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Triduum Wielkiego Postu, to jak 
sama nazwa zakłada, trzy dni, 
w których Bóg pisze do człowie-
ka wielkimi, drukowanymi lite-
rami list miłosny. Może jest to 
pewnego rodzaju przenośnia, 
ale nie sposób ubrać w słowa 
tego, co wydarzyło się 2000 lat 
temu. 
Stworzyciel osądzony przez 
stworzenie, Bóg upokorzony 
przez człowieka, Życie umiera 
dla życia, Miłość upodlona przez 
nienawiść. 
Nie sposób też wyjaśnić, jak bar-
dzo Bóg ukochał człowieka, że po-
stanowił oddać na tak haniebną  
i brutalną śmierć swojego Syna. 
Najłatwiej zrozumieć ogrom sy-
tuacji w momencie, gdy wyobra-
zimy sobie, że mielibyśmy dać 
zabić swoje kochane dziecko za 
ludzi, którzy je wcześniej znie-
nawidzą, oplują, ubiczują, ze-
lżą, sprzedadzą. To nierealne po 
ludzku. Jednak dla Boga nie ma 
nic niemożliwego. 
Ten czas bogaty w symbolikę, 
a zarazem prawdy teologiczne 
sprawia, że można kontemplo-
wać te Wielkie Dni przez całe ży-
cie i każdego roku zachwycić się 
nowym faktem. Czułość Wielkie-
go Czwartku, tragedia Wielkie-
go Piątku, oczekiwanie Wielkiej 
Soboty i radość Niedzieli Zmar-
twychwstania to sens naszego 
chrześcijańskiego życia. Coraz 
częściej można niestety odnieść 
wrażenie, że człowiek wierzący 
zatrzymał się na Górze Golgoty 
i spogląda na krzyż, na którym 
dawno już nie ma Chrystusa.

Wielki Czwartek. Czas, w któ-
rym Chrystus sprawuje pierw-
szą Eucharystię. Pierwsza Msza 
i słowa, które wypowiadamy do 
dziś. Można tylko przypuszczać,  

jak niezrozumiałe były to słowa 
dla apostołów. „Bierzcie i jedzcie, 
to jest ciało Moje” - jak mają zjeść 
swojego Nauczyciela? I choć dla 
nich wówczas było to trudne, 

to dla nas dziś stało się jakby co-
dziennością i również przestali-
śmy rozumieć sens tego zdania, 
a być może nawet niekiedy prze-
staliśmy w to wierzyć. 

Mówimy potocznie „biały opła-
tek”. Cuda eucharystyczne są naj- 
lepszym dowodem na to, że pod-
czas liturgii owy „opłatek” prze-
mienia się w najprawdziwsze-
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ciało Chrystusa. Przyjmujemy go 
i niekiedy tłumaczymy, że jest to 
piękny „symbol”. To nie jest sym-
bol. To jest prawda. Nie jest to 
wyobrażenie, czy tradycja prze-
kazywania chleba. W momencie, 
kiedy uczestniczymy we Mszy 
świętej, staje się kolejny raz Wielki 
Czwartek. Przyjmując Najświęt-
sze Ciało Pana, nie przyjmujemy 
go ot tak, jak zwykły pokarm. Sta-
jemy się najprawdziwszą mon-
strancją, która niesie Chrystusa 
do naszych domów, naszej pra-
cy, życia, pragnień i obaw. Nasze  
„a nie idę do komunii, bo trzeba 
by iść wcześniej do spowiedzi”, 
nie obraża Pana Boga, niczego 
Mu nie odbiera. Lekarz nie ob-
razi się na pacjenta, że ten nie 
przyjmie przepisanych leków. To 
nam jest On potrzebny, by Nim 
oddychać i żyć. Jezus podczas 
Ostatniej Wieczerzy nie ustano-
wił Eucharystii po to, byśmy Go 
uwielbiali, ale byśmy mogli żyć. 
Adam i Ewa mogli w raju spoży-
wać owoce ze wszystkich drzew, 
poza tymi z drzewa Poznania Do-
bra i Zła. Nie skorzystali z piękna 
drzewa pośrodku ogrodu, którym 
było Drzewo Życia. Teraz, Chry-
stus w Wieczerniku i podczas 
każdej Eucharystii, wyciąga do 
nas swoje przebite dłonie dając 
owoc z Drzewa Życia. Od nas tyl-
ko zależy, czy zechcemy je przy-
jąć. 
Jakże piękną symboliką jest gest 
Jezusa względem jego uczniów 
– gest obmycia stóp. Świadectwo 
pokory, miłości, oddania. Bóg klę-
ka przed człowiekiem. 

