, duchowe i 
psychiczne w równym stopniu dotykają nas wszystkich, zwłaszcza że dziś w Polsce jest 
ponad milion obywateli Ukrainy, których bliscy pozostali na Ukrainie”.
„Niewątpliwie to, co się wydarzyło, w pierwszej chwili wywołało u nas wszystkich szok, 
zaskoczenie i niepokój. Nie możemy jednak tracić serca i nadziei. To, co dzieje się dziś na 
Ukrainie, musi być dla nas chrześcijan wyzwaniem i mobilizacją do jeszcze większego 
zaangażowania się w modlitwę o pokój na rozdartej wojną Ukrainie” – napisali biskupi.
Zachęcili także do wsparcia materialnego Ukrainy oraz uchodźców. Zauważyli, że potrzebni 
będą wolontariusze do pomocy uchodźcom i rannym. Caritas trzech diecezji 
greckokatolickich będzie prowadzić zbiórki finansowe w tym celu.
Biskupi podkreślili również, że nie można milczeć o tym, co się stało. „Musimy głośno 
mówić o krzywdzie wyrządzonej przez Federację Rosyjską Ukrainie i narodowi 
ukraińskiemu. To zbrodnia, która wymaga jednoznacznego potępienia przez całą 
demokratyczną społeczność świata” – napisali.
„W intencji Ukrainy poświęćmy także post w poniedziałek 7 marca, czyli w pierwszy dzień 
Wielkiego Postu według kalendarza juliańskiego” – zachęcili.
List podpisali: abp Eugeniusz Popowicz – metropolita przemyślsko-warszawski, bp 
Włodzimierz Juszczak – ordynariusz wrocławsko-koszaliński i bp Arkadiusz Trochanowski –
ordynariusz diecezji olsztyńsko-gdańskiej.

Fot. Krzysztof Wasilczyk

Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

W całej Polsce rozpoczyna się akcja duchowej adopcji żołnierzy ukraińskich
„Nie znamy ich imion. Ja o tym, za którego się modlę, mówię: „mój żołnierz”. Ważne, żeby 
codziennie, wytrwale polecać go Panu Bogu” – mówi w rozmowie z KAI s. Magdalena 
Nadwodnik FMM, która włączyła się w duchową adopcję ukraińskich żołnierzy.
Jak wyjaśnia franciszkanka, duchowa adopcja żołnierzy ukraińskich to oddolna inicjatywa, 
która dopiero się rodzi i której skali nie da się zmierzyć.
Jak dodaje, zasady są zupełnie proste „Chodzi o to, by wziąć w duchową opiekę jednego z 
żołnierzy walczących na Ukrainie. I każdego dnia modlić się za niego, ofiarować coś w jego 
intencji. 
Ci, którzy już włączyli się w duchową adopcję ukraińskich żołnierzy, proszą, by zaproszenie 
do tej modlitwy przekazywać kolejnym osobom. Tym bardziej, że do szeregów ukraińskiej 
armii zgłaszają się tysiące mężczyzn, chcących wyjechać na front.

Fot. Serhii Hudak / Avalon/Photoshot/East News

Źródło: www.ekai.pl
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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

Bardzo dziękujemy Parafianom za ofiary złożone na 
pomoc dla Ukrainy. Zebraliśmy 16 407 zł. Pieniądze 
w całości zostały przekazane na konto Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej.

Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątki tylko 
jedna dla wszystkich o godz. 17.30. 

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

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

Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast o godz. 
18.00 krótka bez kazania Msza św. Kazania podczas 
Gorzkich Żali głosi Ks. Rafał Kucik – wikariusz par. 
pw. Objawienia Pańskiego w Poznaniu.

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

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

W przyszłą niedzielę  – Dzień modlitwy, Postu                   
i solidarności z misjonarzami - można złożyć ofiarę 
do skarbon na misje.

W minionym tygodniu zmarli nasi  parafianie:                               
śp. Irena Bączyk – Janicka z ul. Miłej, śp. Andrzej 
Buda z ul. Szpitalnej, śp. Zofia Burczyk z ul. 
Szafirowej. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu 
– Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne 
spoczywanie.

Hasło roku duszpasterskiego


