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�WIÊTO
MI£OSIERDZIA

BO¯EGO
�wiêto Mi³osierdzia obchodzone jest w pierwsz¹ niedzielê

po Wielkanocy, czyli II Niedzielê Wielkanocn¹, zwan¹ obecnie
Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego. Wpisa³ je do kalendarza litur-
gicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji
krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich
diecezjach. Na pro�bê Episkopatu Polski, Ojciec �wiêty Jan
Pawe³ II w 1995 roku wprowadzi³ to �wiêto dla wszystkich diece-
zji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia
2000 roku Papie¿ og³osi³ to �wiêto dla ca³ego Ko�cio³a.

Inspiracj¹  dla ustanowienia  tego �wiêta  by³o pragnienie
Jezusa, które przekaza³a Siostra Faustyna. Pan Jezus powie-
dzia³ do niej: Pragnê, a¿eby pierwsza niedziela po Wielka-
nocy by³a �wiêtem Mi³osierdzia (Dz. 299). Pragnê, aby �wiê-
to Mi³osierdzia, by³o ucieczk¹ i schronieniem dla wszyst-
kich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu
tym otwarte s¹ wnêtrzno�ci mi³osierdzia Mego, wylewam
ca³e morze ³ask na dusze, które siê zbli¿¹ do �ród³a  mi³o-
sierdzia  Mojego. Która dusza przyst¹pi do spowiedzi
i Komunii �wiêtej, dost¹pi zupe³nego odpuszczenia win
i kar. W dniu tym otwarte s¹ wszystkie upusty Bo¿e, przez
które p³yn¹ ³aski (Dz. 699).

W wielu objawieniach Pan Jezus okre�li³ nie tylko miejsce
�wiêta w kalendarzu liturgicznym Ko�cio³a, ale tak¿e motyw
i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia
oraz wielkie obietnice. Najwiêksz¹ z nich jest ³aska �zupe³nego
odpuszczenia win i kar� zwi¹zana z Komuni¹ �wiêt¹ przyjêt¹ w
tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywi¹zania do
najmniejszego grzechu), w duchu nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia
Bo¿ego, czyli w postawie ufno�ci wobec Boga i czynnej mi³o�ci
bli�niego. Jest to � jak t³umaczy ks. prof. Ignacy Ró¿ycki � ³aska
wiêksza od odpustu zupe³nego. Ten polega bowiem tylko na
darowaniu kar doczesnych nale¿nych za pope³nione
grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych¿e win.
Najszczególniejsza ³aska jest zasadniczo równie¿ wiêksza
ni¿ ³aski sze�ciu sakramentów z wyj¹tkiem sakramentu
chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest
tylko sakramentaln¹ ³ask¹ chrztu �wiêtego. W przytoczo-
nych za� obietnicach Chrystus zwi¹za³ odpuszczenie win i
kar z Komuni¹ �wiêt¹ przyjêt¹ w �wiêto Mi³osierdzia, czyli
pod tym wzglêdem podniós³ j¹ do rzêdu �drugiego chrztu�.

Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest
�wiêtem Mi³osierdzia, ale musi byæ i czyn;
i ¿¹dam czci dla Mojego mi³osierdzia przez
obchodzenie uroczy�cie tego �wiêta i przez
cze�æ tego obrazu.

(Dz. 742)
Dusze gin¹, mimo Mojej gorzkiej

mêki. Dajê im ostatni¹ deskê ratunku, to
jest �wiêto Mi³osierdzia Mojego. Je¿eli nie
uwielbi¹ mi³osierdzia Mojego, zgin¹ na
wieki.

(Dz. 965)
W tym  dniu otwarte s¹  wszystkie upu-

sty Bo¿e, przez które p³yn¹ ³aski; niech siê
nie lêka zbli¿yæ do Mnie ¿adna dusza,
chocia¿by grzechy jej by³y jako szkar³at.

(Dz. 699).
za: www.faustyna.pl
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Która dusza [w tym
dniu] przyst¹pi do
spowiedzi
i Komunii �wiêtej,
dost¹pi zupe³nego
odpuszczenia
win i kar
(Dz. 699).

