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W tym trudnym czasie, 
gdy za naszą wschodnią granicą 
toczy się wojna, zawierzajmy 
naszą Ojczyznę Matce Bożej, 
Królowej Polski.
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Medytacja 
na pierwszą sobotę

Propozycja rozważania różańcowego 
do nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca 

– ustanowienie Eucharystii.
DODATEK DLA DZIECI

A w nim:
„Cyrk Stanisława Skalskiego”, jednego 
z najlepszych pilotów II wojny światowej.
Łzy Matki Bożej. Cudowny znak Jej 
obecności w Syrakuzach we Włoszech.
Jak zrobić wielkanocne pisanki 
w pastelowe paski?

 Małgorzata Bochenek 

To prośba, którą od ponad stu 
lat kieruje do nas Matka Boża. 
Po akcie poświęcenia Rosji i 
Ukrainy, wszystkich narodów 
świata, Niepokalanemu Sercu 
Maryi, którego tydzień temu 
dokonał Ojciec Święty Franci-
szek, nie pozostańmy obojętni 
na wezwania Nieba. 

Maryja z Fatimy zwraca się z 
prośbą o modlitwę różańcową 
w intencji pokoju i wynagra-
dzanie Jej Niepokalanemu Ser-
cu. „Jeżeli ludzie me życzenia 

spełnią, Rosja nawróci się i za-
panuje pokój” – mówi również 
do każdego z nas.   

– Jeżeli naprawdę przejmu-
jemy się tym, co mówi do nas 
Matka Boża, to w obecnej sy-
tuacji wojny nie powinniśmy 

mieć już najmniejszych wąt-
pliwości, że czas wypełnić Jej 
prośby. Wciąż zbyt mało ludzi 
odpowiedziało na drugą część 
prośby Maryi, o wynagradzanie 
Jej Niepokalanemu Sercu. Po-
święcenie, którego dokonał 
Papież Franciszek, jest wciąż 
częścią wypełnienia prośby 
Maryi, bez naszej odpowiedzi 
na wezwanie do wynagradzania 
Rosja się nie nawróci, nie bę-
dzie pokoju – przestrzega ks. 
dr Krzysztof Czapla SAC, dy-
rektor Sekretariatu Fatimskie-
go w Zakopanem.  

Rozpoczęcie nabożeństwa 
pięciu pierwszych sobót mie-
siąca tydzień po Akcie poświę-
cenia Niepokalanemu Sercu 
Maryi Rosji i Ukrainy przez 
Ojca Świętego Franciszka bę-
dzie potwierdzeniem, że wie-
rzymy słowom Matki Bożej i 
naprawdę pragniemy przyczynić 
się do końca wojny. Jutro na 
naszych łamach wydrukujemy 
specjalny znaczek do wklejenia 
w deklarację uczestnictwa, którą 
dołączymy do „Naszego Dzien-
nika” w maju br. * 

Dokończenie na s. 12

Nie tylko ceny ropy czy gazu 
poszybowały w górę po napaści 
Rosji na Ukrainę. 
Wojna spowodowała, że z tygod-
nia na tydzień zdrożały na polskim 
rynku produkty stalowe. Wpłynie 
to na wszystkie inwestycje infras-
trukturalne w Polsce, m.in. na  
budowę domów czy dróg oraz 
produkcję przemysłową. * 

Szerzej na s. 3

GOSPODARKA

Zabraknie stali?

Rosyjskie oddziały nie wycofują 
się z Ukrainy. 
Wywiad NATO potwierdza, że 
wojska rosyjskie próbują się prze-
grupować, uzupełnić zaopatrze-
nie i wzmocnić swoją ofensywę 
w regionie Donbasu. Jednocześ-
nie Rosja utrzymuje presję na  
Kijów i inne miasta. * Czytaj na s. 4

WALKI ZBROJNE

Zapowiedź 
kolejnych ataków

ORĘDZIE FATIMSKIE

Wciąż zbyt mało ludzi 

odpowiedziało  

na prośbę Maryi  

o wynagradzanie Jej 

Niepokalanemu Sercu

Od jutra podejmij wynagradzające nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca,  
aby Rosja się nawróciła i nastał pokój!
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Maryi


