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WIELKA SOBOTA 
 

Podczas liturgii przeżywamy prawdę, że Chrystus, zwyciężywszy śmierć 
obiecuje zmartwychwstanie także tym, którzy w Niego wierzą. Wigilia Pas-
chalna to nietypowa Msza, która dodatkowo składa się z Liturgii Światła i 
Liturgii Chrzcielnej. Przed kościołem następuje poświęcenie ognia i 
nakreślenie na paschale znaku krzyża oraz wbicie pięciu gwoździ 
oznaczających rany Jezusa. W czasie wejścia do kościoła, światło roz-
prasza panujące tam ciemności, to „światło Chrystusa” rozprasza nasze lęki 
i obawy, wlewa w serca radość życia oraz usuwa pokonaną śmierć. Słowa 
Exultetu wyjaśniają dobitniej symbolikę światła – „Raduj się Ziemio 
opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością 
Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał 
(...) Tej nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca 
wyszedł z otchłani (...)” Potem następują czytania, obrazujące historię 
Zbawienia od czasu wyprowadzenia narodu wybranego z Egiptu, do mę-
czeńskiej śmierci Chrystusa, może być ich nawet dziewięć. Kolejny element 
to błogosławieństwo wody, wtedy najczęściej odnawiamy przyrzeczenia 
chrzcielne, wyrzekając się grzechu, szatana i tego co prowadzi do złego. 
Napełnieni łaską oraz radością przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej, 
czekając z utęsknieniem na pokarm dający życie wieczne. Tego wieczoru 
lub następnego ranka odbywa się procesja rezurekcyjna, by obwieścić całe-
mu światu, że śmierć została pokonana, można już obetrzeć łzy i w sercu 
mieć słowa wielkanocnego orędzia: Niech ta świeca płonie, gdy wzej-
dzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmar-
twychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje 
i króluje na wieki wieków”. 
Alleluja! 
 
 

O G Ł O S Z E N I A  
 
 

1. W każdą ŚRODĘ o godz. 20:00 zapraszamy na Mszę św. a później na 

spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego; 

2. W każdy CZWARTEK od 20:00 - 21:00 zapraszamy na adorację Naj-

świętszego Sakramentu prowadzoną przez Duszpasterstwo Akademickie; 

Drodzy!Drodzy!Drodzy!Drodzy!    
        Niech zbliżające się Święta Wielkiej Nocy 
  umocnią Was w wierze. Tej gorącej, głębokiej  
  i prawdziwej. 
 Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus  
 napełni Wasze serca Nadzieją i Miłością oraz  
        niech da Wam odwagę do głoszenia radosnej nowiny 
 o Zmartwychwstaniu, a Wasze Rodziny napełni   
 wszelkimi łaskami i dobrem. 
  Święta spędźcie z radością i pogodą ducha w gronie 
   najbliższych.  
  Tego Wam życzymy z całego serca 
        
        Duszpasterstwo Duszpasterstwo Duszpasterstwo Duszpasterstwo     
                                    AkademickieAkademickieAkademickieAkademickie    
 

„Radujcie się zawsze w Panu! (Flp 4,4) 

TEMAT  MIESIĄCA 
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NASZE SERCE JEST STWORZONE DO R A D O Ś C I 
 

„(…) Każdy dzień pełen jest niezliczonych prostych radości, które są da-
rem Pana: radość życia, radość z piękna przyrody, radość z dobrze wyko-
nanej pracy, radość pomagania innym, radość miłości szczerej i czystej. 
(…) możemy dostrzec wiele innych powodów do radości. Istnieją piękne chwile 
życia rodzinnego, wspólnej przyjaźni, odkrycia swoich talentów i sukcesów, uzna-
nia ze strony innych, zdolności wyrażania siebie i świadomości, że jesteśmy rozu-
miani, że jesteśmy użyteczni dla innych. Jest też radość z powodu uczenia się no-
wych rzeczy, odkrycia nowych wymiarów dzięki podróżom i spotkaniom, możliwo-
ści czynienia planów na przyszłość. Także doświadczenie czytania dzieła literackie-
go, podziwiania arcydzieła sztuki, słuchania i grania muzyki lub zobaczenia filmu 
może w nas budzić prawdziwą radość” (…)  
 
