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EWANGELIA

                             EWANGELIA  (J 20, 1-9)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus 
kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 
gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń 
i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy 
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł 
do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za 
nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem                                                                         
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać                                                 
z martwych.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Dzisiaj historię o zmartwychwstaniu 
opowiada św. Jan - „ten, którego Jezus 
miłował”. Aż się chce zapytać co to znaczy? 
Co z pozostałymi? Ich nie miłował? 
A może to Jan był o tej miłości najbardziej 
przekonany. Jan i Piotr wyruszają razem, 
ale Jan dobiega jako pierwszy. Pewnie 
jako młodszy miał więcej siły, a może 
to doświadczenie niczym niezmąconej 
miłości pchało go do przodu… Bo to 
on był wierny aż po kres – jako jedyny 
wytrwał pod krzyżem.  Ale od wierności do przyjęcia, 
że Ukrzyżowany powstał z martwych była jeszcze 
daleka droga. Piotr zapewne dźwigał wyrzut ostatnich 
wydarzeń. Bo to on zdradził Miłość. To On, który 
dawał tyle obietnic, bał się przyznać do Pana Jezusa 
przed paroma sługami. Zdołał przebaczyć sobie 
dopiero, gdy Zmartwychwstały zapytał go po trzykroć: 
„Szymonie, czy miłujesz Mnie bardziej aniżeli ci?” Jan 
był pierwszy, ale czekał na Piotra. Nie chciał wchodzić 
sam? W końcu obaj nie rozumieli Pisma, mówiącego, 
„że On ma powstać z martwych”. Co dzieje się dzisiaj 
w naszych sercach, kiedy patrzymy w pusty grób? 
Pewnie nadzieja miesza się ze zwątpieniem, radość 
z wyrzutami sumienia… Historia Piotra, Jana i wielu 
innych pokazuje, że dopiero zmartwychwstanie było 
źródłem ich całkowitej i zupełnie nieplanowanej 
przemiany. Przemiany, która rozpoczęła się nie                           
w wielkiej sile, ale w ich słabości, w grzechu zdrady, 
zwątpienia i utraty nadziei. Pozwólmy, żeby ta 
przemiana mogła dokonać się i w nas. Dzisiaj św. Jan 
zatrzymuje się przed pustym grobem i czeka na Ciebie 
i na mnie. Przyjmując jego słowo razem przekroczmy 
ten próg.

Justyna Zienkowicz

Apostołowie przy grobie 
Zmartwychwstałego
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18.04.
„Powinienem zajmować 
się z większą uwagą, 
miłością i spokojem 
studiami i troską o 
chorych, którzy są mi 
powierzeni.”
św. Ryszard Pampuri

19.04.
„Żadna przyjemność 
nie jest zakazana, jeśli 
nie powoduje jakiejś 
szkody.”
św. Tomasz Morus

20.04.
„Nic nadzwyczajnego 
nie ma być we mnie, 
wszystko zwyczajne, ale 
nie zwyczajne.”
bł. Sancja Janina Szym-
kowiak

21.04.
„Wiara pozwala nam 
zrozumieć, że istnieje 
coś, czego nie da się 
ogarnąć rozumem.”
św. Anzelm z Canter-
bury

22.04.
„Patrzcie na Krzyż 
(…), kiedy musicie 

Myśli na każdy dzień
cierpieć. Jeśli ci, któ-
rzy doświadczają bólu, 
uczynią z tego regułę 
swego życia, nigdy nie 
będą czuli się samot-
ni.”
św. Jan XXIII

23.04.
„Bardzo to rzecz łatwa 
i przyjemna nosić 
infułę na głowie i pod-
pierać się pastorałem, 
ale straszliwa rzecz 
pomyśleć o tym, że 
trzeba będzie zdawać 
rachunek Najwyższe-
mu Sędziemu za każdą 
owieczkę.”
św. Wojciech

24.04.
„Ucz się, jak gdybyś 
miał żyć wiecznie, 
żyj - jak gdybyś miał 
umrzeć jutro.”
św. Izydor z Sewilli

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
17 kwietnia 2022 r.

