
   24 GODZINY DLA POKOJU 

Wojna na Ukrainie trwa! Potrzeba dal-
szego szturmu do nieba. Dziś pierwszy 
piątek, a potem pierwsza sobota mie-
siąca. Na krakowskiej Skałce już po 
raz drugi odbędzie się modlitwa w 
ramach inicjatywy „24 GODZINY O 
POKÓJ”. Rozpocznie ją dziś Droga 
krzyżowa zaplanowana na godz. 
18.30. Następnie Msza św. o godz. 

19.00, a po niej czuwanie do soboty, 
do godz. 19.00. Będzie możliwość 
spowiedzi. 
  

   DZIEŃ DOBRA 

Przypadająca 24 kwietnia Niedziela 
Miłosierdzia Bożego to święto patro-
nalne Caritas, które w tym roku będzie 
obchodzone jako Dzień Dobra. Tego 
dnia w całym kraju odbędą się kon-

certy, pikniki, warsztaty, pokazy i im-
prezy sportowe pokazujące, jak wiele 
dobra dzieje się dzięki zaangażowaniu 
w wolontariat. Wojna na Ukrainie 
przygotowania do tego święta umie-
ściła w nowym kontekście – prze-
prowadzone w Dniu Dobra kwesty 
pomogą m.in. w utrzymaniu placówek 
dających schronienie uchodźcom. 
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Słowo Boże na dziś: 

Mdr 2,1a.12-22; Ps 34 (33); J 7,1-2.10.25-30
Święty Noniusz Álvares Pereira,  

zakonnik 

Dziś mija kolejna rocznica 
złożenia Ślubów Lwowskich. 
W 1656 r. król Jan Kazimierz 
uroczyście ogłosił Matkę Bożą 
Królową Korony Polskiej. 
Historycy podkreślają, że był 
to ważny moment przebudze-
nia narodowego i symbol jed-
ności wobec zewnętrznego za-
grożenia, jakim była wojna 
ze Szwecją.  
Jak zwraca uwagę w rozmowie 
z „Naszym Dziennikiem” o. dr 
Mariusz Tabulski OSPPE z Ko-
misji Maryjnej KEP, przeor 
klasztoru paulińskiego Na Skał-
ce w Krakowie, z perspektywy 
czasu wiemy doskonale, że to 
zawierzenie opiece Maryi głę-
boko ukształtowało Naród Pol-
ski. Matka Boża jest nieustannie 
wierna w swoim orędownictwie 
za nami i wciąż nas pobudza 
do podejmowania tych pięknych 
ślubów. 

– Cieszę się, że wciąż zawie-
rzamy się Matce Przenajświęt-
szej. Widoczne jest to zwłaszcza 
w naszych kościołach parafial-
nych poprzez akty zawierzenia 
czy pierwsze soboty miesiąca – 
zauważa paulin. Przypomina 
też, że pięknym owocem ślubów 
lwowskich były Jasnogórskie 
Śluby Narodu Polskiego złożone 
w 1953 r. przez Prymasa Ty-
siąclecia ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego. – Błogosławiony już 
dziś Prymas podkreślał, że w 
sferze narodowej, społecznej 
śluby lwowskie nie zostały do-
pełnione, więc potrzebne było 
bardziej świadome oddanie się 
– społeczne w 1953 r. To za-
wierzenie jest dziś naszą „polską 
kartą praw człowieka” i bardzo 
aktualną okazją do rachunku 
sumienia – akcentuje o. Mariusz 
Tabulski. 

Przeor klasztoru Na Skałce 
w Krakowie zdaje sobie sprawę 
z tego, o czym mówił także św. 
Jan Paweł II, że nie ma w nas, 

jako Narodzie, totalnej wier-
ności przyrzeczeniom. 

– Wiele rzeczy musimy po-
prawić, skorygować, a nade 
wszystko prosić Boga o miło-
sierdzie przez wstawiennictwo 
Matki Bożej – wylicza. Zaznacza 
jednak, że oddanie się Matce 
Bożej jest elementem naszej 
zbiorowej tożsamości. – Zde-
cydowanie mamy ten zmysł 
uciekania się do Matki Bożej. 
Jest to widoczne w naszym co-
dziennym życiu, w naszych ro-
dzinach – przypomina. 