Czasami nawet w obliczu świąt, 
potrafimy powiedzieć, jak nie-
nawidzimy tego lub tamtego są-
siada. A On, choć wiedział, że za 
kilka godzin pozostanie zupełnie 
sam, że Piotr wyprze się Go bez 
najmniejszego zawahania, a Ju-
dasz wyda go za marne trzydzie-
ści srebrników, klęka przed nimi, 
by posługiwać. Bez względu na 
to, co już zrobiliśmy, co jeszcze 
planujemy zrobić, Jego miłość 
się nie kończy. Cierpi, ale się nie 
kończy. To właśnie tego dnia 
Chrystus ustanawia pierwszych 
kapłanów. Nie oznacza to, że sta-
ją się oni nagle świętsi od innych 
żydów, ale stają się wybrany-
mi, którzy mają nieść Boga tam, 
gdzie wciąż jest Go zbyt mało. 
Choć wielokrotnie potrafimy wy-
tknąć błędy księżom, ich słabości 
i grzechy, to pamiętajmy, że już  
w Wielki Czwartek Jezus wiedział 
o tym wszystkim. Jednak On ni-
gdy nie rezygnuje z człowieka  
i zawsze na niego czeka. Gotowy, 
by choć w lęku i oblany krwawym 
potem, dać się pojmać, pobić  
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Sens liturgii Wielkiego Tygodnia
Przed nami najważniejsze święta dla chrześcijan, czyli Wielkanoc, 
która upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale tegoroczne 
obchody będą nieco inne niż te sprzed roku czy sprzed kilku lat. 
Trwająca pandemia korona wi-
rusa sprawia, że wielu z nas nie 
weźmie udziału w obchodach 
Triduum Paschalnego, rozpo-
czynającego się od wieczornej 
Mszy w Wielki Czwartek, która 
upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, 
a kończy Wigilią Paschalną, czy-
li nocnym nabożeństwem w noc 
z Wielkiej Soboty na Niedzielę 
Zmartwychwstania. I choć fizycz-
nie nie będzie nam uczestniczyć 
w wydarzeniach Wielkiego Tygo-
dnia, to przypomnijmy sobie naj-
ważniejsze elementy tego wyjąt-
kowego czasu, by świadomie móc 
oglądać to, co będzie sprawowa-
ne w świątyniach, a co przekażą 
nam media.

Wielki Tydzień
Wielki Tydzień rozpoczyna się  
w Niedzielę Męki Pańskiej, która  
w polskiej tradycji ludowej zwana 
jest Niedzielą Palmową. Nazwa 
Niedziela Męki Pańskiej pochodzi 
od uroczyście odczytywanej Ewan-
gelii według jednego z synoptyków. 
W polskiej tradycji funkcjonuje też 
nazwa Niedziela Palmowa, która 
pochodzi od obrzędu poświęcenia 
palm. Cała liturgia rozpoczyna się 
od odczytania Ewangelii opisującej 
wjazd Jezusa do Jerozolimy. Kolej-
nym punktem liturgii jest obrzęd 
poświęcenia palm przyniesionych 
przez wiernych. Liturgia Słowa  
w tym dniu obejmuje Trzecią 
pieśń Sługi Jahwe z Księgi Izajasza, 
hymn z Listu św. Pawła do Filipian. 
Zwieńczeniem liturgii słowa jest 
uroczyste odczytanie lub odśpie-
wanie słów z Ewangelii opisującej 
mękę i śmierć Chrystusa. Odczyta-
nie Jej z podziałem na role ma na 
celu przybliżenie wiernym męki 
Jezusa, a także wprowadzić ich  
w przeżywanie ostatnich dni koń-
czącego się Wielkiego Postu.

Wielki Czwartek
To dzień upamiętniający ustano-
wienie przez Jezusa Eucharystii 
w czasie Ostatniej Wieczerzy. Dla 
kapłanów ten dzień jest ważny dla-
tego, że Jezus ustanowił również 
sakrament kapłaństwa. Tego dnia 
sprawuje się dwie Msze święte.
Pierwsza Msza święta sprawowa-
na jest przez biskupa i całe zgro-
madzenie kapłanów w kościele ka-
tedralnym przed południem. Jest 
ona nazywana też Mszą Krzyżma. 
Ta nazwa pochodzi od obrzędu 
błogosławieństwa olei świętych. 

W czasie tej Mszy całe prezbite-
rium zgromadzone wokół swojego 
biskupa, odnawia przyrzeczenia 
kapłańskie. Ma to miejsce po homi-
lii. Po odnowieniu przyrzeczeń bi-
skup dokonuje błogosławienia ole-
ju chorych, oleju katechumenów  
i krzyżma, używanego przy chrzcie, 
bierzmowaniu, święceniach ka-
płańskich i biskupich oraz dedyka-
cji kościołów i ołtarzy. Drugą Mszę 
świętą odprawia się wieczorem na 
upamiętnienie Ostatniej Wieczerzy 
Jezusa z Apostołami. Po homilii 
następuje symboliczny gest obmy-
cia nóg dwunastu mężczyznom, na 
pamiątkę obmycia nóg Apostołom 
przez Chrystusa. Po modlitwie, po 
komunii przenosi się Najświęt-
szy Sakrament do kaplicy ado-
racji, gdzie jest przechowywany  
do uroczystości wielkopiątkowych 
i na potrzeby chorych. Od tego 
momentu rozpoczyna się adora-
cja, która może trwać kilka godzin  
lub do następnego dnia.

Wielki Piątek
Wielki Piątek jest dniem, w którym 
nie odprawia się Mszy świętej. Uro-
czystości powinny rozpocząć się  
o godzinie 15., upamiętniając mękę 
Jezusa na krzyżu. Obrzędy rozpo-
czynają się oddaniem czci ołtarzowi 
przez kapłana, który kładzie się krzy-
żem na podłodze, a cały lud modli się 
w ciszy. Po dłuższej chwili kapłan i lud 
wstają. Główny celebrans z miejsca 
przewodniczenia odmawia modli-
twę, po której następuje liturgia słowa 
obejmująca czytania: z księgi Izajasza, 
z Listu do Hebrajczyków oraz uroczy-
ście odczytywaną Mękę Chrystusa  
w taki sam sposób, jak w Niedzie-
lę Męki Pańskiej tym razem jest 
to Ewangelia według św. Jana.  