PIERWSZE CZYTANIE  (Dz 10, 34a. 37-43)

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, 
przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo                      
w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Du-
chem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł 
On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdzia-
łał w ziemi żydowskiej  i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiw-
szy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu 
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio 
przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po 
Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać 
świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. 
Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, 
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

PSALM RESPONSORYJNY   
 Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24)

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
albo: Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».

Refren.
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.

Refren.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 1-4)
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szu-
kajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający 
po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 
ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystu-

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 2, 14.22b-32; Ps 16; Mt 28,8-15
Wtorek: Dz 2, 36-42; Ps 33; J 20, 11-18
Środa: Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35
Czwartek: Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48
Piątek: Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14
Sobota: Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15
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sem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy 
razem z Nim ukażecie się w chwale.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
18 kwietnia 2022

PIERWSZE CZYTANIE Dz 2, 14. 22b-32
Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do-
nośnym głosem:
«Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do 
wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, 
Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czyna-
mi, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym 
sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga 
został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz 
Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona 
panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: „Miałem Pana zawsze przed 
oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucie-
szyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczy-
wać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz 
Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz 
mnie radością przed obliczem Twoim”. Bracia, wolno powiedzieć do was 
otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który 
znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, 
że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, 
widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie 

pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie 
Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami».

PSALM RESPONSORYJNY  
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b)
Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
albo: Alleluja.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Refren.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    Ps 118 (117), 24
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Mt 28, 8-15

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, 
z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Je-
zus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, ob-
jęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! 
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie 
zobaczą». Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta 
i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze star-
szymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowia-
dajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. 
A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy 
was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. 
I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiej-
szego.

        CZYTANIA NA PONIEDZIAŁEK
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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.

Życzenia

Życzenia 
z okazji uroczystości 

Zmartwychwstania Pańskiego

Drodzy Archidiecezjanie!
Świętujemy dzisiaj wielką tajemnicę, która jest fundamentem chrześcijańskiej wiary: Jezus                   
z Nazaretu, który w piątek o zachodzie został zdjęty z krzyża i złożony w grobie, w Noc 
Paschalną zwycięski opuścił grób. Nie jest to mit ani sen, wizja czy utopia, ale najczystsza 
prawda, która rozświetla ludzkie życie.

Radosna wieść o zmartwychwstaniu wyszła z Jerozolimy dwadzieścia wieków temu i na-
dal rozbrzmiewa w Kościele, niosąc w świat nadzieję silniejszą od lęku, choroby i śmierci. 
Chociaż bowiem naszym przeznaczeniem jest śmierć fizyczna, to jednak – jak uczy Święty 
Augustyn – Jezus zmartwychwstał po to, abyśmy nie myśleli, że wraz ze śmiercią kończy się 
ostatecznie nasze życie i nie ulegali z tego powodu rozpaczy. Od wielkanocnego poranka 
dociera więc do nas nowa wiosna nadziei.

Drodzy Siostry i Bracia!

W niełatwym doświadczeniu epidemii wszyscy bardzo tej nadziei potrzebujemy. Wielu z nas 
dźwiga ciężki krzyż obecnego czasu w postaci choroby, lęku, troski o bliskich czy problemów 
bytowych. Wielkanoc jednak zaświadcza, że krzyż jest jedynie drogą ku piękniejszemu życiu, 
a dzięki miłości życie zwycięża nad śmiercią, a boskie światło panuje nad mrokami zła.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę więc Wam głębokiego pokoju, płynącej                 
z wiary siły ducha oraz przezwyciężania miłością codziennych utrapień.

W szczególny sposób myślę w tych świątecznych dniach o wszystkich chorych oraz o pra-
cownikach służby medycznej, którzy z poświęceniem otaczają troską tych, którzy znaleźli się 
w szczególnej potrzebie. W modlitwie polecam ponadto dusze naszych sióstr i braci, którzy 
w ostatnich miesiącach z tego świata odeszli. Mam głęboką nadzieję, że nasze teraźniejsze 
utrapienia – przeżywane w duchu wiary oraz wzajemnej miłości i solidarności – przyczynią 
się do umocnienia i uświęcenia każdego z nas.

