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APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z INWAZJĄ 

ROSYJSKĄ NA UKRAINĘ 

W związku inwazją rosyjską na Ukrainę, w imieniu Konferencji 

Episkopatu Polski, stanowczo potępiam działania Rosji i Władimira 

Putina, uznając je za niedopuszczalny i haniebny akt barbarzyństwa, 

skierowany wobec suwerenności i niezależności niepodległego 

państwa. 

Jednocześnie – wraz z całym Kościołem w Polsce – wyrażam 

moją solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na 

Ukrainie, zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości 

do pomocy. 

W związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka, zwracam się do 

Księży Biskupów oraz wszystkich wiernych, aby Środa Popielcowa 

była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w 
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intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Proszę, aby w każdym 

kościele i parafii w Polsce zanosić gorące błagania w intencji pokoju, a 

także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej 

dramatycznej sytuacji. 

Jako Kościół w Polsce pragniemy przyjść naszym Braciom 

również z materialną pomocą, dlatego apeluję, aby zarówno w 

najbliższą niedzielę, jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej 

zorganizować zbiórkę ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas 

Polska – zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z 

Ukrainy. Pomoc Kościoła katolickiego w Polsce będzie świadczona 

sukcesywnie i systemowo za pośrednictwem naszych instytucji 

charytatywnych – parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich – w 

tym, przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji 

Episkopatu Polski. 

Ponadto, proszę wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o 

otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia. 

Królowej Pokoju zawierzam losy Ukrainy i Polski, zapewniając 

wszystkich o mojej duchowej bliskości i modlitwie. 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, dnia 24 lutego 2022 roku 



APEL ARCYBISKUPA WACŁAWA DEPO, METROPOLITY 

CZĘSTOCHOWSKIEGO, Z PROŚBĄ O POMOC WIERNYM 

ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ W ZWIĄZKU Z 

KONFLIKTEM NA UKRAINIE 

 Drodzy Siostry i Bracia, Wierni Archidiecezji Częstochowskiej, 

wczoraj w godzinach wieczornych, Arcybiskup Mieczysław 

MOKRZYCKI, Metropolita Lwowski, zwrócił się do mnie w rozmowie 

telefonicznej, z prośbą o pomoc dla wiernych Archidiecezji Lwowskiej 

w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

W odpowiedzi na tę prośbę informuję, że Towarzystwo 

Patriotyczne Kresy, które działa przy parafii pw. Św. Wojciecha BM w 

Częstochowie, natychmiast podjęło inicjatywę zorganizowania zbiórki 

żywności długoterminowej (cukier, mąka, makaron, kasza, olej, 

konserwy itp.) oraz artykułów chemicznych i higieny osobistej. 

Zwracam się do Was, Drodzy Księża i Wierni Archidiecezji 

Częstochowskiej, aby wyrazem naszej solidarności z ofiarami tego 

konfliktu, obok modlitwy, były konkretne czyny miłosierdzia i dlatego 

zachęcam do włączenia się w tę akcję, abyśmy wspólnie mogli pomóc 

naszym Siostrom i Braciom Archidiecezji Lwowskiej, którzy z lękiem 

patrzą na rozwój sytuacji na Ukrainie. 

Wszystkich ludzi o sercu pełnym miłosierdzia otwartym na 

bliźnich, organizatorów oraz ofiary tego straszliwego konfliktu 



zawierzam opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, i 

wstawiennictwu Świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy, i z 

serca błogosławię. 

✠ Wacław DEPO 

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI 

Częstochowa, dn. 25 lutego 2022 r. 

Dary można przynosić do naszego kościoła, podobnie jak to 

czynimy w Adwencie czy Wielkim Poście, od poniedziałku (28 

lutego) do przyszłej niedzieli włącznie. 

Modlitwa o pokój 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze 

wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp 

wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa 

Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną 

rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej 

ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której 

nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki 

i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim 

stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 



Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi 

odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, 

a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i 

szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne 

niż gwałtowne działania wojenne. Amen 

 

SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Wielki Post w który wkraczamy w marcu jest okazją do 

rozważenia swojego postępowania i chęci zmiany na lepsze. 

Przygotowując się do czasu świętowania Zmartwychwstania Pańskiego 

starajmy się zmienić samych siebie na lepszych, tak by być świadkami 

wiary w Jezusa Chrystusa. Wszystkie trudy, które będą towarzyszyły 

chęci poprawy naszych postaw na lepsze niech jeszcze bardziej 

umacniają nas w wierze i miłości do Boga i bliźniego. 

 

 

EWANGELIA 02.03.2022 - ŚRODA POPIELCOWA 

(Mt 6, 1-6. 16-18) - Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście 

uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was 

widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, 

który jest w niebie. 



Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią 

w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, 

powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz 

jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja 

jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 

odda tobie. 

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach 

i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. 

Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy 

chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do 

Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 

odda tobie. 

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni 

wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam 

wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie 

głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu 

twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 

odda tobie». 

 

EWANGELIA 6.03.2022 

(Łk 4, 1-13)-Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był 

kuszony 

 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był 

przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic 



przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy 

diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał 

się chlebem». 

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje 

człowiek”». 

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili 

wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i 

wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu 

zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie 

Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, 

będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». 

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni 

i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest 

bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię 

strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi 

o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz 

wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego 

kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. 

 

EWANGELIA 13.03.2022 

(Łk 9, 28b-36) - Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania 

 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się 

modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 

odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. 



Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego 

odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i 

towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i 

obydwu mężów, stojących przy Nim. 

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, 

że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy 

jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli 

w obłok. 

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego 

słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus 

jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 

opowiedzieli o tym, co zobaczyli 

 

EWANGELIA 20.03.2022 

(Łk 13, 1-9) - Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, 

których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 

większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? 

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których 

zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami 

niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli 

się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». 



I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał 

zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 

owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, 

odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. 

Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: 

„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; 

i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». 

 

EWANGELIA 25.03.2022 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

(Łk 1, 26-38) - Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą 

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 

Dziewicy było na imię Maryja. 

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 

Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 

u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 

Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na 

wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. 

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża?” 



Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 

poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która 

uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. 

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa!” 

Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 

EWANGELIA 27.03.2022 

(Łk 15, 1-3.11-32) - Przypowieść o synu marnotrawnym 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 

aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: 

«Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek 

miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część 

własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między 

nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w 

dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam 

zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z 

obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. 

Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, 

lecz nikt mu ich nie dawał. 



Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod 

dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do 

mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i 

względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: 

uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i 

poszedł do swojego ojca. 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn 

rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą 

szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić 

się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 

się”. I zaczęli się weselić. 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 

domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co 

to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał 

zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i 

tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie 

przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, 

żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, 



który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego 

utuczone cielę”. 

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i 

wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć 

z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 

się”». 

Opr. Marlena Sasuła 

 

Środa Popielcowa, 2 marca – Msze św. z obrzędem 

posypania głów popiołem o godz. 8:00, 10:00, 17:00 i 18:00. 

Tego dnia obowiązuje post ścisły – co do ilości (jeden 

posiłek do syta i dwa lekkie) i co do jakości 

(powstrzymanie się od potraw mięsnych). Środa 

Popielcowa rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu. 

Nabożeństwa wielkopostne: 

- w każdy piątek Wielkiego Postu będzie tylko jedna 

Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży i starszych o godz. 

16:45,  

- Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu po 

Mszy św. o godz. 17:00. 