Po odczytaniu Męki Pańskiej nastę-
puje krótka homilia, po której cele-
brans odmawia uroczystą modlitwę 
powszechną zawierającą dziesięć 
wezwań: za Kościół Święty, za pa-
pieża, za wszystkie stany Kościoła, 
za katechumenów, o jedność chrze-
ścijan, za Żydów, za niewierzących w 
Chrystusa, za niewierzących w Boga, 
za rządzących państwami, za strapio-
nych i cierpiących. 
Po zakończeniu następuje najważ-
niejszy moment całych uroczysto-
ści wielkopiątkowych - adoracja 
krzyża. Celebrans staje przed ołta-
rzem, odsłania krzyż, śpiewając: 
Oto drzewo Krzyża, na którym za-
wisło Zbawienie świata, na co lud 
odpowiada: Pójdźmy z pokłonem. 
W tym momencie następuje ado-
racja krzyża. W pierwszej kolejno-
ści cześć krzyżowi oddaje kapłan, 
duchowieństwo, asysta i wierni. Po 
adoracji krzyża następuje komunia 
święta. Po komunii celebrans do-
konuje wystawienia Najświętszego 
Sakramentu w monstrancji przy-
krytej białym przezroczystym we-
lonem. Po okadzeniu, przenosi się 
Go do Grobu Pańskiego lub ustawia 
na tronie w pobliżu ołtarza, gdzie 
odmawiana jest modlitwa i przez 
dłuższy czas następuje adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Jeśli 
nie ma procesji do Grobu, celebrans 
rozsyła lud po modlitwie. Po za-
kończeniu uroczystości, podobnie 
jak w Wielki Czwartek, adoruje się 
Najświętszy Sakrament.

Wielka Sobota
Wielka Sobota jest dniem, w któ-
rym również nie sprawuje się Mszy 
świętej. Przez cały dzień nawie-
dzamy Grób Pański, adorujemy 
Najświętszy Sakrament. Tego dnia  

w polskiej tradycji kapłani błogo-
sławią pokarmy na stół wielkanoc-
ny. Obrzędy liturgiczne rozpoczy-
nają się wieczorem po zachodzie 
słońca i dzielą się na cztery części: 
liturgię światła, liturgię słowa, li-
turgię chrzcielną i liturgię euchary-
styczną.
W czasie liturgii światła celebrans  
i asysta gromadzą się przy ognisku, 
od którego po błogosławieństwie 
ognia odpalany jest paschał, sym-
bol Chrystusa Zmartwychwstałe-
go. Na paschale celebrans rzeźbi 
znak krzyża, litery Alfa i Omega 
oraz cyfry danego roku. Następnie  
w wyrzeźbiony krzyż wbija pięć 
okrągłych ziaren kadzidła i wypo-
wiada słowa: Przez Swoje święte 
rany, jaśniejące chwałą, niech nas 
strzeże i zachowuje Chrystus Pan. 
Amen. Następnie do świątyni wno-
si się światło, symbol Chrystusa 
zmartwychwstałego, zatrzymując 
się trzy razy i śpiewając słowa: 
Światło Chrystusa, na co lud od-
powiada: Bogu niech będą dzięki. 
Po drugim śpiewie asysta rozda-
je światło wiernym, a po trzecim 
zapalają się światła w kościele. Po 
oddaniu szacunku ołtarzowi dia-
kon lub celebrans śpiewa Orędzie 
wielkanocne (Exultet). Po Orędziu 
następuje liturgia słowa, składają-
ca się z siedmiu czytań ze Starego 
Testamentu i jednego z Nowego 
Testamentu. Po każdym czytaniu  
i psalmie następuje modlitwa. Przed 
8. czytaniem zapala się świece na 
ołtarzu i celebrans intonuje śpiew: 
Chwała na wysokości, a po tym 
odmawia kolektę. Później śpiew 
Alleluja i odczytanie fragmentu 
Ewangelii o zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Po homilii następuje li-

turgia chrzcielna. Można przepro-
wadzić w tym momencie obrzęd 
chrztu, jeśli są kandydaci. Po odno-
wieniu przyrzeczeń chrzcielnych 
celebrans dokonuje pokropienia 
ludu (aspersja). Po tym obrzędzie 
rozpoczyna się liturgia euchary-
styczna.

Chrystus zmartwychwstał!
Po liturgii eucharystycznej nastę-
puje procesja rezurekcyjna, to po 
wystawieniu Najświętszego Sakra-
mentu w grobie Pańskim, odbywa 
się procesja przy śpiewie: Wesoły 
nam dzień dziś nastał lub Chrystus 
zmarwychwstan jest. W procesji na 
początku niesie się figurkę Zmar-
twychwstałego i raz lub trzy razy 
okrąża się kościół. Po powrocie 
odśpiewuje się hymn Te Deum. Po 
modlitwie kapłan błogosławi lud  
i dokonuje repozycji Najświętszego 
Sakramentu. 
Jeśli procesja odbywa się w Nie-
dzielę Zmartwychwstania o świcie,  
co jest częstsze w tradycji polskiej,  
to obrzędy Wigilii kończą się wy-
stawieniem Najświętszego Sakra-
mentu w Grobie Pańskim. Rano 
następuje śpiew ogłaszający zmar-
twychwstanie Chrystusa, po nim 
procesja w takiej samej formie, jak 
wieczorem, hymn Te Deum, błogo-
sławieństwo i repozycja. Celebrans 
dokonuje wprowadzenia wiernych 
w obchody Zmartwychwstania, po 
czym śpiewa się Chwała na wysoko-
ści. Liturgia słowa obejmuje czyta-
nie z Dziejów Apostolskich, Listu do 
Kolosan lub Pierwszego listu do Ko-
ryntian i Ewangelię według św. Jana, 
którą poprzedza sekwencja wielka-
nocna. Dalej do końca Msza święta 
przebiega według stałego porządku.