Modlę się za Was wszystkich i życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

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

Papież potwierdza, że chce odwiedzić Fatimę
Biskup portugalskiej diecezji Leiria-Fatima José Or-
nelas potwierdza, że papież Franciszek chciałby od-
wiedzić to maryjne sanktuarium przy okazji swojej 
pielgrzymki na przyszłoroczne 37. Światowe Dni 
Młodzieży. Spotkanie młodych będzie miało miej-
sce w Lizbonie, w dn. 1-6 sierpnia 2023 r. Program 
37. ŚDM oraz związanej z nimi pielgrzymki papieża 
do stolicy Portugalii nie został jeszcze ogłoszony. 
Tak, jak dzieje się to w przypadku wszystkich wizyt 
papieskich, zostanie on opublikowany przez Stolicę 
Apostolską. To, czego można się domyślać, na pod-
stawie przebiegu poprzednich edycji Światowych 
Dni Młodzieży, to fakt, że Ojciec Święty niechętnie 
łączy główny cel swojej wizyty z innymi spotkaniami, 
dlatego priorytetem podczas jego pobytu w Portuga-
lii będzie najprawdopodobniej spotkanie z młodymi 
chrześcijanami z całego świata. Od wielu edycji na 
program tzw. Wydarzeń Centralnych ŚDM składa się 
5 spotkań z udziałem papieża: czwartkowa ceremo-
nia powitalna, piątkowe nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej, sobotnie czuwanie, a także niedzielna Msza 
św. wieńcząca ŚDM i spotkanie z wolontariuszami. 
Na tę chwilę nie ma informacji, jakoby program ten 
miał być zmieniony, natomiast ostateczne informacje 
przekaże Komitet Organizacyjny.

Papież potwierdza, że chce odwiedzić Fatimę
Biskup portugalskiej diecezji Leiria-Fatima José Or-
nelas potwierdza, że papież Franciszek chciałby od-
wiedzić to maryjne sanktuarium przy okazji swojej 
pielgrzymki na przyszłoroczne 37. Światowe Dni 
Młodzieży. Spotkanie młodych będzie miało miej-
sce w Lizbonie, w dn. 1-6 sierpnia 2023 r. Program 
37. ŚDM oraz związanej z nimi pielgrzymki papieża 
do stolicy Portugalii nie został jeszcze ogłoszony. 
Tak, jak dzieje się to w przypadku wszystkich wizyt 
papieskich, zostanie on opublikowany przez Stolicę 
Apostolską. To, czego można się domyślać, na pod-
stawie przebiegu poprzednich edycji Światowych 
Dni Młodzieży, to fakt, że Ojciec Święty niechętnie 
łączy główny cel swojej wizyty z innymi spotkaniami, 
dlatego priorytetem podczas jego pobytu w Portuga-
lii będzie najprawdopodobniej spotkanie z młodymi 
chrześcijanami z całego świata. Od wielu edycji na 
program tzw. Wydarzeń Centralnych ŚDM składa się 
5 spotkań z udziałem papieża: czwartkowa ceremonia 

powitalna, piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej, so-
botnie czuwanie, a także niedzielna Msza św. wieńcząca 
ŚDM i spotkanie z wolontariuszami. Na tę chwilę nie 
ma informacji, jakoby program ten miał być zmieniony, 
natomiast ostateczne informacje przekaże Komitet Or-
ganizacyjny.

Papież apeluje o wielkanocne zawieszenie 
broni na Ukrainie

O położenie kresu wojnie na Ukrainie i o wielkanoc-
ne zawieszenie broni, które prowadziłoby do trwałego 
pokoju, zaapelował papież Franciszek przed modlitwą 
„Anioł Pański” na zakończenie Eucharystii sprawowanej 
na Placu św. Piotra w Niedzielę Palmową (10.04.2022). 
„Co to bowiem będzie za zwycięstwo, które wzniesie fla-
gę na stosie gruzów?” – pytał Ojciec Święty.
Oto słowa papieża:
„Przeżywamy dni poprzedzające Wielkanoc, przygo-
towujemy się do celebracji zwycięstwa Pana Jezusa 
Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nad grzechem i nad 
śmiercią, a nie nad kimś i przeciwko komuś. Ale dzisiaj 
jest wojna, ponieważ chcemy zwyciężyć w ten sposób, 
na sposób świata, ale w ten sposób jedynie przegrywa-
my. Dlaczego nie pozwolić, aby zwyciężył On. Chrystus 
poniósł krzyż, aby wyzwolić nas spod panowania zła. 
Umarł, aby zwyciężyły życie, miłość, pokój. Niech zo-
stanie odłożona broń, niech rozpocznie się wielkanocny 
rozejm, ale nie po to aby znów podjąć broń i walczyć na 
nowo, lecz po to, aby osiągnąć pokój poprzez prawdziwe 
negocjacje, a także gotowość do poniesienia pewnych 
ofiar dla dobra ludzi”. 

