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Dotknąć ran, by uwierzyć w Miłosierdzie
Niedziela Bożego Miłosierdzia w piękny sposób
domyka całą oktawę Wielkanocy, ukazując jakby w pigułce, o co chodzi w całym wydarzeniu
zbawczym, które możemy nazwać jednym
Imieniem: Jezus Chrystus. Kluczem do
zrozumienia Bożego działania w historii
świata i w historii każdego człowieka jest
bowiem właśnie Miłosierdzie.
W tym roku miałem okazję przeżywać Mszę
Wieczerzy Pańskiej z kard. Konradem
Krajewskim. Najpierw usłyszałem Słowo,
a potem zobaczyłem Jego realizację w praktyce: „Mogę zjeść kilogramy Pana Jezusa,
ale jeśli po Eucharystii nie potrafię uklęknąć
przed drugim człowiekiem, by obmyć mu
nogi, to nie uczestniczyłem w Eucharystii”.
Po tych słowach kardynał obmył nogi bezdomnym i wszystkim tym, którzy mu na to
pozwolili.
Ten gest umycia nóg stał się prawdziwie
widzialnym znakiem Bożego Miłosierdzia,
które jest Miłością klękającą przed człowiekiem, by ukazać mu prawdziwą wielkość jego powołania i przywrócić poczucie
godności zszargane przez grzech. Tomasz
Apostoł być może czuł się zawiedziony

tym, co stało się z Jezusem w Wielki Piątek. Nie chciał
uwierzyć, że dramat śmierci krzyżowej Jezus przezwyciężył swoim zmartwychwstaniem, dlatego potrzebuje dotknąć Jego ran. Słowa,
które Zmartwychwstały kieruje do Tomasza
są zachętą dla każdego z nas: „Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym” (J 20,27).
Wierząc w Miłosierdzie Boga zyskuję prawdziwą perspektywę patrzenia na Niego
i na drugiego człowieka. Wtedy już wiem,
że nie klękam do modlitwy, żeby się przed
Bogiem uniżyć i upokorzyć. Wiem, że nie
uwłacza to mojej godności. Klękam, żeby
spojrzeć Mu prosto w oczy, bo to On klęczy
przede mną. W ten sposób uczę się od
Niego, jaki mam być. Prawdziwa Miłość
zgina kolana, by nie patrzeć na drugiego
z góry, lecz by umyć mu nogi. Prawdziwa
Miłość pozwala dotknąć ran, by odnaleźć
w nich zbawienie.
ks. Mateusz Tarczyński

Święto Bożego Miłosierdzia
Inspiracją dla ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia było pragnienie Jezusa, które przekazała
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia,
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,
a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym
otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła
miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są

wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. W wielu
objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce
święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także
motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania
i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą
z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar”
związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po
dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do
najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec
Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak
tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od

odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na
darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione
grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych win.
Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również
większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem
sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich
win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą

w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem
podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna
polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od
Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności
[Moich] dla pociechy świata całego – powiedział Pan
Jezus do Siostry Faustyny.
Źródło www.faustyna.pl

Zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w niedzielę o godzinie 15.00
Oto kilka świadectw działania Jezusa Miłosiernego:
Dzięki Koronce wymodliłam dobrych ludzi, którzy
pomogli mi w życiu. Trzy lata temu byłam u skraju
załamania nerwowego, ale powiedziałam, że nie odejdę
od Boga choćby się paliło i waliło. A tak dokładnie było
w moim życiu, że wszystko działało na przekór i moje
modlitwy nie były wysłuchiwane. Brałam silne leki
uspokajające, czasami nie pamiętałam, jak przeżyłam
dzień, jak w ogóle wróciłam autem do domu. To były
straszne dni w moim życiu. Przez rok czasu nieustannie
modliłam się Koronką, rano, wieczorem, podczas
podróży, uczyłam się nowych pieśni kościelnych,
wszystko na chwałę Pana. Wierzyłam, że kiedyś
przyjdą te weselsze dni, choć przychodziło mi to
z wielkim trudem. Słowa "Nie odejdę od Ciebie, Panie"
to motto mojego życia. Anita
W 2011 roku byłem świadkiem wypadku. Pijak wpadł
pod pędzącego busa. Rokowania były dla niego złe nie dojdzie do szpitala. Skrycie na palcach odmówiłem