ks. Krzysztof Hawro
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i dać osądzić swojemu stworze-
niu. Jezus w świątyniach zosta-
je przeprowadzony do ciemni-
cy. Czy Chrystus w dzisiejszych 
czasach pozostaje samotnym 
tak, jak w Ogrodzie Oliwnym?  
Z satysfakcją mogę odpowie-
dzieć, że nie. Widzę wielu lu-
dzi, którzy trwają przy Nim, 
pomimo swojego ciężaru życia, 
pomimo zwątpień i, co może  
i trudniejsze, pomimo suk-
cesów. Widzę, jak ich twa-
rze jaśnieją od modlitewnego 
spotkania z Jezusem i jestem 
przekonana, że ich wiara, choć 
wypróbowana w ogniu, to naj-
szczersze złoto. I jestem też 
przekonana, że mimo wszystko 
Chrystus tęskni za tymi, których 
wciąż Mu brakuje. 
Wielki Piątek to bez wątpienia 
czas zadumy. Post ścisły, Droga 
Krzyżowa, liturgia wielkopiąt-
kowa, kapłan leżący krzyżem 
na posadzce świątyni, adoracja 
krzyża, to wszystko daje wra-
żenie, że czas się zatrzymał. 
Stwórca świata umiera. Przez 
cały Wielki Post kontemplowa-
liśmy tajemnice Drogi Krzyżo-
wej i cierpienia, jakie ponosił 
Jezus. Tego bogactwa teologicz-
nego nie sposób opisać w kilku 
zdaniach, jednak uczestnictwo 
w nabożeństwach wielkopo-
stnych wnosiło w życie nowe 
spojrzenie nie tylko na Mękę 
Pana, ale i na troski, i cierpienia 
naszego życia. Całujemy krzyż, 
który kapłan wcześniej odsła-
niał śpiewając „Oto drzewo 
krzyża, na którym zawisło zba-
wienie świata”, a po chwili za-
nosimy Najświętszy Sakrament 
do grobu Jezusa. Monstrancja 
otoczona białym welonem ko-
jarzy się z tajemniczością i ocze-
kiwaniem. Cisza przed grobem 
i zmieniające się warty – niby 
każdego roku jest tak samo,  
a jednak inaczej. Inni ludzie są 
wokół nas, inne historie doty-
kają nas po roku, inne smutki  
i inne doświadczenia. A wszyst-
ko to zabrał Chrystus ze sobą na 
krzyż zostając w Najświętszym 
Sakramencie, byś wiedział czło-
wieku, że nie pozostajesz sam. 
Wielki Piątek najczęściej koja-
rzy mi się z Maryją trzymającą  
w dłoniach martwe Ciało Syna, 
które zaledwie trzydzieści kilka 
lat temu układała do snu. Teraz 
oddała je człowiekowi, by ten 
mógł żyć na zawsze. 
Co się dzieje dalej? Jezus leży 
w grobie i już? Cała historia? Po 
ludzku sprzątamy domy, stro-
imy koszyczki, malujemy jajka 
i zanosimy do świątyni, by po-
święcić pokarmy. W koszycz-
ku jest wędlina - jako symbol 
baranka spożywanego przez 
Izraelitów, chleb - symbol Ciała 
Chrystusa i Eucharystii, chrzan 
- który jako cierpki ma symbo-

lizować Mękę Pana. Nie moż-
na pominąć też soli, która ma 
utrwalać potrawy tak, jak my 
mamy stać się solą dla świata. 
Pomalowane jajka to starożyt-
ny symbol nowego życia, które 
się rodzi, a w tym przypadku 
Zmartwychwstaje. Nie jest to 
zatem może miejsce na czeko-
ladowe jajka z niespodzianką 
w środku, ale na piękną symbo-
likę, którą warto przekazywać 
dzieciom od najmłodszych lat. 
O życiu mówią także zielone 
gałązki przyozdabiające koszyk, 
a przede wszystkim baranek  
z masła bądź ciasta - symbol 
Chrystusa Zmartwychwstałe-
go. Co się działo w tym czasie 
z Chrystusem? Według naszej 
wiary „wstąpił do piekieł”. Po 
co? Po tych, których kochał. 
Starożytna homilia na Wielką 
i Świętą Sobotę to przepiękny 
opis zejścia Jezusa do miejsca,  
w którym zmarli oczekiwali 
Zbawiciela. Chrystus jawi się 
tam jako Ten, który z czułością 
bierze ich do siebie, by żyli na 
wieki.
„...A pochwyciwszy go (Adama) 
za rękę, podniósł go mówiąc: 
‘Zbudź się, o śpiący, i powstań  
z martwych, a zajaśnieje ci 
Chrystus.
Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie 
stałem się twoim synem. Oto 
teraz tobie i wszystkim, którzy 
będą twoimi synami, i moją 
władzą rozkazuję wszystkim, 
którzy są w okowach: Wyjdź-
cie! A tym, którzy są w ciemno-
ściach, powiadam: Niech zaja-
śnieje wam światło! Tym, którzy 
zasnęli, rozkazuję: Powstań-
cie!’”. W taki sposób opisywany 
jest czas Wielkiej Soboty w owej 
homilii.
Wieczorna liturgii przepełnio-
na symboliką światła, Chry-
stusa będącego światłością  
w mroku śmierci, historią Na-
rodu Wybranego, aż po Zmar-
twychwstanie i radosne Alleluja. 
Czy my jesteśmy tego świado-
mi? Jeśli wierzymy, że Chrystus 
Zmartwychwstał i nikt z nas nie 
umiera na zawsze, że czeka na 
nas mieszkanie „w domu Ojca”, 
to dlaczego jesteśmy tak smutni 
podczas każdej Mszy świętej? 
Chrześcijaninie, zejdź z Golgoty, 
bo nie tam zakończyła się histo-
ria Zbawienia. Tańcz i raduj się, 
bo oto grób twego Pana jest pu-
sty, a On wciąż trwa przy Tobie 
i nie odszedł na zawsze. Śpie-
waj chrześcijaninie, bo zwycię-
żył dla ciebie! Podnieś głowę, 
bo jesteś narodem wybranym, 
narodem zwycięskim. Umarł  
i Zmartwychwstał, byś spędził  
z Nim wieczność! 
Chrystus Zmartwychwstał, Alle-
luja!

