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▀ KOMUNIKATY 
    

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI  

PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

KWIECIEŃ: Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy 

korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich. 
 

WPATRZENI  

W BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 
 

W sobotę, 28 marca br. w nietypowy sposób przeżywa-

liśmy nasz doroczny Wielkopostny Dzień Skupienia.  

Z pewnością nie wszystkim członkom Akcji Katolickiej 

udało się w sobotę trwać na wspólnej modlitwie i roz-

myślaniach. Myślimy szczególnie o tych, którzy nie 

mają bezpośredniego dostępu do internetu. Dlatego też 

przedstawiamy program, wg którego można taki dzień 

przeżyć samemu czy w gronie rodzinnym czy też w 

łączności duchowej z innymi członkami POAK. 

1. Msza św. (można skorzystać z transmisji telewizyjnej 

lub radiowej)  

2. Rozważanie konferencji przygotowanej przez s. Ro-

zalię – tekst w załączeniu  

3. Rozważanie Drogi Krzyżowej (można skorzystać  

z dowolnego tekstu) 

4. Rozważanie Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza we-

dług Świętego Jana J 11, 1-45 w kontekście choroby, 

śmierci i życia wiecznego. 

5. Modlitwa różańcowa.  

 

CZAS PANDEMII 
 

 Bardzo prosimy o codzienną modlitwę w intencji po-

wstrzymania epidemii koronawirusa w Polsce, Europie i 

na całym świecie oraz za wszystkich, którzy angażują się 

w te działania.  

W roku „Wielkiej tajemnicy wiary” pamiętajmy o sile, 

która płynie z Eucharystii i o oczyszczającej i uzdrawiają-

cej mocy Krwi Chrystusa. Krew Eucharystyczna, którą 

Jezus ofiarowuje każdego dnia na ołtarzu, to także Krew, 

która płynie z Krzyża i ołtarza, płynie w Ciele Mistycznym 

Chrystusa, przynosząc duszom Jego siłę oczyszczającą i 

uświęcającą.  

Módlmy się w intencji chorych o łaskę zdrowia dla nich, a 

dla zmarłych o miłosierdzie Boże. Odmawiajmy Róża-

niec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Litanię do Naj-

droższej Krwi Chrystusa oraz Suplikacje. 
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(…) Uczestnicząc w obrzędach Wielkiego Czwartku, 

Wielkiego Piątku oraz Wigilii Paschalnej, będziemy 

wspominać ostatnie godziny ziemskiego życia Jezusa, u 

którego kresu jaśnieje światło zmartwychwstania.      
 

1. Msza św. Krzyżma, którą zwykle sprawujemy w Wiel-

ki Czwartek rano, skupia uwagę w sposób szczególny na 

kapłaństwie służebnym, natomiast obrzędy Mszy św. in 

Cena Domini stanowią wyraźną zachętę do kontemplo-

wania Eucharystii, głównej tajemnicy wiary i życia 

chrześcijańskiego. Aby uwydatnić wagę tego sakramentu, 

napisałem Encyklikę Ecclesia de Eucharistia (…)  

Wraz z Eucharystią Pan ustanowił w Wieczerniku ka-

płaństwo służebne, aby przez wieki uobecniała się Jego 

jedyna Ofiara: «to czyńcie na moją pamiątkę!» (Łk 22, 

19). Pozostawił nam też nowe przykazanie miłości bra-

terskiej. Umywając nogi uczniów, pouczył ich, że miłość 

musi się wyrażać w pokornej i bezinteresownej służbie 

bliźnim.  

2. W Wielki Piątek, w dniu pokuty i postu, wspominać 

będziemy mękę i śmierć Jezusa, trwając w adoracji Krzy-

ża. «Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit – 

oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świa-

ta». Na Kalwarii Syn Boży wziął na siebie nasze grzechy, 

ofiarując się Ojcu jako ofiara przebłagalna. Z Krzyża, 

źródła naszego zbawienia, rodzi się nowe życie dzieci 

Bożych.  

Po dramacie Wielkiego Piątku zapada milczenie Wielkiej 

Soboty, dnia pełnego oczekiwania i nadziei. Wspólnota 

chrześcijańska wraz z Maryją czuwa na modlitwie przy 

grobie i czeka na chwalebne wydarzenie zmartwychwsta-

nia.  

Podczas Wielkiej Nocy Paschy wszystko odnawia się w 

Chrystusie. Ze wszystkich zakątków ziemi popłynie do 

nieba śpiew Gloria oraz Alleluja, a światło pokona ciem-

ności nocy. W Niedzielę Wielkanocną radować się bę-

dziemy razem ze Zmartwychwstałym, który będzie nam 

życzył pokoju. 

Drodzy bracia i siostry, przygotujmy się do godnego 

przeżycia tych dni i do kontemplowania wspaniałego 

dzieła dokonanego przez Boga w uniżeniu i wywyższeniu 

Chrystusa (por. Flp 2, 6-11).  

(…) Tajemnica Krzyża i Zmartwychwstania daje nam 

pewność, że w ludzkich sprawach ostatnie słowo nie na-

leży do nienawiści, przemocy, krwi i śmierci. Ostateczne 

zwycięstwo odnosi Chrystus i musimy na nowo rozpo-

czynać od Niego, jeśli pragniemy przygotować dla 

wszystkich przyszłość opartą na fundamencie prawdzi-

wego pokoju, sprawiedliwości i solidarności. 

Św. Jan Paweł II, audiencja generalna Wielka Środa 2003 r. 

 

GODZINY PRACY BIURA DIAK 
 

wtorek         13:00 ÷ 16:00 

czwartek      13:00 ÷ 17:00    
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