„(…) Każdego dnia napotykamy jednak na wiele trudności. W głębi serca niepoko-
imy się o przyszłość do tego stopnia, że możemy się zastanawiać, czy pełna i 
trwała radość, do której dążymy, nie jest być może iluzją i ucieczką od rzeczywi-
stości. Wielu ludzi młodych stawia sobie pytanie: czy naprawdę możliwa jest 
dziś pełna radość? To poszukiwanie radości może podążać różnymi drogami, z 
których wiele okazuje się błędnymi albo co najmniej niebezpiecznymi. Jak może-
my odróżnić to, co daje radość prawdziwą i trwałą od natychmiastowych i 
złudnych przyjemności? Jak znaleźć prawdziwą radość życia, która trwa i 
nigdy nas nie opuszcza nawet w chwilach trudnych? 
 
 

 B Ó G  JEST ŹRÓDŁEM PRAWDZIWEJ  R A D O Ś C I 
 

„W rzeczywistości prawdziwe radości, zarówno te małe, powszednie, jak i te wiel-
kie radości życia, mają swe źródło w Bogu, nawet jeśli tak się nie wydaje na 
pierwszy rzut oka, ponieważ Bóg jest komunią wiecznej miłości, nieskończoną ra-
dością, która nie jest zamknięta w sobie, ale rozprzestrzenia się, aby objąć tych 
wszystkich, których miłuje Bóg i którzy Go miłują. (…) Bóg pragnie, abyśmy 
stali się uczestnikami Jego boskiej i wiecznej radości, co pomaga nam od-
kryć, że najgłębszy sens i wartość polega na byciu akceptowanym, przyję-
tym i umiłowanym przez Niego. Nie jest to przyjęcie niedoskonałe, jak to może 
mieć miejsce w przypadku akceptacji ludzkiej, ale bezwarunkowa akceptacja Bo-
ża: jestem chciany, mam miejsce w świecie i w historii, jestem osobiście 
kochany przez Boga. A jeśli Bóg mnie akceptuje, kocha mnie, a ja jestem o tym 
w pełni przeświadczony, wiem jasno i na pewno: dobrze, że jestem, że istnie-
ję” (…) 
 
(…) Ta nieskończona miłość Boga do każdego z nas przejawia się w pełni w Jezusie 
Chrystusie. W Nim znajduje się radość, której poszukujemy (…) Spotkanie z Jezu-
sem zawsze rodzi wielką radość wewnętrzną (…) 
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WIELKI CZWARTEK 

 
Tego dnia odbywa się celebracja Wieczerzy Pańskiej, ma ona za za-
danie przypomnieć nam ten ważny wieczór, który został bardzo dobrze 
udokumentowany przez Ewangelistów. W tym czasie Jezus ustanawia 
Eucharystię oraz sakrament kapłaństwa, mówią o tym dwa czyta-
nia. Pierwsze opisuje pierwsze święto paschy, kiedy to Izraelici przed 
ucieczką z Egiptu, spożywają ucztę, a krwią baranka oznaczają domy. 
Jest to pamiątka wyjścia z ziemi egipskiej i zawarcia z Bogiem przymie-
rza. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ukazuje nowy sens paschy, o tym 
mówi drugie czytanie. Tak jak w Egipcie baranek zostaje zabity by ura-
tować pierworodnych, tak Chrystus oddaje swoje życie, aby uratować 
nas wszystkich od śmierci wiecznej. Równie ważnym symbolem jest 
obmycie nóg – „Nauczyciel i Pan” wykonuje powinność sługi, jest 
to przypomnienie prawdy, że każdy, kto ma władze powinien służyć bliź-
niemu, szczególnie w Kościele. Po uroczystości Ciało Chrystusa zostaje 
umieszczone w ciemnicy. Czuwamy razem z Panem Jezusem, tak jak to 
czynili apostołowie w ogrodzie oliwnym. Tabernakulum jest otwarte, 
a ołtarz obnażony – wchodzimy w czas Bożej męki. 