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Okazało się, że
znajoma z pracy zna go, nie umarł i przestał pić... Moje
życie zmieniło się diametralnie. Przeczytałem
"Dzienniczek", zmieniłem dział w pracy na lepszy.
Trafiłem na rekolekcje w milczeniu, spotkałem Boga!
Urodziła mi się druga córka. Dodatkowo Tatuś obiecał
mi dom... Ogólnie Koronkę bardzo polecam i dziękuję,
Faustynko, za wszystko. Jezu, ufam Tobie, więc Ty się
mną zajmij. Tomek
Dziękuję z całego serca Panu Bogu, Jezusowi, Matce
Bożej za wszystkie łaski otrzymane zawsze w potrzebie! Za mojego męża, za to, że uwolnił się od
pewnych rzeczy i wrócił do Kościoła. Za małżeństwo
i wiele, wiele innych łask. Polecam każdemu Koronkę
do Miłosierdzia Bożego i Nowennę Pompejańską.
Dzięki tym modlitwom zmieniło się moje życie. Ale
zanim na nie trafiłam, dziękuję za osoby postawione na
mojej drodze, żeby to wszystko odnaleźć i za dary
Ducha Świętego! Monika
Źródło www.faustyna.pl

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Pytania o wiarę
„WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY"
Kościół w zamyśle Bożym
147. Co oznacza słowo Kościół?
Kościół jest ludem, który Bóg zwołuje ze wszystkich
krańców ziemi, aby utworzyć z nich wspólnotę tych
wszystkich, którzy przez wiarę i Chrzest stają się dziećmi
Bożymi, członkami Kościoła i świątynią Ducha
Świętego.
148. Czy są inne nazwy i obrazy, którymi Biblia oznacza
Kościół?
W Piśmie Świętym znajdujemy liczne obrazy, powiązane
z sobą, za pośrednictwem których ukazywana jest tajemnica Kościoła. Stary Testament preferuje obrazy
powiązane z ideą Ludu Bożego; w Nowym Testamencie
są to obrazy ukazujące Chrystusa jako „Głowę" tego
Ludu, który jest Jego Ciałem, i nawiązują do życia
pasterskiego (owczarnia, trzoda, owce), rolnictwa (rola
uprawna, drzewo oliwne, winnica), budownictwa (mieszkanie, skała, świątynia), życia rodzinnego (oblubienica,
matka, rodzina).
149. Jaki jest początek i wypełnienie Kościoła?
Kościół znajduje swój początek i swoje wypełnienie
w odwiecznym zamyśle Boga. Był przygotowany w Starym Przymierzu wraz z wybraniem Izraela jako ludu
Bożego, będącym znakiem przyszłego zjednoczenia
wszystkich narodów. Założony przez słowa i czyny
Jezusa, został urzeczywistniony przede wszystkim za
pośrednictwem Jego odkupieńczej Męki i Jego Zmartwychwstania. Został następnie ukazany jako misterium
zbawienia przez wylanie Ducha Świętego w dniu
Pięćdziesiątnicy. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale
nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych.
150. Jakie jest posłanie Kościoła?
Posłaniem Kościoła jest głoszenie i krzewienie wśród
wszystkich narodów Królestwa Bożego zapoczątkowanego przez Jezusa Chrystusa. Stanowi tu na ziemi
zalążek oraz zaczątek tego Królestwa.
151. W jakim sensie Kościół jest misterium?
Kościół jest misterium o tyle, o ile w jego rzeczywistości
widzialnej jest obecna i działająca rzeczywistość
duchowa, Boska, którą można dostrzec jedynie oczami
wiary.
152. Co oznacza, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia?
Oznacza, że jest znakiem i narzędziem wewnętrznego
zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju
ludzkiego.
Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa,
świątynia Ducha Świętego

153. Dlaczego Kościół jest Ludem Bożym?
Kościół jest Ludem Bożym, ponieważ spodobało się
Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, lecz
ustanowić ich jako lud, zgromadzony w jedności
z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym.
154. Jakie są cechy charakterystyczne Ludu Bożego?
Lud Boży, którego członkami stajemy się przez wiarę w
Chrystusa i chrzest, został ustanowiony przez Boga,
Zwierzchnikiem (Głową) jest Jezus Chrystus, udziałem
jego jest godność i wolność synów Bożych, jego prawem
jest nowe przykazanie miłości, jest posłany, aby być solą
ziemi i światłem świata, a jego celem jest Królestwo
Boże, zapoczątkowane już na ziemi.