Ewa Monastyrska 
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Wierzba - symbol życia 

Stanisław Jundziłł już w 1799 r. 
pisał: „Aż do uprzykrzenia zna-
jome”, „niezdatne”, co mówi 
nam, że wierzba raczej nie cie-
szyła się już wtedy dobrą reno-
mą. 
Kiedyś wierzba występowała 
powszechnie na terenach wiej-
skich, krzewiła się wszędzie, 
szczególnie w dolinach rzek i na 
terenach podmokłych, wysadza-
no nimi polne drogi, więc była 
bardzo łatwo dostępnym, lecz 
marnym materiałem opałowym. 
Ze względu na miękkie drewno 
nie nadawała się na budowę do-
mów, a jedynie wyrabiano z niej 
drobne narzędzia kuchenne,  
a także kosze wiklinowe. Najob-
ficiej jednak wierzba krzewiła się 
w polskiej poezji stanowiąc tym 
samym symbol polskości: „Gdzie 
polem powiewa wierzbina, wiem 
że się Polska kończy, lub zaczy-
na” - pisał Kazimierz Laskowski 
w poemacie „Wierzby”. Wszyscy 
znamy partyzancką pieśń, która 
zaczyna się od słów: „Rozszumia-
ły się wierzby płaczące, rozpłakała 
się dziewczyna w głos”.
Wierzba bardzo często również 
pojawiała się na obrazach słyn-

nych malarzy, co potwierdza 
nam, że jest ona drzewem nie 
tylko lubianym przez poetów. 
Malarze jak i poeci przedsta-
wiają ją jako uosobienie smut-
ku, melancholii, wiejskiej biedy. 
Legendy mówią o wierzbach  

w negatywnym znaczeniu opi-
sując je jako siedliska diabłów, 
czarownic i topielic. 
Mimo smutku, jaki symbolizuje 
wierzba w polskiej poezji, gatu-
nek ten był uznawany również 
jako symbol wiecznie odradza-

jącego się życia, ponieważ umie 
przetrwać nawet w najtrudniej-
szych warunkach. Wierzba jest 
jednym z pierwszych zakwita-
jących drzew, zwiastująca na-
dejście wiosny, a więc budzenie 
się przyrody do życia. 

Kotki lub bazie – nazywamy je 
różnie, chociaż wszyscy wiemy, 
że to właśnie z nich układamy 
palmy w Niedzielę Palmową, 
która rozpoczyna okres zbli-
żających się już świąt wielka-
nocnych. W wyobrażeniach  
i wierzeniach ludowych palma 
posiadała moc magiczną, wró-
żebną i leczniczą. Palma jako 
symbol płodności i urodzaju, 
strzegła domostwa wraz z ich 
mieszkańcami przed ogniem, 
chorobą, piorunem, czarowni-
cami – czyli przed złem świata 
„zewnętrznego”. W niedzielę 
Palmową z poświęconej palmy 
zjadano kwiatostany, by uchro-
nić się przed bólem gardła i cho-
robami płuc lub by zapewnić 
sobie liczne potomstwo. Obo-
wiązywał bezwzględny zakaz 
wyrzucania palmy – po poświę-
ceniu była ona przechowywana 
w specjalnie przeznaczonym 
do tego miejscu, natomiast sta-
ra palma – palona. Podkreślało 
to niezwykłą rolę, jaką jej przy-
pisywano. Popiół z palmy wy-
korzystywano w środę popiel-
cową.

Materiał nadesłanyOleszyce. XII Konkurs „Palma Wielkanocna 2019” (fot. ks. Mariusz Pastuszak)

Wierzba (Salix), to jedno z najbardziej charakterystycznych drzew 
polskiego krajobrazu kulturowego. Wierzby są niezwykle pięknym 
elementem krajobrazowym wilgotnych łąk, źródlisk oraz rozlewisk 
nie tylko śródleśnych, ale i na terenach otwartych. W Polsce występuje 
dziko ok. 30 gatunków wierzb. W naszych lasach można je spotkać 
jako gatunek domieszkowy w łęgach, gdzie występują w formie 
drzewiastej oraz na siedliskach bagiennych z niskim poziomem wód 
gruntowych, gdzie tworzą formę krzewiastą w podszycie.  

Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość 
15 1020 5356 0000 1202 0005 1912
(z dopiskiem: darowizna na KRZ)

FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
 (imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w oddzia-    
      le banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze 
dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzi-
siaj serdecznie dziękujemy!

ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, ka-
techezą, audycjami, transmisjami 
i dobrym słowem, ale też pełni róż-
norakie funkcje promocyjne i edu-
kacyjne. Aby ta działalność mogła 
być jak najbardziej owocna chcie-
libyśmy zaprosić Was do wspie- 
rania naszej rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Wierzba (źródło: www.stockvault.net)
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Źle się czujesz, masz gorącz-
kę, kaszlesz, trudno Ci oddy-
chać? Podejrzewasz, że to ko-
ronawirus? Zachowaj spokój  
i dowiedz się, co zrobić.
Jeśli masz takie objawy, jak: ka-
tar, stan podgorączkowy (tem-
peratura ciała pomiędzy 37°C 
a 38°C), objawy przeziębienio-
we - zadzwoń do najbliższej sta-

cji sanitarno-epidemiologicznej 
lub skorzystaj z teleporady  
u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 
wywoływanej przez korona-
wirusa (SARS-CoV-19) mogą 
być również: gorączka, kaszel,     
duszności i kłopoty z oddycha-
niem, bóle mięśni i ogólne zmę-
czenie.

Jeśli masz takie objawy:
- zadzwoń natychmiast do naj-
bliższej stacji sanitarno-epide-
miologicznej i powiedz o swo-
ich objawach;
- własnym środkiem transpor-
tu pojedź do szpitala z oddzia-
łem zakaźnym lub oddziałem 
obserwacyjno-zakaźnym, gdzie 
lekarze określą dalszy tryb po-

stępowania medycznego. Pod 
żadnym pozorem nie korzystaj 
ze środków komunikacji pu-
blicznej czy taksówek – w ten 
sposób narażasz innych na za-
każenie.
Jeśli miałeś kontakt z osobą 
zakażoną koronawirusem lub 
chorą, to natychmiast zadzwoń 
do stacji sanitarno-epidemio-
logicznej i powiadom o swojej 
sytuacji. Otrzymasz informację, 
jak masz dalej postępować.
Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 
15 marca, czyli przed wprowa-
dzeniem obowiązkowej kwa-
rantanny dla wszystkich po-
dróżnych powracających do 
Polski, i obecnie nie jesteś obję-
ty obowiązkową kwarantanną 
i nie masz objawów choroby, 
mimo wszystko przez 14 dni 
od powrotu do kraju kontro-
luj codziennie swój stan zdro-
wia. Mierz temperaturę, zwróć 
uwagę na to, czy kaszlesz albo 
czy masz trudności z oddycha-
niem. Ogranicz kontakt z inny-
mi. Pamiętaj, że możesz prze-

chodzić chorobę bezobjawowo 
i możesz zarażać innych.
Jeśli tylko zaobserwujesz któ-
ryś z objawów choroby, za-
dzwoń natychmiast do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, 
a jeśli masz objawy ostrej in-
fekcji dróg oddechowych (go-
rączka powyżej 38°C wraz  
z kaszlem lub dusznością) 
zgłoś się do oddziału zakaźne-
go lub obserwacyjno-zakaźne-
go. Jedź własnym środkiem 
transportu. Jeśli nie możesz 
dotrzeć do szpitala własnym 
transportem, to lekarz POZ  
(w ramach teleporady) i stacja 
sanitarno-epidemiologiczna 
mają możliwość zlecenia dla 
Ciebie transportu sanitarnego.
Jeśli masz pytania, wątpliwo-
ści, zadzwoń na infolinię Na-
rodowego Funduszu Zdrowia: 
800 190 590.
Korzystaj z wiarygodnych źró-
deł informacji, nie daj się pa-
nice. Dbaj o siebie i swoich bli-
skich.
www.gov.pl/web/koronawirus/

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
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Duże skupiska ludzi to środowisko 
sprzyjające rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa i innych wirusów 
przenoszonych drogą kropelkową.

Ogranicz przebywanie  
w miejscach publicznych

Jeżeli to możliwe, należy ograni-
czyć przebywanie w miejscach pu-
blicznych i poprosić bliskich o po-
moc w codziennych czynnościach, 
takich jak zakupy, zaopatrzenie 
w leki, załatwianie spraw urzędo-
wych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu 
rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma 
takiej możliwości dezynfekować je 
płynami/żelami na bazie alkoholu 

(min. 60%). Istnieje ryzyko prze-
niesienia wirusa z zanieczyszczo-
nych powierzchni na rękach. Dla-
tego częste mycie rąk zmniejsza 
ryzyko zakażenia.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, 
które mogą być zanieczyszczone 
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa 
lub ust zanieczyszczonymi rękami, 
może spowodować przeniesienie 
się wirusa z powierzchni na siebie. 
Regularnie myj lub dezynfekuj 

powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym 
biurka, lady i stoły, klamki, włącz-
niki światła, poręcze muszą być 
regularnie przecierane z użyciem 

wody i detergentu lub środka de-
zynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, 
z których często korzystają do-
mownicy powinny być starannie 
dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój 
telefon i nie korzystaj z niego 

podczas spożywania posiłków

Regularnie dezynfekuj swój telefon 
komórkowy (np.: wilgotnymi chus-
teczkami nasączonymi środkiem de-
zynfekującym). Nie kładź telefonu na 
stole i nie korzystaj z niego podczas 
spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną  
odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 
1-1,5 metr odległości z osobą, która 
kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony  
podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy za-
kryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 
chusteczkę do zamkniętego kosza  
i umyć ręce używając mydła i wody 
lub zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie 
ust i nosa podczas kaszlu i kichania 
zapobiega rozprzestrzenianiu się 
zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj 
o nawodnieniu organizmu