  
 

WIELKI PIĄTEK 
 

Jest to dzień zadumy, rozważania męki Chrystusa, stąd kolor czer-
wony szat liturgicznych. Wieczorna uroczystość obfituje w skupienie i 
powagę, nie ma dzwonków, ani pieśni, dominuje cisza, ponieważ 
wobec śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. Tego dnia nie 
sprawuje się Eucharystii, ponieważ najwyższy kapłan sam złożył ofia-
rę z siebie. Jednakże liturgia przepełniona jest nadzieją, gdyż pamięta-
my, że właśnie dokonuje się zapowiadane od tysiącleci zbawianie ludz-
kości. Podczas ucałowania krzyża, śpiewamy „Ludu mój ludu” – 
ten przejmujący utwór jest obrazem tego co Bóg zrobił dla Izraelitów, 
gdy uwolnił ich spod jarzma Egipcjan, a jak oni odpłacili się za to dobro 
Jezusowi. Miejmy świadomość, że każdy z nas otrzymał wiele łask i do-
brodziejstw, za które podziękował grzechem i wzgardą. Adorujmy tego 
dnia krzyż w sposób szczególny, pamiętając, że: „na drzewie rajskim 
śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, 
a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został 
pokonany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”. 
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 ŚWIADKOWIE  R A D O Ś C I  
 

(…) zachęcam was, abyście byli misjonarzami radości. Nie możemy być szczęśliwi, 
jeśli inni nie są szczęśliwi. Radość musi więc być dzielona z innymi. Idźcie i powiedz-
cie innym młodym ludziom o swej radości z powodu odnalezienia cennego skarbu, 
którym jest sam Jezus. Nie możemy zatrzymać dla siebie radości wiary: aby w nas 
pozostała musimy przekazywać ją innym (…) 
 
(…) Chrześcijanie są ludźmi naprawdę szczęśliwymi, bo wiedzą, ż nigdy nie są sami. 
Widzą, że Bóg zawsze trzyma ich w swoich rękach (…) wiara przynosi radość i praw-
dziwe, pełne i trwałe szczęście (…) Ewangelia jest „dobrą nowiną”, ż Bóg nas kocha i 
że każdy z nas jest dla Niego ważny. Ukażcie światu, że właśnie tak jest! Bądźcie 
entuzjastycznymi misjonarzami nowej ewangelizacji! Nieście cierpiącym i po-
szukującym radość, jaką pragnie dać Jezus. (…) Otrzymacie natomiast stokroć wię-
cej: radość zbawienia dla siebie i radość dostrzeżenia miłosierdzia Boga działającego 
w ludzkich sercach. „Dobrze, sługo dobry i wierny! (…) wejdź do radości twe-
go pana!” (Mt 25,21) 
 

Fragmenty Orędzia Benedykta XVI na XXVII Światowy Dzień Młodzieży 
 
 

 
 