„Matko schodzących do schronów” – Litania za Ukrainę
„Nie można się pogodzić z tym, co się dzieje z Ukrainą 
od początku rosyjskiej agresji, która przekształciła się 
w ludobójstwo. Brakuje łez, żeby płakać nad dramatem 
mordowanych, gwałconych, poniewieranych osób. Bra-
kuje słów, żeby nazywać te niewyobrażalne zbrodnie do-
konywane przez rosyjskich żołnierzy. Brakuje nawet sił, 
żeby wołać do Boga. Jednak nie tylko nie chcę, ale chyba 
i nie umiałbym przeżywać tego, co się dzieje bez Nie-
go. Tylko On daje nadzieję i siłę, żeby nie pogrążyć się                  
w rozpaczy i nienawiści – mówi KAI brat Dominik.
Jezuita wyjaśnia, że wyrażania rodzącej się w nim mo-
dlitwy przez muzykę nauczył go jego duchowy mistrz, 
o. Cecil Azzopardi SJ.  „Skoro Pan Bóg wyposażył mnie 
w talent muzyczny i poprowadził przez życie tak, że 
mogłem go rozwinąć, to widocznie chce, żebym w ten 
sposób komunikował się z Nim i opowiadał o tym, co 
On robi w moim życiu. Próbując jakoś poukładać się                
z drastyczną rzeczywistością wojny, zacząłem zbierać 
obrazy i emocje, które się przewijały się w rozmowach 
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i kotłowały w głowie i przekuwać je w modlitwę 
do Boga za wstawiennictwem Jego Matki. Tak po-
wstała prosta modlitwa, którą nazwałem „Litanią za 
Ukrainę” – opowiada. „Mam nadzieję, że „Litania za 
Ukrainę” pomoże słuchaczom w kontakcie z Bogiem 
i przyniesie nam wszystkim trochę pokoju” – mówi 
br. Dominik Dubiel SJ.
Dominik Dubiel SJ jest absolwentem jezuickiej Aka-
demii Ignatianum oraz Akademii Muzycznej w Kra-
kowie. Obecnie studiuje teologię na Papieskim Uni-
wersytecie Gregoriańskim i mieszka w Rzymie. Jest 
kompozytorem, dyrygentem i pianistą.

Tekst Litanii za Ukrainę:
Matko schodzących do schronów
Królowo zburzonych cerkwi
O Pani drżących ze strachu i zimna
Módl się za nami
Módl się za nami
Matko o sercu rozdartym
Królowo zdanych na innych
Pani tracących swe domy i bliskich
Módl się za nami
Módl się za nami
O Matko Boga-Człowieka
Co cierpi w każdym krzywdzonym
Módl się o pokój dla Twoich dzieci
Módl się za nami ×4
Módl się za nami
Módl się
Módl się za nami
Królowo pokoju
Módl się za nami

Niedziela Palmowa – początek Wielkiego Tygodnia
W Niedzielę Palmową, w Kościele katolickim 
rozpoczynał się Wielki Tydzień. Liturgia tego 
dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do 
Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem.
Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas 
tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne 
i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: 
błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.
Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między 
dwoma momentami: radosną procesją z palma-
mi oraz czytaniem - jako Ewangelii – Męki Pań-
skiej, zwykle z podziałem na role, według jednego                                        
z 3 Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza 
(Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas li-
turgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół 
podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze 
sobą nierozerwalnie związane.

