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Drodzy Bracia w Kapłaństwie,
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Przed kilkoma dniami rozpocząłem posługę pasterską w tutejszej Wspólnocie archidiecezjalnej.
Dziękuję Bogu za tę nową misję pasterską, którą chciałbym pełnić wespół z Wami i z Waszą pomocą.
Niektórych miałem już okazję spotkać w chwili kanonicznego objęcia archidiecezji bądź przy okazji
innych celebracji Wielkiego Tygodnia. Wielki Tydzień jest wyjątkową ku temu okazją, aby tę wspólną
drogę odkrywać i nią podążać. Ona wpisuje się w wielkie wydarzenia z ostatnich dni życia Jezusa.
Jako Syn Boży pozostawał w głębokiej jedności z Ojcem, aby całkowicie wypełnić Jego wolę i odkupić
człowieka z niewoli grzechu. O tę jedność pośród nas prosił również swojego Ojca. W Wieczerniku,
tuż po ustanowieniu Eucharystii, modlił się: „Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21).
Te słowa są dla nas duchowym testamentem. Przyjmujemy je, chcemy nimi żyć i nimi kierować
się w relacji z innymi, aby dawać żywe świadectwo naszej wiary.
Kierując do Was tych kilka słów, chciałbym Wszystkich serdecznie pozdrowić i wyrazić moją
wdzięczność za każdy przejaw tej jedności w postaci życzliwego przyjęcia mnie do tej archidiecezji,
za waszą modlitwę w mojej intencji i za wspólne przeżywanie wielkich wydarzeń Paschalnych.
Pragnę nadto życzyć, aby wydarzenia Paschalne stawały się w pełni Waszym udziałem,
ubogacały i przemieniały wewnętrznie, wnosiły nadzieję i radość w codzienne życie, i na wzór
Apostołów czyniły Was świadkami radosnej nowiny o Zmartwychwstaniu Pana.
Wszystkich obejmuję modlitwą i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
Abp Tadeusz Wojda SAC
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1. Sprawowaną dzisiejszej nocy Liturgią Wigilii Paschalnej połączoną z odnowieniem przyrzeczeń
chrzcielnych rozpoczęliśmy obchody Świąt Wielkanocnych. Po wielkopostnym przygotowaniu
wkraczamy w świętowanie Paschy. W te obchody w szczególny sposób wpisuje się dzisiejsza
Niedziela Wielkanocna z Mszą Świętą Rezurekcyjną. Pozostałe Msze Święte według porządku
niedzielnego. Zachęcamy do duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w południe
udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi – Miastu i Światu. Przyjmując je z wiarą można uzyskać odpust

zupełny.
2. Jutro II Dzień Świąt - Poniedziałek Wielkanocny - Msze Święte jak w niedzielę. Ofiarami
składanymi na tacę będziemy mogli wspomóc Katolicki Uniwersytet Lubelski.
3. W piątek ze względu na oktawę wielkanocną nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
4. Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę religijną. Polecamy nasze parafialne czasopismo
"Trinitas".
5. Przeżywając obchody Świąt Paschalnych dziękujemy za wspólną modlitwę i przygotowanie
uroczystości. Dziękujemy Kapłanom i Siostrom zakonnym, alumnom GSD i Liturgicznej Służbie
Ołtarza. Duszpasterstwom i grupom parafialnym dziękujemy za poprowadzone czuwania i adoracje,
a panom ze złużby porządkowej za czuwanie nad przebiegiem uroczystości.
6. Młodzieży ze wspólnoty "Boża Husaria" składamy podziękowanie za przygotowanie Ciemnicy, a
mężczyznom ze wspólnoty "W połowie drogi" za przygotowanie Grobu Pańskiego. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy zadbali o świąteczny wystrój naszej Świątyni. Słowa wdzięczności
kieruję do Parafialnego Zespołu Caritas za przeprowadzone świąteczne dzieło charytatywne.
Dziękujemy za składane ofiary na kwiaty i dekorację bazyliki.
7. Radość Świąt Wielkanocnych skłania nas do wyrażenia z serca płynących życzeń. W imieniu
duszpasterzy Parafii Archikatedralnej życzę błogosławionych Świąt, umocnienia w wierze w
Zmartwychwstałego i radości płynącej z chwały, jaką ukazał nam Chrystus. Niech dobre przeżywanie
tych dni, doda nam odwagi, abyśmy idąc za Zmartwychwstałym Panem, nieśli płomień Jego Miłości
tym wszystkim, których spotykamy.
8. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W ostatnim czasie modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Stanisława Borzyszkowskiego l. 74 z ul. Pawła Gdańca. Polecajmy także zmarłych
duszpasterzy i siostry zakonne naszej parafii, zmarłe osoby świeckie posługujące niegdyś w katedrze,
dobrodziejów naszej świątyni. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w
wyniku pandemii oraz o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu
Pozdrawiając naszych Parafian i witając wszystkich przybyłych do naszej Świątyni Gości,
życzymy błogosławionych i radosnych Świąt w gronie rodziny i bliskich. Niech nam Bóg
błogosławi.

