
Nr 13(901)   *Tygodnik Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego na Os. Oficerskim w Krakowie*  27 marca 2016

W�ród tej ³¹ki wilgotnej od porannej rosy,
Drog¹, któr¹ co �wiêto szli ludzie ze �piewk¹,
Idzie sobie Pan Jezus wpó³nagi i bosy
Z wielkanocn¹ w przebitej d³oni chor¹giewk¹.
Naprzeciw idzie ch³opka. Ma kosy z³ociste,
£owicka jej spódniczka i piêkna zapaska.
Pozna³a Zbawiciela z �wiêtego obrazka,
Upad³a na kolana i krzyknê³a: �Chryste!�
Bije g³ow¹ o ziemiê
z serdeczn¹ rozpacz¹,
A Chrystus siê pochyli³
nad klêcz¹cym cia³em
I rzeknie: �Powiedz ludziom,
niech wiêcej nie p³acz¹,
Dwa dni le¿a³em w grobie.
I dzi� zmartwychwsta³em�.
                                 Jan Lechoñ

PAN ZMARTWYCHWSTA£!

Niech w tym �wiêtym Dniu, kiedy Niebo ³¹czy siê z ziemi¹,
sprawy ludzkie ze sprawami Bo¿ymi,

a dzwony og³aszaj¹ wie�æ, ¿e �mieræ zosta³a pokonana,
Pan Jezus Zmartwychwsta³y wleje w serca wszystkich rado�æ

i nadziejê, a Jego przebita d³oñ b³ogos³awi ludzion
na trudy ziemskiego pielgrzymowania.

B³ogos³awionych �wi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego

wszystkim Parafianom
¿ycz¹ Duszpasterze i Redakcja.

Alle
luja

!

Alle
luja

!
Nie szukajcie ̄ YWEGO

w�ród umar³ych!
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W Wielkim Tygodniu chrze�cijanie wspominaj¹
cierpienia Jezusa, który przez swoj¹ �mieræ ofiarowa³
nam ¿ycie wieczne. A przecie¿ boimy siê �mierci. To
znaczy, ¿e nasza wiara jest za s³aba?

- Jeste�my normalnymi lud�mi. St¹d ten lêk w obliczu
�mierci. Lêkamy siê oderwania duszy od cia³a. To tak, jakby
kto� wyje¿d¿a³ z rodzinnego domu - do pracy albo na waka-
cje. Niektórzy z nas, odprowadzaj¹c bliskich do poci¹gu czy
do samolotu po kryjomu wycieraj¹ ³zy. Chocia¿ wiedz¹, ¿e
krewny przyjedzie za miesi¹c. I zazwyczaj przyje¿d¿a. Roz-
stanie siê z kim� bliskim zawsze jest smutne. A co dopiero,
jak mamy �wiadomo�æ, ¿e w chwili �mierci rozstaje siê du-
sza z cia³em. Chyba, ¿e wiara w cz³owieku jest naprawdê
bardzo silna. Wtedy �mieræ przyjmuje siê trochê inaczej.
Zasmuca konieczno�æ �mierci, ale podtrzymuje na duchu
obietnica zmartwychwstania i nie�miertelno�ci.
- �w. Franciszek z Asy¿u, s³ysz¹c od lekarza, ¿e nad-
chodzi koniec, mia³ zawo³aæ: �Witaj, �mierci!�. Mo¿na
tak rado�nie my�leæ o koñcu ¿ycia?
- Mo¿na. No, bo skoro kocham Pana Boga i g³êboko wierzê,
¿e On mnie kocha, to cieszê siê na spotkanie z Nim. Je�li
kto� musi opu�ciæ dom rodzinny, gdzie s¹ najbli¿sze mu
osoby, ale wie, ¿e tam, gdzie jedzie, spotka siê z dziew-
czyn¹, któr¹ kocha nad ¿ycie, to trochê mu ¿al, ¿e zostawia
mamê, tatê i rodzeñstwo. Z drugiej strony jest szczê�liwy, ¿e
zobaczy dziewczynê. To kwestia mi³o�ci do Pana Boga.
W naszej edukacji religijnej za du¿¹ wagê przywi¹zuje siê do
formu³ek, nabo¿eñstwa, a za ma³o do mi³o�ci Boga. Spotka-
nie Chrystusa ¿ywego wymaga wiary, ale to jest mo¿liwe.
Niektórym siê to udaje. Jan Pawe³ II czy Matka Teresa z Kal-
kuty niewiele mówili, ale wiele widzieli. Jest wielu takich lu-
dzi, �wieckich i duchownych. Tylko oni nie krzycz¹ za bar-
dzo. Aposto³owie te¿ z Jezusem szli na Górê Wniebowst¹-
pienia i jeszcze pow¹tpiewali. W¹tpi¹cym mogê tylko powie-
dzieæ - mi³o�æ ci wszystko wyt³umaczy...
- Najnowsza ksi¹¿ka ojca nosi tytu³: �Dusza z cia³a
wylecia³a�. Zastanawia³ siê Ojciec, co potem?
- Coraz bardziej mnie to ciekawi. Je�li rzeczywi�cie zobaczê
to, co jako kap³an g³oszê od ponad sze�ædziesiêciu lat, bêdê
naprawdê szczê�liwy. Dopiero po �mierci przekonam siê, ¿e
s¹ �wiêci, nagroda wieczna, anio³owie, ca³e zastêpy anio³ów!
Coraz bardziej mnie to ciekawi i mam coraz wiêcej nadziei,
¿e nie zatrzymaj¹ mnie w przedpokoju, zawstydzaj¹c przez
pokazywanie mi tych momentów mojego ¿ycia, w których
nie dawa³em rady. Mam nadziejê, ¿e Bóg nie przetrzepie mi
skóry i nie oka¿e siê nagle, ¿e wyl¹dowa³em w czy�æcu.
Droga przyk³adnego chrze�cijanina wydaje siê prosta: ¿ycie
nie zmierza do �mierci, ale do kolejnego, prawdziwego ¿ycia.
- Prof. Zbigniew Religa, który tu¿ przed swoj¹ �mierci¹
wyzna³, ¿e jest ateist¹, na pytanie, czy nie my�li, �gdzie
bêdzie, kiedy go ju¿ nie bêdzie?�, odpar³, ¿e nie musi,
bo �wie, gdzie bêdzie, w ziemi�. Czy ateista mo¿e
liczyæ na zbawienie?

- Szanowa³em prof.
Religê. By³ jednym z tych
ateistów, którzy uwa¿aj¹,
¿e ¿ycie koñczy siê �mier-
ci¹, dlatego nie mog¹ za-
waliæ, musz¹ prze¿yæ je
jak najlepiej. Mówi¹, ¿e gdy
zameldowano Panu Bogu,
¿e prof. Religa przyszed³, Stwórca rzek³: - Powiedzcie mu,
¿e mnie nie ma. Nikogo, ani ateisty, ani najbardziej grzesz-
nego cz³owieka nie mo¿na z góry skazaæ na piek³o. Pos³u¿ê
siê w tym miejscu inn¹ opowiastk¹. Pewien mê¿czyzna grze-
szy³, ¿y³ bez Boga, a gdy wreszcie stan¹³ przed Jego obli-
czem, On zada³ mu pytanie: �Kocha³e� mnie?�. �Nie kocha-
³em�. �A teraz mnie kochasz?�. �Nie�. I wtedy Bóg zapyta³: �A
chcia³by�, ¿ebym Ja ciebie pokocha³?�. Gdy powiedzia³: �Tak,
chcia³bym�, Pan Bóg znalaz³ sposób, ¿eby go potraktowaæ z
mi³osierdziem. Mi³osierdzie mo¿e zniszczyæ z³o w cz³owie-
ku. A chrze�cijanin niech siê piek³em nie przejmuje. Pan Bóg
nie obrazi godnie i uczciwie ¿yj¹cych i nie wsadzi do nieba
bandyty w zamian za dziesi¹tkê ró¿añca. Mo¿emy potêpiaæ
takiego cz³owieka na ziemi, ale o tym, czy kto� zostanie
zbawiony, zadecyduje Najwy¿szy. Nie mo¿emy powiedzieæ
nic o niczyim losie, dopóki sobie ten cz³owiek z Bogiem oso-
bi�cie nie pogada. Pamiêtam, ¿e gdy umar³ Boles³aw Bierut,
który bardzo du¿o krzywdy wyrz¹dzi³ kard. Wyszyñskiemu,
prymas Polski napisa³: �Mo¿e Pan Bóg znajdzie co� w jego
¿yciu, co by zas³ugiwa³o na mi³osierdzie? Jutro odprawiê za
niego Mszê �w.�. To jest postawa katolika. Mo¿na kogo� bar-
dzo nie lubiæ, ale po chrze�cijañsku go kochaæ, chcieæ jego
dobra. Mo¿emy nie pochwalaæ czyjego� postêpowania, mo¿e
nas irytowaæ czyj� styl ¿ycia, ale bêd¹c katolikami nie mo¿e-
my mu ¿yczyæ: �Niech ciê szlag trafi�.
- Ojca to chyba nikt i nic nie jest w stanie zirytowaæ albo
wyprowadziæ z równowagi...
- Taka ju¿ moja natura. Raczej nie nale¿ê do ludzi, którzy
wszystkie dramaty indywidualne albo spo³eczne prze¿ywaj¹
emocjonalnie, rozsiewaj¹c wokó³ siebie smutek i pesymizm.
Takich nawet pami¹tka zwyciêstwa Jezusa nad �mierci¹, któr¹
w czasie wielkanocnym obchodzimy, mo¿e sk³oniæ do wyra-
¿enia ¿yczeñ: b³ogos³awionych, dobrych, no mo¿e najwy¿ej
radosnych �wi¹t, ale ju¿ weso³ych w ¿adnym wypadku. Bo
przecie¿ - samolot siê rozbi³, klêski ¿ywio³owe winne s¹ �mier-
ci wielu osób i ogromnych strat gospodarczych! A to z pracy
mnie zwolnili, a m¹¿ Zofii zgin¹³ w wypadku, a dwuletnia có-
reczka Agnieszki ma raka, a Ukraina cierpi... Gdzie¿ tu miej-
sce na weso³o�æ? Oczywi�cie, widzimy z³o, staramy siê do
niego nie dopu�ciæ lub przynajmniej ³agodziæ skutki. Ubole-
wamy i potêpiamy. Jednocze�nie wierzymy, ¿e jest ono po
co� w planie Bo¿ym, którego widzimy tylko ma³y wycinek.
Z³o siê skoñczy! Ufajmy Chrystusowi Zmartwychwsta³emu.
Do tej ufno�ci wszystkich namawiam.

Z ojcem Leonem Knabitem
ROZMOWA O �MIERCI
I NADZIEI NA ¯YCIE...

http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/kraj/a/nie-bede-sie-biczowal,9764387/
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Nie ma Go tutaj.
ZMARTWYCHWSTA£!

Oto jest dzieñ, który da³
nam Pan!

Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego

Dzieñ pierwszy
Dzi� sprowad� mi ludzko�æ ca³¹,

a szczególnie wszystkich grzeszników
i zanurzaj je w morzu mi³osierdzia Mo-
jego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim
smutku w jaki Mnie pogr¹¿a utrata dusz.

Dzieñ drugi
Dzi� sprowad� Mi dusze kap³añ-

skie i dusze zakonne i zanurz je w nie-
zg³êbionym mi³osierdziu Moim. One da³y
Mi moc przetrwania gorzkiej mêki, przez
nich jak przez kana³y sp³ywa na ludz-
ko�æ mi³osierdzie Moje.

Dzieñ trzeci
Dzi� sprowad� mi wszystkie du-

sze pobo¿ne i wierne i zanurz je w mo-
rzu mi³osierdzia Mojego; dusze te po-
cieszy³y Mnie w drodze krzy¿owej, by³y
t¹ kropl¹ pociech w�ród morza goryczy

Dzieñ czwarty
Dzi� sprowad� Mi pogan i tych,

którzy Mnie jeszcze nie znaj¹ i o nich
my�la³em w gorzkiej swej mêce, a przy-
sz³a ich gorliwo�æ pocieszy³a Serce
Moje. Zanurz ich w morzu mi³osierdzia
Mojego.

Dzieñ pi¹ty
Dzi� sprowad� Mi dusze (braci

od³¹czonych) i zanurz je w morzu mi³o-
sierdzia Mojego. W gorzkiej Mêce roz-
dzierali Mi cia³o i Serce, to jest Ko�ció³
Mój. Kiedy wracaj¹ do jedno�ci z Ko-
�cio³em, goj¹ siê Rany Moje i tym spo-
sobem ul¿¹ Mi w Mêce.

Nowennê do Mi³osierdzia Bo¿ego któr¹ mi nakaza³ Jezus napisaæ i odprawiæ przed �wiêtem Mi³osierdzia.
Rozpoczyna siê(j¹ w Wielki Pi¹tek. "Pragnê, aby� przez te dziewiêæ dni sprowadzi³a dusze do zdroju Mojego
mi³osierdzia, by zaczerpnê³y si³y i och³ody, i wszelkiej ³aski, jakiej potrzebuj¹ na trudy ¿ycia, a szczególnie w
�mierci godzinie. W ka¿dym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienn¹ grupê dusz i zanurzysz je w tym
morzu mi³osierdzia Mojego. A ja te wszystkie duszê zaprowadzê w dom Ojca Mojego (...) I nie odmówiê niczego
¿adnej duszy, któr¹ wprowadzisz do �ród³a mi³osierdzia Mojego. W ka¿dym dniu prosiæ bêdziesz Ojca Mojego
przez gorzk¹ Mêkê Moj¹ o ³aski dla tych dusz." (DZ 1209).

Dzieñ szósty
Dzi� sprowad� mi dusze ciche i

pokorne i dusze ma³ych dzieci i zanurz
je w mi³osierdziu Moim. Dusze te s¹ naj-
wiêcej podobne do Serca Mojego, one
krzepi³y Mnie w gorzkiej konania Mêce,
widzia³em ich jako ziemskie anio³y, które
bêd¹ czuwaæ u Moich o³tarzy. Na nie
zlewam ca³ymi strumieniami ³aski.
£askê Moj¹ jest zdolna przyj¹æ tylko
dusza pokorna; dusze pokorne obda-
rzam swoim zaufaniem. Jezu Najmi³o-
sierniejszy,

Dzieñ siódmy
Dzi� sprowad� Mi dusze, które

szczególnie czcz¹ i wys³awiaj¹ mi³osier-
dzie Moje i zanurz je w mi³osierdziu
Moim. Te dusze najwiêcej bola³y nad
Moj¹ Mêk¹ i najg³êbiej wniknê³y w du-
cha Mojego. One s¹ ¿ywym odbiciem
Mojego lito�ciwego Serca. Dusze te ja-
�nieæ bêd¹ szczególn¹ jasno�ci¹ w
¿yciu przysz³ym, ¿adna nie dostanie siê
do ognia piekielnego, ka¿dej szczegól-
nie broniæ bêdê w jej �mierci godzinie.

Dzieñ ósmy
Dzi� sprowad� Mi dusze, które s¹

w wiêzieniu czy�æcowym i zanurz je w
przepa�ci mi³osierdzia Mojego, niech
strumienie Krwi Mojej och³odz¹ ich upa-
lenie. Wszystkie te dusze s¹ bardzo
przeze Mnie umi³owane. Odp³acaj¹ siê
Mojej sprawiedliwo�ci. W twojej mocy
jest przynie�æ Mi ulgê. Bierz ze skarb-

ca Mojego Ko�cio³a wszystkie odpusty
i ofiaruj za nie... O, gdyby� zna³a ich
mêkê, ustawicznie by� ofiarowa³a za nie
ja³mu¿nê ducha i sp³aca³a ich d³ugi Mo-
jej sprawiedliwo�ci.

Dzieñ dziewi¹ty
Dzi� sprowad� Mi dusze oziêb³e i

zanurz je w przepa�ci mi³osierdzia Mo-
jego. Dusze te najbole�niej rani¹ Serce
Moje. Najwiêkszej odrazy dozna³a du-
sza Moja w Ogrójcu od duszy oziêb³ej.
One by³y powodem, i¿ wypowiedzia³em
- Ojcze, oddal ten kielich, je¿eli jest taka
Wola Twoja. Dla nich jest ostateczna
deska ratunku, uciec siê do Mi³osierdzia
Mojego.aby i one wys³awia³y przepa�æ
Mi³osierdzia Twego... Amen.

Nowenna
przed �wiêtem Bo¿ego

Mi³osierdzia w naszej Parafii
trwaæ bêdzie

od Wielkiego Pi¹tku
przez 9 dni

i odprawiana bêdzie
codziennie

po mszy �w. wieczornej.
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PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY 21.03.16
  8.00   + Adela Liszcz (greg)
  9.30  Jerzy Podwysocki w 3 rocz. �m.
11.00 ++ Anna Polak, Stanis³aw Heretyk,

Karol, Helena Nowiñscy, Zofia
Nowicka, Adela Kwarciak

12.00 O zdrowie i szczê�liwe
rozwi¹zanie dla Ani oraz w intencji
Agnieszki o oddalenie
niebezpieczeñstwa choroby

13.00 O b³. Bo¿e i zdrowie dla Anny
18.00 ++ Jan i Jacek B³aszczak

WTOREK  29.03.2016
  8.00 ++ Józef, Stefan
 18.00 ++ Za zmar³ych z rodziny

Wierzchos³awskich: Józef, Józefa,
Krystyna, Antoni, Anna
z rodziny Be³towskich: Maria,
Józef, Jerzy, Zofia, Tadeusz, Lidia,
Marta

�RODA 30.03.2016
  8.00 ++ Zbigniew, Aleksandra, Marian,

Krystyna, Janina
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 31.03.2016
  8.00 + Teresa Sadzikowska
18.00  1) + Adela Liszcz (greg)

2) + Mieczys³aw Zêbala
3) + Teresa Sadzikowska

PI¥TEK 01.04.2016
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA

  8.00 ++ Za zmar³ych z rodziny
Jachimowskich i Weryñskich

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00 ++ Piotr i Apolonia £ukasik oraz

Serdyna Andrzejewska
18.00  W intencji Bogu wiadomej
PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA 02.04.16
  8.00 O opiekê �w. Jana Paw³a II nad

nasz¹ parafi¹
18.00  + Anna Osadnik w rocz. �mierci

NIEDZIELA MI£OSIERDZIA 03.04.2016
ODPUST PARAFIALNY

  8.00  + Franciszek Liszcz (greg)
  9.30 + Barbara Nawrocka w 80-lecie

urodzin
11.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla

Aleksandra w 3 rocz. urodzin
12.00 SUMA ODPUSTOWA

Za Parafian
15.00 1) O wiarê i ³aski dla siostrzeñców

2) W intencji Bogu wiadomej
3) W intencji naszej Rodziny
Ró¿añcowej - o Bo¿e Mi³osierdzie
4) + Marian Dydliñski w 3 rocz. �m.

18.00 ++ Salomea, Franciszek Barczyk

INTENCJE MSZY �W.
28.03.2016 - 03.04.2016
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WIELKANOC dla dzieci
POKOLORUJ OBRAZEK

Zmartwychwsta³ Pan i ¿yje dzi�,  blaskiem ja�nieje noc
Nie umrê, nie lecz bêdê ¿y³, Pan okaza³ sw¹ moc
Krzy¿ to jest brama Pana, je�li chcesz przez ni¹ wejd�
Zbli¿my siê do o³tarza, Bogu oddajmy cze�æ.

Dziêki sk³adajmy Mu, bo wielka jest jego ³aska
Z grobu powsta³ dzi� Pan, a noc jest pe³na blasku
Chcê dziêkowaæ Mu i chcê Go dzi� b³ogos³awiæ
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszed³ aby nas zbawiæ.

Lepiej siê uciec do Pana, ni¿ zaufaæ ksi¹¿êtom
Pan, moja moc i pie�ñ, podtrzyma³ gdy mnie popchniêto
Ju¿ nie bêdê siê ba³ � có¿ mo¿e zrobiæ mi �mieræ?
Nie, nie lêkam siê i �piewam chwa³y pie�ñ.

Odrzucony Pan sta³ siê kamieniem wêgielnym
Pan wys³ucha³ mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje siê noc, gdy w dzieñ jest przemieniona
Tañczmy dla niego dzi�, prawica Pañska wzniesiona.