Prymas: Bóg umiera pod bombami w Kijowie, Charkowie, 
na Zaporożu

„Bóg umiera dziś w każdym cierpiącym człowieku, 
pod bombami w Kijowie, Charkowie, na Zaporożu. 
Tam jest krzyżowany. Ale z tej śmierci wyrasta ży-
cie” – mówił w Niedzielę Palmową abp Wojciech 
Polak. Prymas odprawił Mszę św. w Rościnnie, 
gdzie schronienie znalazło blisko 70 uchodźców              
z Ukrainy.
Rościnno to mała wieś niedaleko Skoków. Znajdu-
jący się tam Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny 
przyjął 68 Ukraińców, w tym 41 dzieci. W Niedzie-
lę Palmową z uchodźcami i mieszkańcami spotkał 
się Prymas Polski abp Wojciech Polak, który naj-
pierw przewodniczył procesji palmowej przez wieś, 
a potem odprawił Mszę św. w domowej kaplicy. 
W homilii mówił o miłości, która nie cofnęła się 
przed krzyżem i która jako jedyna ocala świat.
„Jak to się dzieje, że człowiek tak łatwo przechodzi 
od hosanna do ukrzyżuj? Od radosnego przyjęcia 
do pełnego wzgardy odrzucenia, a nawet więcej, 
do skazania na śmierć? Dzieje się tak, bo człowiek 
popełnia zasadniczą pomyłkę spodziewając się, 
że Ten, którego obwołuje królem będzie królował 
według jego miary i oczekiwań, że będzie rządził 
twardą ręką, zapewni dobrobyt, rozgromi wrogów, 
spełni wszystkie ludzkie oczekiwania. Tymczasem 
to jest tron Boga – krzyż. W nim jest nasze ocalenie 
i życie” – mówił abp Polak.
Prymas przypomniał też pamiętny obraz z ostat-
niego Wielkiego Piątku Jana Pawła II, kiedy papież, 
nie mogąc już uczestniczyć w Drodze krzyżowej, 
po prostu przytulał się do prostego, drewnianego 
krzyża.
„I my szukajmy dziś w krzyżu pocieszenia” – wska-
zał abp Polak.
„Wszyscy, którzy doświadczamy cierpienia, bólu, 
lęku, rozpaczy, przytulmy się do krzyża” – mówił 
Prymas prosząc, by wśród smutku i łez nie gasić 
nadziei.
„Bóg umiera dziś za nas i z nami. Umiera w każdym 
cierpiącym człowieku, pod bombami w Kijowie, 
Charkowie, na Zaporożu… Tam jest dziś krzyżo-
wany. Ale z tej śmierci wyrasta życie” – dodał me-
tropolita gnieźnieński modląc się w czasie Euchary-
stii za ofiary wojny w Ukrainie i prosząc raz jeszcze 
o nieustawanie w wołaniu do Boga o pokój.
Niedziela Palmowa była w Rościnnie także okazją 
do kolejnej integracji gości z Ukrainy z miejscową 
społecznością. Po Mszy św. zorganizowano rodzin-
ny festyn z zabawami i drobnymi upominkami dla 
najmłodszych. 

W POLSCE
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 Kącik Maturzysty cz. III