Również w kontekście obec-
nej sytuacji, czyli wydarzeń z 
ostatnich tygodni, widać, w oce-
nie zakonnika, jak bardzo za-
wierzenie Narodu Matce Bożej 
ukształtowało Polaków. – Dziś 
jesteśmy na ustach całego świa-
ta. Pomagamy uchodźcom, na-
szym bliźnim. Nasza gościnność 
to też efekt wychowania zwią-
zanego z kultem Matki Bożej. 
Matka zawsze przygarnia do 
swego serca i my dziś z otwartym 
sercem wpuszczamy do naszych 
domów zupełnie obcych nam 
ludzi i traktujemy ich jak braci. 
Takie postawy są ewidentnie 
przejawem głębokiego związa-
nia z Maryją. To Matka jest 
kluczem do zrozumienia na-
szego chrześcijańskiego świa-
dectwa – wskazuje paulin. 

Dodaje jednocześnie, że mu-
simy robić wszystko, abyśmy 
codziennie mieli świadomość 
obecności przy nas Maryi i Jej 
wstawiennictwa. – Oddanie się 
Jej opiece jest przecież naszą 
gwarancją, zabezpieczeniem, a 
z drugiej strony okazją uciekania 
się do Bożego serca. Dlatego 
pragnienie aktualizacji ślubów 
w osobistej drodze przeżywania 
swego życia powinno być dla 
nas priorytetem, tym bardziej 
w czasie Wielkiego Postu – kon-
statuje o. Mariusz Tabulski. n 

Urszula Wróbel

Bądźmy wierni
ŚLUBY LWOWSKIE 

Dokończenie ze s. 1 

W tym roku, podobnie jak 
17 lat temu, gdy do Domu Ojca 
odszedł św. Jan Paweł II,  
2 kwietnia to pierwsza sobota 
miesiąca. Śmierć Ojca Świętego 
w tym dniu już wówczas stawała 
się dla nas wielkim znakiem i 
wezwaniem do praktyki pięciu 
pierwszych sobót miesiąca. 

– Wiele parafii w Polsce po-
dejmuje już to nabożeństwo, 
jednak, jak widzimy, potrzeba 
zdecydowanej odpowiedzi 
wszystkich. Oczywiście nie tylko 
ze strony Kościoła na Polsce, 
ale też Episkopatów w całym 
świecie – tłumaczy ks. dr Krzysz-
tof Czapla. 

Warunki nabożeństwa pięciu 
pierwszych sobót miesiąca to 
podejmowane w duchu wyna-
grodzenia: spowiedź, Komunia 
Święta, modlitwa różańcowa, 
piętnastominutowe rozmyślanie 
nad tajemnicami różańcowymi. 
Wypełniając każdy z tych wa-
runków, przepraszamy za pięć 
rodzajów zniewag, które ranią 
Serce Maryi. 

– Rozważając podczas tego 
nabożeństwa tajemnice różań-
cowe, kontemplujemy życie Je-
zusa razem z Maryją – akcentuje 
ks. dr Krzysztof Czapla SAC. 

  
Razem z „Naszym 
Dziennikiem” 
Podjęte 2 kwietnia nabożeństwo 
pięciu pierw szych sobót miesiąca 
zakończymy 6 sierpnia, w święto 
Przemienienia Pańskiego. Świa-
dectwem uczestnictwa w nim 
będą deklaracje Czytelników 
„Naszego Dziennika” z pięcio-
ma znaczkami oznaczającymi 
pięć pierwszych sobót miesiąca. 
Przesłane do nas deklaracje 
złożymy jako dar w Narodowym 
Sanktuarium Fatimskim w Za-
kopanem. Więcej szczegóło-
wych informacji zamieścimy  
na początku maja, gdy dołą-
czymy do „Naszego Dziennika” 
deklaracje do uzupełniania. 

Do podjęcia wynagradzającego 
nabożeństwa pięciu pierwszych 
sobót miesiąca od 2 kwietnia za-
chęca całą Rodzinę Radia Maryja 
o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. 

