
Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne 
niech będą czasem modlitwy dla nas, 
którzy w górę unosimy krzyże naszego 
cierpienia, krzyże zbawienia, znak 
zwycięstwa dobra nad złem, życia nad 
śmiercią, miłości nad nienawiścią. 
Bądźmy więc silni miłością, modląc się 
za braci błądzących, nie potępiając 

nikogo, ale piętnując i demaskując zło. Prośmy 
słowami Chrystusa,  jako Jego wyznawcy, słowami, 
które On wypowiedział z krzyża:                                     
„Boże, Ojcze. Odpuść im – bo nie wiedzą co 
czynią” (Łk 23,34). A nam daj, Chryste, większą 
wrażliwość na działanie miłości niż siły i nienawiści.  
Amen.  Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, 
zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy 
odwetu i przemocy.  - Królowo Polski zawsze 
wiernej, módl się za nami.   
Prosimy Cię, Matko, która jesteś nadzieją 
milionów, daj nam wszystkim żyć w wolności                   
i prawdzie, w wierności Tobie i Twojemu 
Synowi. Amen.   -  [Ks. Jerzy  Popiełuszko – 

Kapelan Służby Zdrowia - Fragmenty Homilii  z 27 marca 1983]. 

  Wigilia Paschalna -                               
Noc paschalną rozjaśnia Zmartwychwstały 
Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc. Jest to 
najważniejsze wydarzenie w dziejach świata                         
i ludzkości. W niej dokonało się przejście ze śmierci 
do nowego życia, przez zmartwychwstanie. 
Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania 
Chrystusa i wezwania całego stworzenia do udziału 
w tryumfie Zmartwychwstałego Jezusa 
Zmartwychwstałego jest Procesja  Rezurekcyjna  
 O POŚWIĘCENIU POKARMÓW                                
-    W ciągu przedpołudniowych godzin Wielkiej 

Soboty odbywa się zgodnie z polską tradycją 
błogosławienie  pokarmów przeznaczonych na stół 
świąteczny. Trzeba tylko umieć dostrzec Jezusa 
obecnego wśród dwóch albo trzech 
zgromadzonych w imię Jego, zjednoczonych 
miłością, zgodą, przebaczeniem.  
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AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA  BOŻEMU 

MIŁOSIERDZIU - Boże, Ojcze miłosierny, 
Który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu 
Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas                      
w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie 
zawierzamy dziś losy świata i każdego. 
człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, 

ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, 
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, 
Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło 
nadziei.  Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki 
i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie 
dla nas i całego świata!  Amen.  -  SŁUGA BOŻY JAN 

PAWEŁ II                       
KRÓTKA  A  WIELKA                               
Każde dziecko wie, że święto Bożego Narodzenia 
to święto urodzin Pana Jezusa, ale dlaczego święta 
wielkanocne nazywają się Wielkanocą ? Przecież 
Wielkanoc obchodzimy na wiosnę, w marcu albo                   
w kwietniu, a wtedy noce nie są ani wielkie, ani 
długie, tylko małe i krótkie. Zimą, kiedy dzieci 
odrabiają lekcje, już o czwartej po południu trzeba 
zapalać lampę na stole i pod sufitem. Kiedy się 
budzą o siódmej rano - w pokoju i na dworze 
ciemno. Taka długa noc. Tymczasem na wiosnę                  
o czwartej po południu jest już widno,                                               
a o siódmej rano słońce staje w oknie i uśmiecha 
się. Jaka krótka noc! - Dlaczego wiosenne święta 
wielkanocne nazywają się Wielką Nocą, skoro 
właśnie wtedy noce są krótkie ?   -    Wielkanocne 
święta nazywamy Wielką Nocą na pamiątkę 
najwspanialszej nocy, w czasie której Pan Jezus 
wstał z grobu, chociaż grób ten był przywalony 
kamieniem. Wielka Noc - to inaczej Noc Niezwykła, 
Najsławniejsza, Jedyna, ta, o jakiej stale się 
pamięta. Zawsze się nią cieszymy, z radości 
uśmiechamy się do baranka i zajadamy kolorowe, 
wesołe jajka święcone. A co zrobić ze skorupkami 
poświęconych na Wielkanoc jajek? -Jedni tłuką je 
w moździerzach na proch i dosypują jak lekarstwo 
do zupy. Inni utarty z nich proch wrzucają do 
doniczek z kwiatami, żeby były piękniejsze.                      
Ale najlepiej poświęcać jajka już obrane. - Ks. Jan 

Twardowski 

Drodzy Bracia i Siostry    

… „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię 

nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 

obumrze, przynosi plon obfity” - Jezus 

przyniósł na świat nową nadzieję i uczynił to 

na sposób ziarna …  żył miłością aż do końca, 

dając się złamać przez śmierć, jak ziarno pod 

ziemią  i właśnie  tam, w skrajnym punkcie swego 

uniżenia – który jest również najwznioślejszym 

punktem miłości – wzeszła nadzieja. – Tak więc w 

wydarzeniu Paschy Jezus, biorąc na siebie nasz 

grzech, przekształcił go w przebaczenie, naszą 

śmierć – w zmartwychwstanie, nasz lęk –                          

w zaufanie. Oto dlaczego tam na krzyżu zrodziła 

się i zawsze się rodzi nasza nowa nadzieja, oto 

dlaczego z Jezusem wszelkie nasze ciemności                        

i grzechy przekształcone są w światło. Każda 

porażka, zwycięstwo, każde rozczarowanie 

przekształca się w nadzieję … „Drodzy bracia                         

i siostry, wchodzimy w tajemnicę męki, śmierci                         

i zmartwychwstania Pana”. 

– Niech Triduum Paschalne będzie dla was i dla 

waszych bliskich czasem nadziei, która niesie 

wewnętrzny pokój i pragnienie uczestniczenia 

w chwalebnym życiu Chrystusa. Zatrzymajmy 

się przed Jego krzyżem i przed pustym grobem, 

aby przekonać się, że z Nim nic nie jest 

stracone. W Nim zawsze możemy mieć nadzieję 

- On jest naszą nadzieją. Z tym życzeniem 

serdecznie wam błogosławię - Papież Franciszek, 

  Watykan, 12IV 17; 
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