155. W jakim sensie Lud Boży uczestniczy w trzech
funkcjach Chrystusa: Kapłana, Proroka i Króla?
Lud Boży uczestniczy w funkcji kapłańskiej Chrystusa,
ponieważ ochrzczeni zostają konsekrowani przez Ducha
Świętego dla składania ofiar duchowych; uczestniczy
w prorockiej funkcji Chrystusa, gdy przez nadprzyrodzony zmysł wiary niezachwianie trwa przy niej,
pogłębia jej rozumienie i daje o niej świadectwo;
uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa przez
służbę, naśladując Jezusa Chrystusa, który jako Król
i Pan wszechświata stał się sługą wszystkich, przede
wszystkim ubogich i cierpiących.
156. W jakim sensie Kościół jest Ciałem Chrystusa?
Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach,
przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł
i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako
swoje Ciało, Kościół. Jedność tego Ciała urzeczywistnia
się w różnorodności członków i funkcji.
157. Kto jest Głową tego Ciała?
Chrystus „jest Głową Ciała Kościoła" (Kol 1,18).
Kościół Żyje dzięki Niemu, w Nim i dla Niego. Chrystus
i Kościół tworzą „całego Chrystusa" (św. Augustyn);
„Głowa i członki są jakby jedną i tą samą osobą
mistyczną" (św. Tomasz z Akwinu).

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 29 kwietnia - św. Wojciecha
7.30 + ks. Andrzej Rakowski

12.00 - dziękczynna za zdrowie, z prośbą o błogosław.
i opiekę Matki Bożej dla rodziny i przyjaciół

18.00 + Ludwika Łysoń - int. od rodziny z Bielska-Białej

18.30 + ks. Andrzej Rakowski

Wtorek, 30 kwietnia

1. Sobota m-ca, 4 maja - św. Floriana
7.30 - w int. członków Żywego Różańca i ich rodzin

7.30 + ks. Andrzej Rakowski
18.00 - wolna intencja

18.00 + ks. Andrzej Rakowski

Środa, 1 maja

Niedziela, 5 maja
8.00 + ks. Andrzej Rakowski

7.30 + mąż, +z rodzice i z rodziny
18.00 + ks. Andrzej Rakowski

10.00 + Franciszek i Stefania

Czwartek, 2 maja - św. Atanazego

12.00 + rodzice: Leon i Stanisława; bracia: Kazimierz,
Hieronim, Stanisław, Leon Gębala; teściowie: Piotr
i Maria; mąż Jerzy, szwagier Szczepan, ks. Eugeniusz
Kwiatkowski; dziadkowie: Franciszka, Błażej, Tomasz
Bil, Józef i Michalina Gębala

7.30 + ks. Andrzej Rakowski
18.00 + mąż Alfons Okuniewski (w dniu urodzin)
1. Piątek m-ca, 3 maja - NMP Królowej Polski
8.00 + członkowie Żywego Różańca

18.30 - w intencji uzdrowienia

10.00 + Tadeusz w 3. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj o 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia.
2. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer
biblijnego czasopisma „Galilea”.
3. W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia zbiórka do
puszek na dzieła Caritasu.
4. Dzisiaj odbędzie się wyjątkowy wielkanocny koncert
charytatywny „Polska pomaga”. Wydarzenie będzie
transmitowane na żywo o godz. 20.05 w TVP2 oraz w
radiowej Dwójce. Koncert ma być przede wszystkim
podziękowaniem dla polskich darczyńców za ich
wytrwałe angażowanie się w dzieła pomocy Caritas
w kraju i na całym świecie.
5. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.45 w domu
parafialnym.
6 . W ś r o d ę r o zp o c zy n am y
Nabożeństwa Majowe, w czasie
których śpiewamy litanię do
Matki Bożej, wypraszając Jej
orędownictwo w naszych
potrzebach. W dni powszednie o
17.30, w niedziele i dni świąteczne o 18.00.

7. W I czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 17.00, o 17.30
nabożeństwo majowe, a po nim Msza Święta.
8. W piątek, 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski, święto Konstytucji 3 Maja
i dzień szczególnej modlitwy za Ojczyznę. Msze Święte
w porządku świątecznym, czyli o 8.00, 10.00, 12.00
i 18.30.
9. W I sobotę miesiąca o godz. 7.00 śpiew Godzinek,
o 7.30 Msza Święta, a po niej różaniec fatimski.
Zapraszamy członków Żywego Różańca i wszystkich
czcicieli Matki Bożej.
10 Diecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha
odbędą się w przyszłą niedzielę w Gdańsku-Świętym
Wojciechu. Uroczysta suma odpustowa o godz. 12.00.
11. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie
się w naszym kościele w przyszłą niedzielę. Modlitwę
uwielbienia poprzedzi Msza Święta w intencji
uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po
porannej Mszy Świętej.
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