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W Niedzielę Wielkanocną po 

Mszy św. rezurekcyjnej gromadzimy 

się wszyscy na uroczystym śniadaniu przy 

odświętnym stole, przybranym gałązkami, 

baziami wierzbowymi, zieloną pszenicą, rzeżuchą albo bukszpanem, które 

symbolizują nowe życie otrzymane na Chrzcie św. Na środku stołu 

umieszczamy paschał rodzinny (może nim być ozdobiona świeca), baranka 

wielkanocnego oraz "święcone". Spożywanie pokarmów winna poprzedzić 

wspólna modlitwa o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego dla 

naszego papieża Franciszka, o łaskę nawrócenia dla niewierzących, o pokój na 

ziemi, o pociechę dla cierpiących i samotnych. † 

Ojciec:  
    Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja. 

    Wszyscy: 

   Bogu niech będą dzięki. Alleluja.  

    Ojciec: 

   Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby 

uroczyście świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. Życzę nam wszystkim tu obecnym, aby pokój i radość zagościły w 

naszych sercach. Życzę, byśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego 

Chrystusa w dzisiejszym świecie i gdziekolwiek będziemy, byśmy oznajmiali, 

że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich 

naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, ogarnijmy cały świat i 

prośmy: 

    Wszyscy: 

   Ojcze nasz, któryś jest w niebie...  

    Na zakończenie ojciec rodziny: 

   Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam  

bramy wieczności, daj nam udział w zwycięstwie Twego Syna  

Jezusa Chrystusa nad grzechem, abyśmy byli godni  

uczestniczyć w Jego życiu wiecznym, AMEN 
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Nie umiem być srebrnym aniołem - 
Ni gorejącym krzakiem - 

Tyle Zmartwychwstań już przeszło- 
A serce mam byle jakie. 

 
Tyle procesji z dzwonami - 

Tyle już alleluja - 
A moja świętość dziurawa 

Na ćwiartce włoska się buja. 
 

Wiatr gra mi na kościach mych 
psalmy - 

Jak na koślawej fujarce - 
Żeby choć papież spojrzał 

Na mnie - przez białe swe palce. 
 

Żeby choć Matka Boska 
Przez chmur zabite wciąż deski - 

Uśmiech mi Swój zesłała 
Jak ptaszka we mgle niebieskiej. 

 
I wiem, gdy łzę swoją trzymam 

Jak złoty kamyk z procy - 
Zrozumie mnie mały Baranek 
Z najcichszej Wielkiej Nocy. 

 
Pyszczek położy na ręku - 

Sumienia wywróci podszewkę - 
Serca mojego ocali 

Czerwoną chorągiewkę 

ks. Jan Twardowski 



IDŹCIE W POKOJU 
 „Posłani w pokoju Chrystusa” to hasło towarzyszy nam w ostatnim etapie 
trzyletniego programu duszpasterskiego poświęconego Eucharystii. Msza 
święta w której tak często uczestniczymy, w pewnym sensie nagle się 
urywa. Nie ma jakiegoś płynnego przejścia z miejsca najświętszego,  
z powrotem do świata codzienności. Krótka modlitwa, błogosławieństwo  

i „Idźcie”. Postronny widz mógłby 
uznać to za cokolwiek apodyktyczne. 
Lecz wierni wiedzą, że w tym właśnie 
cała rzecz. Zobaczmy jak kończy się 
Ostatnia Wieczerza: po spożyciu 
chleba wznieśli kielich,  
„po odśpiewaniu hymnu wyszli”  
(Mt 26,30). Posileni Ciałem i Krwią 
Pańską, wyruszamy spełniać kolejne 
zadania. (Uczniowie akurat, jak to się 
czasem zdarza, nie spisali się tutaj 
najlepiej; módlmy się, żeby nam się to 
lepiej udało). Liturgia chrześcijańska 
prowadzi nas coraz dalej w najgłębsze 
zakątki tajemnicy, a następnie odsyła 
nas z powrotem na ulicę. Nie wolno 
nam pozostawać przy ołtarzu. Musimy 
wracać do domu, do pracy, do kroków 
ulicznych, miejsc pracy, sklepów, do 
pieluszek – gdzie będziemy 
realizować to, co otrzymaliśmy 
podczas Mszy świętej. A przy 
rozesłaniu możemy się pocieszyć, że 
tym, co nas odprawia, nie jest tylko 
„Idźcie”, lecz „Idźcie w pokoju, żeby 
kochać i służyć Panu”. Pokój. 

Niezawodną receptą na pokój pomiędzy  mną samym a moim bliźnim, lub 
między narodami, jest postawa, jakiej sam Pan nauczył i ukazywał nam w 
trakcie całej Mszy świętej, a mianowicie: „Moje życie za wasze”. Jeżeli daję 
swe życie za bliźniego, tak jak Chrystus oddał swoje za mnie, to nie będę 
atakował bliźniego ani kłócił się z nim. „ Niech ta sama  myśl ożywia was, 
która ożywia Chrystusa Jezusa”, mówi św. Paweł. „On ogołocił samego 
siebie przyjąwszy postać sługi”. Jeżeli ta myśl będzie w nas, wówczas 
między nami panował będzie pokój. „Idźcie w pokoju”, głosi formuła 
mszalna, a wyruszając, zabierzcie ze sobą to wszystko, co otrzymaliście. 

TRWA ZAWIERZENIE  ROSJI I UKRAINY NIEPOKALANEMU 
SERCU MARYI 

W miesiąc i dzień po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę papież 

Franciszek zawierzył Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Był to 

jeden z najbardziej uroczystych aktów pontyfikatu Franciszka ogłoszony w 

35 językach. Powiedział, że zagrażająca światu "okrutna i bezsensowna" 

wojna na Ukrainie wywołuje we wszystkich strach, przerażenie i poczucie 

bezsilności. Modlił się o to, aby ludzkość powróciła na ścieżki braterstwa, 

dialogu i pokoju. Matka 

Boża jest silna więc trwamy 

w oczekiwaniu na Jej 

odpowiedź. Niech nas 

umacnia w nadziei to co 

wydarzyło się osiemnaście 

lat temu. 26 grudnia 2004 

roku potężna fala tsunami  

o wysokości 12 metrów 

zatrzymała się na progu bazyliki Sanktuarium Matki Bożej Dobrego 

Zdrowia w Vailankanni, w której uczestniczyło we Mszy św. przeszło 2000 

wiernych. Bazylika w Vailankanni znajduje się w odległości 100 m od 

brzegu morza i jest na tym samym poziomie co inne budynki, które wokół 

niej stoją. Jest rzeczą niewytłumaczalną z naukowego punktu widzenia, 

dlaczego fala tsunami, która popłynęła w głąb lądu na odległość pół 

kilometra i zniszczyła wszystkie budynki, zarówno przed jak i za bazyliką, 

pozostawiła ją samą nietkniętą? Wszystkie budowle, wokół bazyliki 

zostały całkowicie zniszczone przez masy wody morskiej. Zginęło wtedy 

ponad tysiąc osób, które znajdowały się poza terenem bazyliki, natomiast 

przeszło 2000 osób uczestniczących we Mszy św. nawet nie zdawało sobie 

sprawy z tego co się działo. Biskup tamtejszej diecezji Devadass Ambrose 

powiedział, że miała miejsce nadzwyczajna interwencja Boga, że to był 

niesamowity cud. Tłumaczył, że zajezdnia autobusowa, która znajduje się 

za sanktuarium, w odległości 500 m od morza, została zalana, tak samo jak 

domy i hotele wokół bazyliki, które fala o dwunastometrowej wysokości 

całkowicie zniszczyła. Dlaczego ta sama fala, zatrzymała się przed 

bramami sanktuarium, które jest w odległości 100 m od plaży? Odpowiedź 

jest tylko jedna, to było nadzwyczajne Boże działanie ochraniające 

Sanktuarium i ludzi przebywających na jego terenie. W swoim 

komunikacie z 27 stycznia 2005 r. biskup Devadass jednoznacznie 

stwierdza, że mamy tu do czynienia z wielkim cudem. Opoka. Org pl 


