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Pierwszą Dobrą Nowiną płynącą od grobu, w którym złożono 
Jezusa, były słowa anioła: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go 
tutaj: zmartwychwstał” (Łk 24,5
do nas, wzbudzając naszą wiarę w Tego, który oddał za nas swoje życie 
i zmartwychwstał. Chrystus, czyniąc nas uczestnikami swoich wydarzeń 
paschalnych, posyła nas z tą samą Dobrą Nowiną do innych. Ta Dobra Nowina 
wyraża się w dzieleniu słowem, w gestach przyjaźni, w postawach pełnych czułości 
i miłości względem potrzebujących. W os
wielkiej solidarności i życzliwości Polaków okazywanej siostrom i braciom 
z Ukrainy, którzy doświadczają tragedii wojny. Mieszkańcy Pomorza godnie wpisali 
się w tę wyjątkową solidarność z narodem ukraińskim. 

W dniu Zmartwychwstania Pana chcę Wszystkim wyrazić moją głęboką 
wdzięczność za to świadectwo miłości i ewangelicznego zatroskania o słabych, 
bezdomnych, uchodźców, potrzebujących i zagubionych. Zmartwychwstały Chrystus 
niech Wam hojnie za to wynagrodzi i napełni W
Chrystusowym pokoju życzę Wszystkim radosnego przeżywania Świąt 
Wielkanocnych. 

Wszystkich wspieram modlitwą i umacniam pasterskim błogosławieństwem.

Gdańsk-Oliwa, 17 kwietnia
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Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
do wiernych  

 
Siostry i Bracia w Chrystusie! 

Pierwszą Dobrą Nowiną płynącą od grobu, w którym złożono 
Jezusa, były słowa anioła: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go 
tutaj: zmartwychwstał” (Łk 24,5-6). Te same słowa liturgia wielkanocna kieruje dziś 
do nas, wzbudzając naszą wiarę w Tego, który oddał za nas swoje życie 

wychwstał. Chrystus, czyniąc nas uczestnikami swoich wydarzeń 
paschalnych, posyła nas z tą samą Dobrą Nowiną do innych. Ta Dobra Nowina 

dzieleniu słowem, w gestach przyjaźni, w postawach pełnych czułości 
i miłości względem potrzebujących. W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami 
wielkiej solidarności i życzliwości Polaków okazywanej siostrom i braciom 
z Ukrainy, którzy doświadczają tragedii wojny. Mieszkańcy Pomorza godnie wpisali 
się w tę wyjątkową solidarność z narodem ukraińskim.  

artwychwstania Pana chcę Wszystkim wyrazić moją głęboką 
wdzięczność za to świadectwo miłości i ewangelicznego zatroskania o słabych, 
bezdomnych, uchodźców, potrzebujących i zagubionych. Zmartwychwstały Chrystus 
niech Wam hojnie za to wynagrodzi i napełni Wasze serca pokojem. W tym 
Chrystusowym pokoju życzę Wszystkim radosnego przeżywania Świąt 

Wszystkich wspieram modlitwą i umacniam pasterskim błogosławieństwem.
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Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 

Pierwszą Dobrą Nowiną płynącą od grobu, w którym złożono ukrzyżowanego 
Jezusa, były słowa anioła: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go 

6). Te same słowa liturgia wielkanocna kieruje dziś 
do nas, wzbudzając naszą wiarę w Tego, który oddał za nas swoje życie 

wychwstał. Chrystus, czyniąc nas uczestnikami swoich wydarzeń 
paschalnych, posyła nas z tą samą Dobrą Nowiną do innych. Ta Dobra Nowina 

dzieleniu słowem, w gestach przyjaźni, w postawach pełnych czułości  
tatnich tygodniach jesteśmy świadkami 

wielkiej solidarności i życzliwości Polaków okazywanej siostrom i braciom  
z Ukrainy, którzy doświadczają tragedii wojny. Mieszkańcy Pomorza godnie wpisali 

artwychwstania Pana chcę Wszystkim wyrazić moją głęboką 
wdzięczność za to świadectwo miłości i ewangelicznego zatroskania o słabych, 
bezdomnych, uchodźców, potrzebujących i zagubionych. Zmartwychwstały Chrystus 

asze serca pokojem. W tym 
Chrystusowym pokoju życzę Wszystkim radosnego przeżywania Świąt 

Wszystkich wspieram modlitwą i umacniam pasterskim błogosławieństwem. 
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