Niedziela Palmowa i Triduum Paschalne -  
co chrześcijanin powinien wiedzieć 

 
NIEDZIELA PALMOWA 

 
Liturgia rozpięta jest między dwoma momentami: radosną procesją z 
palmami, a czytaniem Męki Pańskiej. W ten sposób podkreślony zostaje 
niemożliwy do rozerwania związek pomiędzy triumfem Chrystusa, a Jego 
Ofiarą. Podczas wjazdu Chrystusa do miasta lud cieszy się i wita go jak kró-
la, gdyż mając w pamięci niedawne rozmnożenie chleba oraz ryb na pusty-
ni, ma świadomość wyjątkowości tej postaci. Nieprzypadkowy jest również 
osiołek, który to stał się wypełnieniem starotestamentowego proroctwa Za-
chariasza - „Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. 
Pokorny — jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy" (Za 9,9). 
Dziś, na pamiątkę tego radosnego powitania, odbywa się procesja, o cha-
rakterze zwycięskim, Jezus wkracza jako Pan, my oddajemy mu spontanicz-
ny hołd, a antyfony i pieśni obecne w czasie przemarszu, akcentują godność 
królewską Zbawiciela. Wszystko po to, aby podkreślić, że mimo okrutnej 
śmierci, Chrystus nie zostaje pozbawiony majestatu i prawa do panowania, 
wręcz przeciwnie – męka i śmierć to prawo umacnia. Palmy to XI wieczny 
zwyczaj – przechowuje się je cały rok, by mogły zostać spalone i użyte jako 
popiół na środę popielcową. Są one znakiem zamanifestowania naszego 
kroczenia wraz z Jezusem ku ofierze, którą jest msza święta. 
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(…) W godzinie męki Jezusa miłość tę można dostrzec w całej jej mocy. Pod koniec 
swego życia ziemskiego, na wieczerzy ze swymi przyjaciółmi Jezus mówi: „Jak Mnie 
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! (…) 
To wam powiedziałem , aby radość moja w was była i aby radość wasza była 
pełna” (J 15,9.11) 
 
(…) Ta głęboka radość jest owocem Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi, 
zdolnymi by żyć i zasmakować Jego dobroci, zwrócić się do Niego słowem: „Abba”, 
Ojcze (por. Rz. 8,15). Radość jest oznaką Jego obecności i działania w nas.  
 
 

ZACHOWYWAĆ W SERCU CHRZEŚCIJAŃSKĄ  R A D O Ś Ć 
 

(…) Znalezienie i zachowanie duchowej radości jest owocem spotkania z Panem. Je-
zus prosi nas, abyśmy szli za Nim i dokonali decydującego wyboru i wszystko posta-
wili na Niego. (…) nie lękajcie się zaryzykować całego waszego życia, czyniąc 
miejsce dla Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Jest to droga znalezienia we-
wnętrznego pokoju i prawdziwego szczęścia. Jest to sposób życia w pełni jako dzieci 
Boże, stworzone na Jego obraz i podobieństwo. 
 
(…) Szukać radości w Panu: radość jest owocem wiary, jest rozpoznawaniem co dzień 
Jego obecności, Jego przyjaźni: "Pan jest blisko" (Flp 4,5). Polega ona na złożeniu 
w Nim naszej ufności, na wzrastaniu w poznaniu i umiłowaniu Go. (…) uczcie się do-
strzegać jak Bóg działa w waszym życiu i odkrywajcie Go ukrytego w wyda-
rzeniach dnia powszedniego. Uwierzcie, że On jest zawsze wierny przymierzu, 
jakie zawarł z wami w dzień waszego chrztu. Wiedzcie, że On was nigdy nie opuści. 
Często kierujcie ku Niemu swój wzrok. Oddał swe życie na krzyżu, bo was kocha. 
Kontemplacja tak wielkiej miłości wnosi w nasze serca nadzieję i radość, których nic 
nie może zniszczyć. Chrześcijanin nigdy nie może być smutny, bo spotkał Chry-
stusa, który oddał za niego swoje życie. 
 
(…) Poszukiwanie Pana, spotkanie Go w życiu oznacza także przyjęcie Jego Słowa, 
które jest radością serca (…) Uczcie się czytać i rozważać Pismo Święte. Znaj-
dziecie w nim odpowiedź na wasze najgłębsze pytania o prawdę, jakie tkwią w wa-
szych sercach i umysłach. Słowo Boże pozwala odkryć cuda, jakich Bóg dokonał w 
historii człowieka i otwiera nas, pełnych radości, na chwałę i uwielbienie: 
"Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, (...) uwielbiajmy, (...) zegnijmy kola-
na przed Panem, który nas stworzył" (Ps 95,1.6). 
 