– Całą Rodzinę Radia Maryja 
proszę, aby podjęła zaproszenie 
kierowane z redakcji „Naszego 
Dziennika” do praktyki pięciu 
pierwszych sobót miesiąca. Nie-
zwykle istotne jest również, aby 
ci, którzy sami podejmą wyna-
gradzające nabożeństwo, dzielili 
się informacjami o nim, zachę-
cali innych do jego praktyki. 
Mamy stawać się apostołami 
Maryi – podkreśla dyrektor Ra-
dia Maryja. 

  
Zachęćmy dzieci 
Jutro po raz pierwszy odbędzie 
się nabożeństwo pierwszej so-
boty miesiąca dla dzieci i ich 
rodziców, które zorganizowa-
ne zostało i będzie transmi-
towane przez Narodowe San-
ktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej w Zakopanem. 

– To pierwsze takie nabożeń-
stwo w Polsce skierowane do 
dzieci ze szkoły podstawowej – 
zaznacza Malwina Wyszyńska 
zaangażowana w szerzenie orę-
dzia fatimskiego. 

Matka Boża w Fatimie w 
1917 roku zwróciła się do dzieci. 
Hiacynta miała sześć lat, jej 
brat Franciszek – dziewięć,  
a ich kuzynka Łucja – dziesięć. 

– Widzący z Fatimy byli w 
wieku dzieci z początkowych 
lat szkoły podstawowej. Dzieci 
odpowiedziały na słowa Matki 
Bożej, na wezwanie Maryi do 
czynienia pokuty, codziennej 
modlitwy różańcowej. Stanęły 
na wysokości zadania, które 
powierzyła im Maryja. Za ich 
pośrednictwem Matka Boża 
przekazała światu prośbę Pana 
Boga o wprowadzenie nabo-
żeństwa pierwszych sobót mie-
siąca wynagradzających Jej Nie-
pokalanemu Sercu i chciała, 
aby stało się ono powszechne 

– wyjaśnia Malwina Wyszyńska.  
Nabożeństwo rozpocznie się 

jutro o godz. 16.30 modlitwą ró-
żańcową. Potem zaplanowana 
jest piętnastominutowa medytacja 
pierwszosobotnia dla dzieci, a o 
godz. 17.10 Eucharystia. Całe 
nabożeństwo będzie transmito-
wane poprzez stronę www.smbf.pl 
w zakładce „na żywo”. 

  
Wynagradzajmy  
Niepokalanej 
Maryja w Fatimie prosiła, aby 
Papież poświęcił Rosję Jej Nie -
pokalanemu Sercu, ale jedno-
cześnie prosiła wszystkich ludzi 
o wynagradzanie Jej grzechów 
i bluźnierstw. 

– Przez cały czas zapominamy 
o drugiej części prośby Maryi 
o wynagradzaniu Jej Niepoka-
lanemu Sercu w pięć pierwszych 
sobót miesiąca. Matka Boża 
zapowiedziała, że jeżeli świat 
wypełni Jej prośby, Rosja się 
nawróci, zapanuje pokój. My 
tego nie podejmujemy, najwyż-
szy czas, by ludzkość odpowie-
działa na wezwanie Maryi, dla-
tego chcemy dotrzeć z tą infor-
macją do każdego – mówi An-
drzej Grabowski, koordynator 
wspólnoty Wojowników Maryi. 

Na stronie www.blogoslawien-
stwodlapolski.pl powstała do-
datkowa zakładka – nabożeń-
stwo wynagradzające. – Zachę-
camy wszystkich, aby wpisywali 
swoje parafie, w których one 
już się odbywają albo zostaną 
podjęte. Zachęcamy też kapła-
nów do informowania o nabo-
żeństwie wiernych, by wiedzieli, 
dlaczego mamy wynagradzać i 
jak to czynić. Przygotowaliśmy 
też zaproszenie, które może od-
czytać każdy ksiądz w ogłosze-
niach. Podjęcie tego nabożeń-
stwa to odpowiedź na prośbę 
Maryi, a tym samym nasze dzia-
łanie w celu nawrócenia Rosji i 
pokoju na świecie – podkreśla 
Andrzej Grabowski. n 

Małgorzata Bochenek 

Uwierzmy Maryi 
ORĘDZIE FATIMSKIE 
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Matka Boża Łaskawa – Śliczna Gwiazda Lwowa z tamtejszej katedry