Koronawirus - informacje dla seniorów
Stosuj zrównoważoną dietę. Uni-
kaj wysoko przetworzonej żyw-
ności. Pamiętaj o codziennym je-
dzeniu minimum 5 porcji warzyw  
i owoców. Odpowiednio nawad-
niaj organizm. Codziennie pij ok. 
2 litry płynów (najlepiej wodę). 
Doświadczenia z innych krajów 
wskazują, że nie ma potrzeby ro-
bienia zapasów żywności na wy-
padek rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych 
źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch  
w przypadku występowania no-
wego zagrożenia zdrowotnego. 
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł 
wiedzy opartych na dowodach na-
ukowych, które publikowane są na 
stronach internetowych GIS i MZ. 
Wiedza naukowa to najskutecz-
niejsze narzędzie w walce z koro-
nawirusem.

www.gov.pl/koronawirus
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 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Adam Malinowski
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 01:00 Głosy Kniei,  

Z powołanymi o powołanych, 
Inżynieria duchowości

 03:00 Muzyczny przekładaniec
 05:15 Pacież i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Adam Malinowski
 06:23 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Msza Święta z Sanktuarium 

Matki Bożej Szkaplerznej  
w Tomaszowie Lubelskim

 07:00 Wiadomości
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o rodzinie 

 - ks. Maciej Lewandowski
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości
 09:40 Poradnik radiowy - policyjny
 10:00 Wiadomości
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański/Regina Caeli
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty św. Jana Pawła II 
czyta ks. Krzysztof Paluch

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Posługa egzorcysty
 14:40 Patron Dnia
 14:50 Katecheza o rodzinie 

 - ks. Maciej Lewandowski
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Łagiewnik
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Adam Malinowski
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Zjednoczeni w Duchu
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Msza Św. z Katedry Zamojskiej 

w intencji radiosłuchaczy 
 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Misja specjalna
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o rodzinie 

 - ks. Maciej Lewandowski
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty św. Jana Pawła II 
czyta ks. Krzysztof Paluch

 23:55 Pasterski Głos
 Wtorek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Wiesław Galant
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy 
 01:00 Zjednoczeni w Duchu
 03:00 Misja specjalna
 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Wiesław Galant
 06:23 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Msza Święta z kościoła 

pw. św. Józefa w Tomaszowie  
Lubelskim

 07:00 Wiadomości
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza biblijna 

 - ks. Sławomir Korona
08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości
 09:40 Poradnik radiowy 

 - Kulturalnie. Po polsku
 10:00 Wiadomości

 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański/Regina Caeli
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty papieża Franciszka 
czyta ks. Paweł Cisek

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Książki na fali
 14:40 Patron dnia
 14:50 Katecheza biblijna 

 - ks. Sławomir Korona
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Wiesław Galant
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 15:40 Reportaż Głosu Ewangelii
 18:00 Msza Święta z Bazyliki 

Objawień św. Antoniego 
w Radecznicy

 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Fair play  

 - ks. Tomasz Winogrodzki
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza biblijna 

 - ks. Sławomir Korona
 21:30 Music Box: Effatha/ Ewangelia 

 w piosence/ Jazz - muzyka 
serca/ Hip-Hop z Jezusem

 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty papieża Franciszka 
czyta ks. Paweł Cisek

 23:55 Pasterski Głos
 Środa 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Maciej Banach
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy 
 01:00 Fair play
 03:00 Music Box
 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Maciej Banach
 06:23 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Msza Święta z kościoła pw.  

św. Jana Pawła II w Biłgoraju
 07:00 Wiadomości
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o Eucharystii  

 - ks. Michał Maciołek
08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości
 09:40 Poradnik radiowy - pierwsza 

pomoc przedmedyczna
  10:00 Wiadomości
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański/Regina Caeli
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty papieża Benedykta XVI 
 czyta ks. Mateusz Kozyra

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Metamorfozy 
 14:40 Patron dnia
 14:50 Katecheza o Eucharystii 

 - ks. Michał Maciołek
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

 z Łagiewnik
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie   

 - ks. Maciej Banach
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia

 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Kobiety na medal/Męska strona/ 

 Ludzie z pasją/Audycja Caritas 
 18:00 Transmisja nowenny do MB 

Nieustającej Pomocy i Mszy 
św. z kościoła pw. Świętej Bożej 
Opatrzności w Zamościu

 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 AMDG Lista przebojów
   - ks. Mariusz Pastuszak  

 i ks. Grzegorz Bartko
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o Eucharystii 

 - ks. Michał Maciołek
 21:30 Porozmawiajmy o... /Na zdrowie!
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty papieża Benedykta XVI 
 czyta ks. Mateusz Kozyra

 23:55 Pasterski Głos
 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Andrzej Zdunek
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy 
 01:00 Kobiety na medal/Męska 

strona/Człowiek z pasją/
Audycja Caritas 

 03:00 Porozmawiajmy o.../
Na zdrowie!

