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Arabom, Żydom oraz duchowo chrześcijanom.
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Papieska Intencja modlitwy na 
kwiecień:  Intencja ogólna:  
Podstawowe prawa 
Módlmy się za osoby, które narażają swo-
je życie, walcząc o podstawowe prawa w 
dyktaturach, w reżimach autorytarnych, 
a nawet w przeżywających kryzys demo-
kracjach.
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Ku zmartwychwstaniu
W niedzielę 28 lutego o godz. 22.15 odeszła do 

Pana moja Ukochana Mama śp. Regina Wawrzyniak 
przeżywszy 89 lat. Całe życie, odkąd pamiętam, nale-
żała do Wspólnoty Żywego Różańca i modliła się na 
różańcu. Dlatego proszę Diecezjalną Wspólnotę Ży-
wego Różańca o modlitwę w Jej intencji - o dar nieba. 

Życzenia wielkanocne
Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej 
Członkowie Wspólnot Żywego Różańca. 
Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego wszyst-

kim Członkom Wspólnoty Żywego Różańca, Zelator-
kom i Zelatorom, Księżom Moderatorom i wszystkim 
trwającym na modlitwie różańcowej życzę owoców 
Zmartwychwstania Pana Jezusa i doświadczenia Bo-
żego Miłosierdzia.

Zmartwychwstały Chrystus niech Was obdarza 
Pokojem, Miłością i Nadzieją na lepsze jutro i Bło-
gosławi na każdy dzień pielgrzymowania, a Maryja - 
Matka Pana niech oręduje za Wami u Swojego Syna.

„Chrystus Zmartwychwstał 
- Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja”

Moderator Żywego Różańca
Ks. Zbigniew Wawrzyniak

Pielgrzym Pokoju
Drodzy bracia i siostry,
to święte miejsce przyprowadza nas do początków, do 

źródeł Bożego dzieła, do narodzin naszych religii. Tu, gdzie 
żył Abraham, nasz ojciec, wydaje się nam, że wracamy do 
domu. Tutaj usłyszał on Boże wezwanie, stąd wyruszył w 
podróż, która miała zmienić historię. Jesteśmy owocem 
tego wezwania i tej podróży. Bóg zażądał od Abrahama, 
by spojrzał w niebo i policzył gwiazdy. W tych gwiazdach 
widział obietnicę swojego potomstwa, widział nas. I dzi-
siaj my, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, wraz z naszy-
mi braćmi i siostrami wyznającymi inne religie, oddajemy 
cześć naszemu ojcu Abrahamowi, czyniąc tak jak on: spo-
glądamy ku niebu i pielgrzymujemy na ziemi.

Gdy kontemplujemy to samo niebo tysiące lat później, 
pojawiają się na nim te same gwiazdy. Rozświetlają naj-
ciemniejsze noce, bo świecą wspólnie. W ten sposób niebo 
przekazuje nam przesłanie jedności: Najwyższy, górujący 
nad nami, zachęca nas, abyśmy nigdy nie odłączali się od 
naszego brata, który jest obok nas. To, co stanowi Boże Po-
nad odsyła nas do tego, co inne w naszym bliźnim. Jeśli 
jednak chcemy strzec braterstwa, to nie możemy stracić z 
oczu Nieba. [...] Człowiek nie jest wszechmocny, sam nie 
daje rady. A jeśli wyklucza Boga, to w ostateczności oddaje 
cześć rzeczom ziemskim. Ale dobra tego świata, które spra-
wiają, że tak wielu zapomina o Bogu i o innych ludziach, 
nie są motywem naszej wędrówki na ziemi. Wznosimy 
oczy ku Niebu, aby podnieść się z nizin próżności, aby 
wyjść z niewoli własnego „ja”, ponieważ Bóg pobudza nas 
do miłości. Na tym polega prawdziwa religijność: oddawać 
cześć Bogu i miłować bliźniego.

słowa Ojca Świętego  Franciszka  z Ur