(…) Podczas Wigilii Paschalnej Kościół śpiewa Exultet, hymn radości zwycięstwa Jezu-
sa Chrystusa nad grzechem i śmiercią: „Weselcie się już, zastępy Aniołów (…). Raduj 
się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem (…) Ta zaś świątynia niechaj 
zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu” Radość chrześcijańska rodzi się ze świado-
mości, ż jesteśmy kochani przez Boga, który stał się człowiekiem, dał swoje życie dla 
nas i zwyciężył zło i śmierć; jest życiem miłością do Niego (…)” 



R A D O Ś Ć  MIŁOŚCI 
 

(…) radość jest ściśle związana z miłością. Są one nierozdzielnymi darami Ducha 
Świętego. Miłość daje radość, a radość jest formą miłości (…) 
 
(…) miłość oznacza stałość, wierność, dochowywanie swoich zobowiązań. Dotyczy 
to przede wszystkim przyjaźni. Nasi przyjaciele oczekują od nas uczciwości, lojal-
ności, wierności, bo prawdziwa miłość jest wytrwała, zwłaszcza pośród trudności. 
(…) wierność i wytrwałość w czynieniu dobra przynosi radość, choć nie zawsze na-
tychmiast (…) 
 
(…) Jeśli mamy doświadczyć radości miłości, musimy być także wielkoduszni. Mu-
simy być w pełni zaangażowani w życie, zwracając szczególną uwagę na najbar-
dziej potrzebujących. Świat potrzebuje ludzi kompetentnych i wielkodusz-
nych, którzy chcą służyć dobremu wspólnemu (…). Starajcie się czynić społe-
czeństwo bardziej sprawiedliwym i ludzkim, tam gdzie jesteście. Niech całym wa-
szym życiem kieruje duch służby, a nie dążenie do władzy, sukcesu materialnego i 
pieniędzy (…) 
 
(…) nie lękajcie się jeśli Chrystus wzywa was do życia zakonnego, monastyczne-
go lub misyjnego czy też do kapłaństwa. Bądźcie pewni, że On napełnia radością 
tych wszystkich, którzy odpowiadają na Jego zaproszenie, aby wszystko porzucić, 
aby z Nim być i poświęcić się niepodzielonym sercem służbie innym. Podobnie Bóg 
obdarza wielką radością mężczyzn i kobiety, którzy oddają się sobie całkowicie w 
małżeństwie, aby budować rodzinę i stać się znakiem miłości Chrystusa do Jego 
Kościoła (…) 
 
(…) kolejnym elementem, prowadzącym do radości miłości to rozwijanie w życiu i 
życiu wspólnot braterskiej komunii. Istnieje ścisły związek między komunią a ra-
dością. Tylko razem, żyjąc w braterskiej wspólnocie możemy doświadczyć tej ra-
dości. Dołóżcie wszelkich starań, aby wspólnoty chrześcijańskie były uprzywilejo-
wanymi miejscami dzielenia się, szacunku i wzajemnej troski.  
 