Część III – matematyka
Piszę ten artykuł na początku kwietnia, gdy do matury został miesiąc. Niemal codziennie słyszymy od nauczycieli 
i krewnych, że egzamin dojrzałości się zbliża. A zbliża się naprawdę. Te ostatnie tygodnie miną bardzo szybko 
i nim się obejrzymy, będziemy już absolwentami szkoły średniej. Co zrobić, aby jak najlepiej przeżyć kwiecień                                          
i maksymalnie obniżyć poziom stresu przed maturą? Zapewne maturzyści wybuchną śmiechem albo skomentują 
moją radę krótkim: „Łatwo powiedzieć, trudno zrobić”, ale to moim zdaniem najlepsze wyjście: odpoczynek. Uczy-
liśmy się do matury przez wszystkie lata naszej edukacji, a szczególnie intensywnie przez ostatnie miesiące, i teraz 
należy nam się przerwa. Reset. W przeciwnym razie podczas egzaminu dojrzałości będziemy zbyt zmęczeni, aby ra-
cjonalnie myśleć, i efekt naszej kwietniowej nauki będzie odwrotny do zamierzonego. Starajmy się teraz, bardziej niż 
kiedykolwiek, wygospodarować czas dla siebie. Wychodzić na spacery, rower czy rolki, czytać książki beletrystyczne, 
a nie podręczniki i repetytoria, słuchać muzyki, zajmować się hobby. Każdy z nas wie, w jaki sposób najlepiej odpo-
czywa. I właśnie teraz, kiedy nauczyciele zarzucają nas materiałami powtórkowymi, a cały świat krzyczy „Za miesiąc 
matura!”, powinniśmy skupić się na sobie i swoim organizmie, który po całorocznej pracy potrzebuje odpoczynku, 
aby podczas najważniejszego egzaminu dać z siebie wszystko. Nie dajmy się zwariować!
W ramach odpoczynku od maturalnych przygotowań usiadłam do komputera, aby… pisać o maturze. Niemniej eg-
zamin z matematyki na poziomie podstawowym uważam za najprzyjemniejszy, o ile matura w ogóle może taka być. 
Królowa nauk, zmora wielu uczniów, jest przynajmniej w arkuszach maturalnych dość przewidywalna, wystarczy 
przerobić zadania z kilku poprzednich lat i już zna się schemat. Na pewno pojawią się działania na potęgach, ra-
chunek prawdopodobieństwa, dowody geometryczne i równanie bądź nierówność drugiego stopnia. Ale zacznijmy 
od początku. Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym zawiera około 35 zadań, z których zdecydowana 
większość to zadania zamknięte, w których należy wybrać poprawną odpowiedź spośród wariantów: A, B, C, D. 
Odpowiedzi należy następnie zakodować na specjalnej karcie, zamalowując przy numerze zadania kwadrat z wybra-
ną odpowiedzią. Zdarza się, że maturzysta poprawnie policzył zadanie, ale z nerwów czy przez pomyłkę zakodował 
inny kwadracik, jest to niestety dość powszechny sposób „gubienia” punktów. Zalecam więc wszystkim dokładne 
sprawdzenie poprawności zaznaczeń w tabeli odpowiedzi. Zadania otwarte rozwiązujemy w przeznaczonym na to 
miejscu tuż pod treścią zadania, odpowiedzi na nie nie musimy w żaden sposób kodować. Z tyłu arkusza znajduje 
się brudnopis, w którym możemy przeprowadzać pomocnicze obliczenia zarówno do zadań otwartych, jak i za-
mkniętych, musimy jednak mieć świadomość, że zapisy te nie będą sprawdzane. 
W przypadku, gdy błędnie rozwiążemy jakieś zadanie otwarte i później wpadniemy na pomysł, jak należy właści-
wie je policzyć, a nie mamy już miejsca, możemy zrobić to w brudnopisie, jednak przy zadaniu należy wyraźnie 
napisać: „proszę o sprawdzenie rozwiązania w brudnopisie”, egzaminator bowiem nie ma obowiązku zaglądać do 
tej części pracy. Zadania otwarte, w zależności od stopnia trudności, są punktowane od dwóch do pięciu punktów. 
Należy pamiętać o zapisaniu wszystkich elementów naszego rozumowania, aby egzaminator nie miał żadnych wąt-
pliwości co do naszych obliczeń. Warto również, zwłaszcza jeśli piszemy dość chaotycznie i w różnych miejscach, 
ponumerować kolejne kroki naszego toku myślenia. Ułatwienie egzaminatorowi sprawdzania pracy może zadziałać 
tylko na naszą korzyść. Maturę z matematyki na poziomie podstawowym zda z wynikiem pozytywnym abiturient, 
który osiągnie – tak jak na języku polskim – minimum 30% maksymalnej liczby punktów. Dla ułatwienia podczas 
pisania egzaminu możemy mieć przy sobie tablice matematyczne, cyrkiel, linijkę i kalkulator prosty. Wielu uczniów 
na codzień używa dla wygody kalkulatora w telefonie, jednak podczas matury nie będziemy mogli mieć przy sobie 
smartfonów, dlatego lepiej zawczasu przyzwyczaić się do zwykłego kalkulatora. Warto również nauczyć się korzy-
stać z tablic. Jest tam wiele wzorów przydatnych podczas egzaminu, nie musimy więc zaprzątać sobie głowy ich 
zapamiętywaniem, jednak przeszukiwanie zestawu wzorów zabiera nam cenny czas, a hałas przekładanych kartek 
może denerwować współpiszących. Dlatego polecam pracować z tablicami matematycznymi już wcześniej, aby, 
przynajmniej mniej-więcej, wiedzieć, gdzie znajdują się wzory skróconego mnożenia, gdzie twierdzenie Pitagorasa 
itp. Zdecydowanie ułatwi nam to pracę na maturze. Na rozwiązanie całego arkusza mamy 170 minut. 
W tym roku matura z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja.
Jak już wspomniałam, jednym z nieodłącznych elementów matury z matematyki jest zadanie z rachunku prawdopo-
dobieństwa, dlatego na rozgrzewkę przed majowym egzaminem przygotowałam takie oto zadanie:
W urnie oznaczonej numerem I znajduje się pięć kul. Na każdej kuli znajduje się dokładnie jedna litera spośród: 
D, O, B, R, A. W urnie oznaczonej numerem II znajduje się sześć kul, a na każdej z nich dokładnie jedna litera 
spośród: N, O, W, I, N, A. Rzucamy jeden raz sześcienną kostką do gry. Jeżeli wypadnie liczba podzielna przez 
trzy, losujemy jedną kulę z urny nr I, w przeciwnym wypadku losujemy jedną kulę z urny nr II. Oblicz prawdopo-
dobieństwo wylosowania kuli, na której znajduje się samogłoska. Odpowiedź wybierz spośród podanych poniżej 
wariantów:         A. 28/45  B. 7/15  C. 5/11  D. 8/15
Hasło główne krzyżówki z poprzedniego artykułu brzmiało: JĘZYK POLSKI. Drodzy maturzyści, jeżeli udało 
Wam się rozwiązać krzyżówkę bez pomocy wujka Google, jesteście świetnie przygotowani z lektur i epok literac-
kich, jeżeli nie, nie przejmujcie się, nikt nie jest nieomylny. Widzimy się już wkrótce w ostatnim artykule 
z cyklu „Kącik maturzysty”. I pamiętajcie, nie dajmy się zwariować!