 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Andrzej Zdunek
 06:23 Semper Fidelis
 06:50 Patron dnia
 07:00 Wiadomości
 07:08 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 07:10 Transmisja Mszy św. z Bazyliki 

św. Piotra w Watykanie
08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o kapłaństwie 

 - ks. Krzysztof Portka
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości
 09:40 Poradnik radiowy  

Mamy o mamach/
Poradnik logopedy 

 10:00 Wiadomości
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański/Regina Caeli
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE -Teksty 

kard. Stefana Wyszyńskiego 
 czyta ks. Michał Efner

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza o kapłaństwie  

 - ks. Krzysztof Portka
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Andrzej Zdunek
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Zamojszczyzna mniej znana/ 

Podróże dalekie i bliskie 
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Transmisja Mszy św. z 

kościoła pw. św. Brata 
Alberta w Zamościu/

  Transmisja Mszy św. kościoła 
w Dąbrowicy (2 czw.m.)

 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Nocna zmiana  

 - ks. Rafał Kowalczuk 
 i ks. Konrad Bulak

 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o kapłaństwie 

 - ks. Krzysztof Portka
 21:30 Króluj nam Chryste
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE -Teksty 

kard. Stefana Wyszyńskiego 
 czyta ks. Michał Efner

 23:55 Pasterski Głos

 Piątek                                                            
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Krzysztof Sosnowski
 00:15 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy
 01:00 Nocna zmiana
 03:00 Króluj nam Chryste
 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Krzysztof Sosnowski
 06:23 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 07:00 Wiadomości
 07:20 Patron dnia
 07:40 Przegląd portali regionalnych
 08:00 Wiadomości
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza misyjna 
  - ks. Andrzej Łuszcz
 08:40 Rozmowa dnia
 09:00 Wiadomości
 09:40 Poradnik radiowy 

Poradnik konsumenta/ 
Poradnik strażacki

 10:00 Wiadomości
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański/Regina Caeli
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 Książka na antenie
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:35 Semper Fidelis
 12:40 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty św. Teresy od Jezusa 
czyta ks. Wiesław Górniak

 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi sportowe
 14:40 Patron dnia
 14:50 Katecheza misyjna 
  - ks. Andrzej Łuszcz
 14:58 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Łagiewnik
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. Krzysztof Sosnowski
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Rozmowa dnia 
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:10 Lasy na Kresach 
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. św. Michała Archanioła  
w Zamościu/ z kościoła pw. 
 św. Jana Chrzciciela w Lipsku 
 k. Zamościa (1 pt.m.)

 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 20:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza misyjna 
  - ks. Andrzej Łuszcz
 21:30 Exodus Młodych
 22:40 Książka na antenie
 23:00 Co przyniósł dzień
 23:45 VERBUM ECCLESIAE  

Teksty św. Teresy od Jezusa 
czyta ks. Wiesław Górniak

 23:55 Pasterski Głos
 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
 00:00 Boże Słowo
 00:10 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Rajmund Cur
 00:20 Złota Księga 

Dobrodziejów Radia
 00:30 Poradnik radiowy
 01:00 Siloe - ks. Józef Zwolak
 03:00 Exodus Młodych
 05:15 Pacierz i Godzinki
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. Rajmund Cur
 06:25 Semper Fidelis
 06:28 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 06:30 Transmisja Mszy św. z kościoła 

pw. Narodzenia NMP  
w Strzyżowie

 07:15 Amerykańska Częstochowa
 07:30 Z Fatimą w przyszłość (1 sb.m.)
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o dziełach mistyków  

 - ks. Grzegorz Bartko
 08:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
 09:00 Wiadomości
 09:15 Przegląd „Niedzieli”

 10:00 Wiadomości
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Boże Słowo
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański/Regina Caeli
 12:05 Wiadomości
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 W duchu św. Dominika 
  - ks. Grzegorz Chabros
 13:00 Wiadomości
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana/ 

Podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 AgroKwadrans
 14:40 Boży Rolnik
 14:45 Patron dnia
 14:50 Katecheza o dziełach mistyków  

 - ks. Grzegorz Bartko
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:20 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Felieton Fundacji  

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła/ 

Prognoza pogody
 16:10 Piosenka Tygodnia
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:40 Bitwa Warszawska – stulecie  

wiktorii
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Transmisja Mszy świętej  

z sanktuarium MB Łaskawej 
 w Lubaczowie

 18:55 Semper Fidelis
 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista Przebojów  

Ludowych - ks. Krzysztof Hawro
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:20 Katecheza o dziełach mistyków  

 - ks. Grzegorz Bartko 
 21:30 Muzyczne retrospekcje 
  - ks. Wojciech Iwanicki
 23:55 Wywiad z człowiekiem
 23:55 Pasterski Głos
 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica
 00:05 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 00:15 Podzielmy się Słowem
 03:00 Muzyczne retrospekcje
 05:10 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 05:55 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Księga
 06:55 Semper Fidelis
 07:00 Transmisja Mszy Świętej  

z sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie

 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:40 Patron dnia
 09:00 Podzielmy się Słowem
 10:00 W duchu św. Dominika
 11:10 Rozmowa Tygodnia
 11:40 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 11:50 Pasterski Głos
 11:53 Anioł Pański/Regina Caeli
 11:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 12:00 Transmisja Mszy Świętej 
 13:30 Muzyczny przekładaniec
 14:45 Patron dnia
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 16:15 Aktualności Radia 

Watykańskiego
 17:58 Liturgiczne ABC  

 - ks. Daniel Koper
 18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła  

pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Zamościu

 19:00 Różaniec
 19:35 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:45 Dobranocka
 20:00 Głosy kniei/Z powołanymi  

o powołanych/Inżynieria 
duchowości

 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Okruchy tygodnia
 22:40 Posługa egzorcysty
 23:00 Wybrani - Posłani
 23:55 Pasterski Głos
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