 

R A D O Ś Ć  NAWRÓCENIA 
 

(…) aby żyć prawdziwą radością trzeba też określić pokusy, które ją odda-
lają. Współczesna kultura często prowadzi do poszukiwania natychmiastowych 
celów, osiągnięć i przyjemności. Sprzyja to bardziej niestałości niż wytrwałości w 
wysiłku i wierności wobec zobowiązań. Przesłania tej kultury skłaniają do wejścia 
w logikę konsumpcji, obiecującej fałszywe szczęście. Doświadczenie pokazuje, że 
posiadanie nie zapewnia szczęścia. Jak wiele osób, otoczonych obfitością dóbr 
materialnych, jest często nękanych przez rozpacz, smutek i poczucie pustki. Aby 
trwać w radości, jesteśmy powołani do życia w miłości i prawdzie, do ży-
cia w Bogu.  
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(…) Bóg pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Dlatego dał nam konkretne wskazania na 
drogę naszego życia: przykazania. Jeśli będziemy ich przestrzegać, odnajdziemy 
drogę życia i szczęścia. (…) są Ne zbiorem istotnych i wartościowych zasad, które 
prowadzą do szczęśliwego życia, zgodnie z Bożym planem. (…) budowanie swego 
życia bez Boga i wbrew Jego woli przynosi rozczarowanie, smutek, poczu-
cie klęski. Doświadczenie grzechu jako odmowy pójścia za Nim, jako znieważenia 
Jego przyjaźni, kładzie się cieniem na nasze serca. 
 
Jeśli jednak czasami droga chrześcijanina nie jest łatwa, a wierność względem Bożej 
miłości napotyka na przeszkody, czy dochodzi do upadków, Bóg, w swoim miło-
sierdziu nie opuszcza nas, ale zawsze daje nam możliwość, aby do Niego powró-
cić, aby się z Nim pojednać, aby doświadczyć radości Jego miłości, która przebacza i 
przyjmuje na nowo. 
 
(…) często uciekajcie się do sakramentu pokuty i pojednania! Jest to sakra-
ment odkrytej na nowo radości. Proście Ducha Świętego o światło potrzebne do 
uznania swego grzechu i zdolności do proszenia Boga o przebaczenie, przystępując 
do tego sakramentu regularnie, z pogodą i zaufaniem. Pan zawsze otworzy dla was 
swe ramiona. Oczyści was i wprowadzi was do swej radości: jest bowiem radość 
w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca.  
 
 

R A D O Ś Ć  W CHWILACH PRÓBY 
 

(…) czy naprawdę jest możliwe, aby żyć radośnie pośród tak wielu doświadczeń ży-
ciowych, zwłaszcza tych najbardziej bolesnych i tajemniczych, czy rzeczywiście na-
śladowanie Pana, zaufanie Mu zawsze daje szczęście?  
 
(…) Błogosławiony Jerzy Frassati w swoim krótkim życiu przeżył wiele prób, w 
tym jedną, dotyczącą jego życia uczuciowego, która głęboko go zraniła. Właśnie w 
takiej sytuacji napisał do siostry: "Pytasz mnie, czy jestem wesoły: jakże miał-
bym nie być? Dopóki wiara daje mi siłę, zawsze jestem wesoły! Każdy kato-
lik nie może nie być wesoły... Cel, dla którego jesteśmy stworzeni wskazuje 
nam droga usłana wprawdzie wieloma cierniami, ale nie jest to droga smut-
na: jest ona radością nawet poprzez boleści" (List do siostry Luciany, Turyn, 14 
lutego 1925). 
 
(…) niedawno beatyfikowana młoda Klara Badano doświadczała tego, jak ból może 
być przekształcony przez miłość i w tajemniczy sposób być przeniknięty radością. W 
wieku 18 lat, w czasie gdy nowotwór sprawiał jej szczególne cierpienie, Klara modli-
ła się do Ducha Świętego, prosząc za ludzi młodych ze swego ruchu. Modliła się nie 
tylko o swoje wyzdrowienie, prosiła też Boga, aby oświecił swym Duchem wszystkich 
ludzi młodych, aby obdarzył ich mądrością i światłem (…) 
 
(…) Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest z nami, jest przyjacielem zawsze 
wiernym. Kiedy uczestniczymy w Jego cierpieniach, uczestniczymy także w Jego 
chwale. Z Nim i w Nim cierpienie przekształca się w miłość. I tu znajduje się radość. 
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