Martyna Rajch
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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

Serdeczne podziękowanie składamy parafianom za ofiary na 
kwiaty do Grobu Pańskiego, na paczki świąteczne dla ro-
dzin potrzebujących takiej pomocy w naszej parafii, także 
za złożoną Daninę Diecezjalną. Dziękujemy za dekorację 
Ołtarza - ciemnicy i Grobu Pańskiego, służbie liturgicznej 
ołtarza za wysiłek włożony w przygotowanie liturgii święte-
go Triduum. Składamy Wszystkim Parafianom i Gościom 
najlepsze świąteczne życzenia !!!

W I święto nie ma Mszy św. o godz. 7.30.

Natomiast w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak                    
w niedzielę.

Składka w II święto przeznaczona jest na KUL i Wydział 
Teologiczny w Poznaniu.

Koronka do Miłosierdzia Bożego w święta o godz. 9.15, 
natomiast w tygodniu o godz. 8.00

W sobotę imieniny obchodzi p. Jerzy - kościelny w naszej 
parafii. Msza św. w intencji solenizanta o godz. 7:30.

Z racji Oktawy Wielkanocnej w piątek nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

W sobotę o godz. 6.30 rano wyjazd parafialnej pielgrzymki 
do Częstochowy. Pragniemy podziękować Maryi w znaku 
ikony jasnogórskiej za czas nawiedzenia. Powrót w niedzie-
lę około godz. 20.00.

W tym tygodniu biuro parafialne czynne od środy według 
ustalonych dni i godzin.

Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Podczas każdej 
Mszy świętej będzie można uczcić relikwie św. s. Fausty-
ny. Natomiast o godz. 15.00 będzie Koronka i Litania do 
Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
parafian.

Za tydzień w Niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy 
Tydzień Miłosierdzia – zbiórka do skarbon na Caritas Die-
cezjalną. Natomiast dzieci w Niedzielę Miłosierdzia przy-
niosą na Mszę św. na której będą - skarbonki wielkopostne, 
do których zbierały swoje oszczędności dla potrzebujących.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Franciszek 
Antkowiak z ul. Engenstroma. Polećmy Bożemu miłosier-
dziu tych zmarłych. Dobry Jezu a nasz Panie…

Hasło roku duszpasterskiego