�wiêto Mi³osierdzia jest nie tylko dniem wiel-
kiej czci Boga w tajemnicy Jego mi³osierdzia, ale
tak¿e dniem ogromnej ³aski, poniewa¿ Pan
Jezus zwi¹za³ z nim wielkie obietnice. Najwiêk-
sza dotyczy ³aski zupe³nego odpuszczenia win
i kar: Ta ³aska jest czym� znacznie wiêkszym
ni¿ odpust zupe³ny.  Jest oczywiste, ¿e Komunia
�wiêta przyjêta w �wiêto Mi³osierdzia musi byæ
nie tylko godna, ale tak¿e spe³niaæ podstawowe
wymagania nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia, by da-
wa³a ca³kowite darowanie win i kar. Trzeba tutaj
wyja�niæ, ¿e spowied� nie musi byæ odprawiana
w dniu �wiêta Mi³osierdzia, mo¿na to uczyniæ
wcze�niej; wa¿ne jest, aby dusza by³a czysta,
bez przywi¹zania  do jakiegokolwiek  grzechu.
Nie mo¿na te¿ pomin¹æ troski o prze¿ywanie tego
�wiêta w duchu nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia
Bo¿ego, czyli w duchu ufno�ci wobec Boga i mi-
³osierdzia wzglêdem bli�nich. Dopiero taka posta-
wa pozwala oczekiwaæ spe³nienia obietnic Chry-
stusowych zwi¹zanych z t¹ form¹ kultu Mi³osier-
dzia Bo¿ego.

Pan Jezus powiedzia³,  ¿e w tym  dniu otwar-
te s¹  wszystkie upusty Bo¿e, przez które p³yn¹
³aski. W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, któ-
rzy wcze�niej nie mieli nabo¿eñstwa do Mi³osier-
dzia Bo¿ego i dopiero siê nawracaj¹, mog¹ uczest-
niczyæ we wszystkich ³askach, jakie Pan Jezus
na to �wiêto przygotowa³. Jego obietnice dotycz¹
nie tylko ³ask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych
dobrodziejstw, których zakres nie zosta³ ograni-
czony. Ludzie ufaj¹cy mog¹ prosiæ o wszystko
dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy
zgodny by³ z wol¹ Bo¿¹, czyli dobry dla cz³owie-
ka w perspektywie wieczno�ci. £aski potrzebne
do zbawienia s¹ zawsze zgodne z wol¹ Bo¿¹, bo
Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz,
za które Jezus odda³ swoje ¿ycie. Tak wiêc w
�wiêto Mi³osierdzia wszystkie ³aski i dobrodziej-
stwa s¹ dostêpne dla wszystkich ludzi i wspól-
not, byleby o nie prosili z ufno�ci¹.

s. M. El¿bieta Siepak ZMBM, za: www.faustyna.pl

Msze �wiête w naszej Parafii
w �wiêto Mi³osierdzia:
godz. 8.00
godz. 9.30
godz. 11.00
godz. 12.00 SUMA ODPUSTOWA
godz. 15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
godz. 18.00

UWAGA!  Nie ma mszy �w. o godz. 13.00!

   Ufaj Bogu, zawsze ufaj
Bogu, nawet je�li masz
wra¿enie, ¿e nic ci nie wy-
chodzi, ¿e nie dasz rady
przeciwno�ciom losu,
choæ wali siê Twoje ¿ycie
i wtedy nie pozwól lêkowi
dominowaæ! Bo strach
niszczy twoj¹ zdolno�æ
zaufania Bogu.

A wiedz, ¿e w obliczu burzy, w epicentrum huraganu,
w j¹drze z³ego - mo¿e byæ cisza. Nie bój siê! Miej wiarê!

Gdy wszyscy odchodz¹, zostawiaj¹ Ciê bezradnego -
On - Bóg jest przy Tobie i nie pozwoli, by z³o Ciebie skrzyw-
dzi³o. On uciszy ka¿d¹ burzê, On spokojnie, z mi³o�ci¹
wkroczy w Twoje ¿ycie, nape³ni je spokojem. Ufaj!

Ufaj Mi³osierdziu Bo¿emu,
którego stolic¹ jest Najlito�ciwsze
Serce Jezusa, a do którego nas
prowadzi Najmi³o�ciwsza Matka;
natomiast nie pok³adaj nadziei
w stworzeniach, bo doznasz
bolesnego zawodu...
Rozwa¿anie w³asnej nêdzy mo¿e
³atwo wpêdziæ duszê w smutek
i zniechêcenie, dlatego patrz
równocze�nie na Pana Boga,
a zw³aszcza na Jego Mi³osierdzie
lecz¹ce nasz¹ nêdzê.

�w. Józef Sebastian Pelczar



03 kwietnia 2016                      NA SKALE                              Nr 14(902)/3
O Mi³o�ci Wiekuista, ka¿esz malowaæ obraz Swój �wiêty
I ods³aniasz nam zdrój Mi³osierdzia niepojêty,
B³ogos³awisz kto siê zbli¿y do Twych promieni.
A dusza czarna w �nieg siê zamieni.
O s³odki Jezu, tu za³o¿y³e� tron Mi³osierdzia Swego
By cieszyæ i wspomagaæ cz³owieka grzesznego,
Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego,
P³ynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.
Nich dla obrazu tego cze�æ i s³awa
P³yn¹æ z duszy cz³owieka nigdy nie ustawa,
Niech z serca ka¿dego cze�æ Mi³osierdziu Bo¿emu p³ynie
Teraz i na wieki wieków i w ka¿dej godzinie. (Dz. 1)

O Bo¿e mój,
Gdy patrzê w przysz³o�æ, ogarnia mnie trwoga,
Ale po có¿ zag³êbiaæ siê w przysz³o�ci?
Dla mnie jest tylko chwila obecna droga,
Bo przysz³o�æ mo¿e w duszy mojej nie zago�ci.
Czas, który przeszed³, nie jest w mojej mocy,
By cos zmieniæ, poprawiæ lub dodaæ,
Bo tego nie dokaza³ ani mêdrzec, ani prorocy,
A wiêc co przesz³o�æ w sobie zawar³a, na Boga zdaæ.
O chwilo obecna, ty do mnie nale¿ysz ca³a,
Ciebie wykorzystaæ pragnê, co tylko jest w mej mocy,
A chocia¿ jestem s³aba i ma³a,
Dajesz mi ³askê swej wszechmocy.
A wiêc z ufno�ci¹ w Mi³osierdzie Twoje
Idê przez ¿ycie jak dziecko ma³e,
I sk³adam Ci codziennie w ofierze serce moje
Rozpalone mi³o�ci¹ o Twoj¹ wiêksz¹ chwa³ê. (Dz. 2)

O Jezu, Bo¿e utajony, serce moje Ciê czuje,
Choæ kryj¹ Ciê zas³ony, Ty wiesz, ¿e Ciê mi³ujê.
(Dz. 524)

Opowiadanie 1
Pewna kobieta po �mierci spowiada³a

siê �wiêtemu Piotrowi z dobrych uczynków.
Za ka¿dy otrzymywa³a pewn¹ liczbê
punktów. Musia³a uzbieraæ cztery tysi¹ce,
¿eby wej�æ do nieba. Za coniedzielny udzia³
we mszy dosta³a jeden punkt. Za codzienne
odmawianie ró¿añca - pó³ punktu. Tyle samo
za czytanie prasy katolickiej. W ten sposób
uzbiera³a dwadzie�cia piêæ punktów. �wiêty
Piotr rzek³ wiêc do niej: �To za ma³o, by wej�æ
do nieba�. Kobieta przerazi³a siê i zawo³a³a:
�Jezu mi³osierny, ratuj!�. �wiêty Piotr da³ jej
za to cztery tysi¹ce punktów.

Tym sposobem, dziêki swojej ufno�ci
w Mi³osierdzie Bo¿e, kobieta zamieszka³a
w niebie.



Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
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PONIEDZIA£EK  04.04.16
  8.00   + Franciszek Liszcz (greg)
18.00 + Wanda Wiêcek

WTOREK  05.04.2016
  8.00
 18.00 1) + Franciszek Liszcz (greg)

2) + Halina Zêbala
�RODA 06.04.2016

  8.00 1) + Franciszek Liszcz (greg)
2) ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,
Eugeniusz (greg)

18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy
CZWARTEK 07.04.2016

  8.00 ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,
Eugeniusz (greg)

18.00  1) + Magdalena Jarosz-Bradecka
w 1 rocz. �mierci
2) + Kazimierz Musia³ w 5 rocz.
�mierci

PI¥TEK 08.04.2016
  8.00 + Franciszek Liszcz (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  ++ Franciszek, Walenty, Wincenty,

Honorata, Agata, Ks. Apolinary
SOBOTA 09.04.2016

  8.00 1) ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,
Eugeniusz (greg)
2) ++ Tadeusz, Helena,
Romualda, Katarzyna

18.00  + Stanis³aw w 25 rocz. �mierci
NIEDZIELA 10.04.2016

  8.00  + Eugenia K³eczek w 14 rocz.
�mierci

  9.30 + Bruna Fornasiero-Friso
11.00 ++ Mieczys³aw i Stefania Wnêk
12.00 Dziêkczynna w 45 rocz. �lubu

Danuty i Stanis³awa z pro�b¹
o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê

13.00 ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,
Eugeniusz (greg)

18.00 + Franciszek Liszcz (greg)

INTENCJE MSZY �W.
04.04.2016 - 10.04.2016
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Raz pewna kobieta szuka³a wci¹¿ Boga,
My�la³a którêdy prowadzi doñ droga,
W modlitwach prosi³a, by dom jej odwiedzi³,
Wtem anio³ siê zjawi³, te s³owa powiedzia³:
- �Kobieto, twe pro�by ju¿ jutro siê spe³ni¹,
Bóg przyjdzie do ciebie z wizyt¹ na pewno�.
Wiêc dom wysprz¹tany, kobieta w skowronkach,
Wygl¹da wci¹¿ go�cia, czy idzie po ³¹kach.
S¹siadka wtem puka, i mówi: - � Daj chleba,
Me dziatki s¹ g³odne, nakarmiæ je trzeba,
Bez ojca zosta³y, nie zawsze mam za co,
Jedzenie im kupiæ, gdy je�æ chc¹ i p³acz¹�.
- �Uciekaj ma droga, jak chcesz to przyjd� potem,
Na go�cia dzi� czekam, wiêc jeste� k³opotem�.
W po³udnie do drzwi jej wêdrowiec podchodzi.
- � Wêdrujê po �wiecie wci¹¿ w bólu i g³odzie.
Dom mia³em, spalili i wszystko zabrali,
Wiêc nakarm i ubierz, nim zniknê w oddali�.
Kobieta znów krzyczy, cz³owieka wygania,
I pomóc mu nie chce, traktuj¹c jak drania.
A¿ w koñcu wieczorem pukanie ju¿ trzecie,
Otwiera i patrzy, a to ma³e dzieciê.
- �Sierotk¹ zosta³em, rodzice umarli,
Czy mo¿esz do siebie mnie przyj¹æ, nakarmiæ,
Byæ mo¿e u ciebie ¿yæ dla mnie s¹dzone?�.
Za� ona mu na to: - �Masz my�li szalone,
Uciekaj ode mnie, nie marud� dziecino,
Nie bêdê dla ciebie ja ¿adn¹ rodzin¹�.
Przed snem kobiecina na Boga narzeka:
- �Przyj�æ mia³e� dzi� do mnie, a czas wci¹¿ ucieka,
Nieprawdê powiedzia³ mi anio³ Twój z nieba.
Gdy spe³niæ siê nie chce, obiecaæ nie trzeba�.
Wtem g³os us³ysza³a: �Trzy razy z wizyt¹,
Dzi� by³em u ciebie, niewdziêczna kobieto�.
Pamiêtaæ nam trzeba, ¿e w drugim cz³owieku,
Bóg do nas przychodzi codziennie, od wieków

Opowiadanie 2

dla dzieci: POKOLORUJ OBRAZKI

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥


