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Bo¿e, Ojcze mi³osierny, który objawi³e� swoj¹ mi³o�æ
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wyla³e� j¹ na nas w Duchu �wiêtym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dzi� losy �wiata i ka¿dego cz³owieka.
Pochyl siê nad nami grzesznymi, ulecz nasz¹ s³abo�æ,
przezwyciê¿ wszelkie z³o,
pozwól wszystkim mieszkañcom ziemi
do�wiadczyæ Twojego mi³osierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Bo¿e,
zawsze odnajdywali �ród³o nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej mêki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej mi³osierdzie dla nas i ca³ego �wiata!
Amen.

AKT ZAWIERZENIA �WIATA
BO¯EMU MI£OSIERDZIU

Jan Pawe³ II, Kraków-£agiewniki, 17.08.2002

�WIÊTO MI£OSIERDZIA BO¯EGO
W PIERWSZ¥ NIEDZIELÊ PO WIELKANOCY
Zgodnie z ¿yczeniem Pana Jezusa, �wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego ma byæ

obchodzone w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, co wskazuje na �cis³y zwi¹-
zek pomiêdzy wielkanocn¹ tajemnic¹ Odkupienia, a tym �wiêtem. Liturgia tego dnia najpe³niej wychwala Boga
w tajemnicy Jego mi³osierdzia. �wiêto Mi³osierdzia ma byæ nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale
tak¿e dniem ³aski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus zwi¹za³ bowiem z tym �wiêtem
wielkie obietnice. Najwiêksz¹ z nich z³¹czy³ z Komuni¹ �wiêt¹, przyjêt¹ w tym dniu - jest to obietnica "zupe³nego
odpuszczenia win i kar", czyli takiej ³aski, jak¹ otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu �wiêtego. Wielko�æ tego
�wiêta polega tak¿e na tym, ¿e wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu siê nawracaj¹, mog¹ uprosiæ wszelkie
³aski, je�li one s¹ zgodne z wol¹ Bo¿¹.

Przygotowaniem do tego �wiêta ma byæ nowenna, która polega na odmawianiu przez 9 dni, pocz¹wszy od
Wielkiego Pi¹tku, koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego.

Warunki uzyskania ³aski odpustu zupe³nego win i kar:
- sakramentalna spowied� (b¹d� bycie w stanie ³aski u�wiêcaj¹cej),
- Komunia �wiêta,
- modlitwa w intencjach Ojca �wiêtego
- ca³kowita wolno�æ od przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu
- wykonanie aktu religijnego (nale¿y odmówiæ koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego).

�wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego
ODPUST PARAFIALNY
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"Oto stojê u drzwi i ko-
³aczê. Je�li kto pos³yszy mój
g³os i drzwi otworzy, wejdê do
niego i bêdê z nim wiecze-
rza³, a on ze Mn¹" .

(Ap 3,20)
Oto stojê u drzwi ...

Widzia³em Go, gdy nadchodzi³.
Szed³ szybkim krokiem. Widzia-
³em, czu³em raczej, ¿e zbli¿a siê
do mego domu i w po�piechu od-
szed³em od okna, aby mnie nie
zobaczy³. Nie by³em pewny, czy
Mu otworzê. Jego odwiedziny
wywo³uj¹ we mnie sprzeczne
uczucia. Znamy siê ju¿ bardzo
d³ugo. By³ czas, gdy byli�my
sobie bardzo bliscy. Pó�niej na-
sze stosunki siê rozlu�ni³y. Z jed-
nej strony Jego obecno�æ
uszczê�liwi³a mnie, by³a dla mnie
zaszczytem. A drugiej czêsto
czu³em siê skrêpowany. Zadawa³
mi pytania bardzo osobiste,
do�æ nieoczekiwane, które dzia-
³a³y na mnie jak nag³e oparzenie.
Próbowa³em odwróciæ rozmowê w kierunku idei i doktryn. Lecz
On zawsze wraca³ do spraw osobistych, o których ba³em siê
mówiæ. Przychodzi³ wiele razy, a ja, zamiast Mu otwieraæ,
chowa³em siê, choæ nie bez wstydu i wyrzutów sumienia.

I oto znów przyszed³ do mych drzwi. Nie do g³ównych
drzwi domu. Stoi teraz przed mniejszymi, bocznymi drzwia-
mi. W pocz¹tkach naszej za¿y³o�ci, gdy nie chcia³em mieæ
przed Nim tajemnic, prosi³em Go, by zawsze przychodzi³ tymi
bocznymi drzwiami; g³ówne, wielkie drzwi pozostawia³em dla
mniej znanych go�ci, dla ceremonialnych wizyt. Pó�niej za-
cz¹³em czuæ za¿enowanie; wchodz¹c od ty³u móg³ widzieæ
pokoje gorzej utrzymane, czy nawet wchodziæ do nich. Wy-
dawa³ siê interesowaæ moj¹ jadalni¹, moj¹ kuchni¹, moj¹
sypialni¹. Nieporz¹dek i kurz nie uchodzi³y Jego uwagi. Robi³
nawet dyskretne, a zarazem wyra�ne aluzje. Odpowiada³em
wymijaj¹co: �Och, to tak trudno... Nie dajê sobie rady...�.
Powiedzia³ mi wówczas: �A gdyby�my tak spróbowali razem,
we dwóch?� Ale ja siê ba³em. Ba³em siê ¿e On odkryje, do
jakiego stopnia niektóre sprawy nie by³y takie, jakie powinny
byæ. Zwleka³em pod pretekstem pilnych zajêæ. W koñcu za-
mkn¹³em na klucz boczne drzwi. Odt¹d wprowadza³em Go
paradnym wej�ciem. Przyjmowa³em Go w salonie. Jego od-
wiedzinom nadawa³em ton coraz bardziej ch³odny i formalny;
stawa³y siê te¿ coraz rzadsze.

A jednak On przyszed³ do bocznych drzwi. S¹ zamkniê-
te na g³ucho. Odk¹d zatrzasn¹³em te �Jego� drzwi, poczê³y je
zarastaæ dziko rosn¹ce zielska. Bluszcz pnie siê wysoko.
Pod progiem rosn¹ chwasty, a nawet truj¹ce ro�liny, wilcza
jagoda i cykuta. Zamek prze¿ar³a rdza. A On stan¹³ przed
"swymi" drzwiami i patrzy na nie. Czy zapuka? Czy wejdzie

Mi³osierny Jezus sam szuka swoich dzieci

Na obrazie Wilhelma
Holmana Hunta
Chrystus puka do
drzwi, w których nie
ma klamki. Zauwa¿y³
ten brak pewien
stolarz i zwróci³ mu
uwagê: Przyjacielu -
odpowiedzia³ malarz
- te drzwi przedsta-
wiaj¹ serce cz³owie-
ka. Klamka jest od
wewn¹trz. Tylko sam
cz³owiek mo¿e je
otworzyæ i wpu�ciæ
Chrystusa.

przez te drzwi  i oka¿e przez to, ¿e pragnie odnowiæ dawn¹
serdeczn¹ za¿y³o�æ? Zapuka³! Czy pójdê Mu otworzyæ? Nic
nie jest gotowe na Jego przyj�cie. Wszêdzie straszliwy nie-
porz¹dek. I gdzie siê podzia³ klucz do tych drzwi? On puka
znowu. Obserwujê Go z daleka. Puka delikatnie. Nie piê�ci¹,
jednym tylko palcem. Jego wzrok nie jest skierowany przed
siebie, na drzwi. Pukaj¹c spogl¹da w bok i w górê, ku niebu.
Jego twarz jest powa¿na, skupiona, lecz nie ma w niej znie-
cierpliwienia. Wydaje siê byæ skoncentrowany nie na drzwiach
i nie na tym, jak odpowiem na Jego pukanie, lecz na ³asce,
jakiej Ojciec mo¿e mnie natchn¹æ.

Puka ci¹gle. "Oto stojê u drzwi i ko³aczê...". Mówi
w czasie tera�niejszym, o czynno�ci powtarzaj¹cej siê, ci¹-
g³ej. Co robiæ? Nie mogê ¿yæ bez Jego obecno�ci i nie mogê
tej obecno�ci znie�æ. Je�li Mu otworzê, czy zacznie robiæ mi
wymówki? Czy bêdê próbowa³ siê usprawiedliwiaæ? Mogê
otworzyæ tylko wówczas, gdy poddam Mu siê bezwarunko-
wo. Wówczas nie bêdzie ju¿ ¿adnych problemów... �mia³o!
Podchodzê do drzwi. Otwieram je. Skrzypi¹ zardzewia³e za-
wiasy, truj¹ce zielska przylgnê³y do drewna. Cofam siê, by
Go wpu�ciæ. �Wejd�, Panie. Panie, Ty wiesz...�. Chcia³em
powiedzieæ: �Ty wiesz, ¿e mimo wszystko Ciê kocham�. Lecz
nie �mia³em mówiæ dalej, szloch �ciska mi gard³o. On patrzy
na mnie z ³agodnym u�miechem. I mówi: �Wiem... Bêdê
z tob¹ wieczerza³�. Wo³am przera¿ony: �Panie, nie przygoto-
wa³em posi³ku! Nie mam czym Ciê ugo�ciæ�. On odpowiada
mi: �To Ja zapraszam ciebie na mój posi³ek. Chcê u ciebie
odprawiæ moj¹ Ostatni¹ Wieczerzê.

fragment ksi¹¿ki "Zbawiciel" Mnicha z Chevetogne



Wymowny gest Pan czyni w stronê tych wszystkich,
którzy choæby na chwilkê zatrzymuj¹ wzrok na wizerunku
Jezusa Mi³osiernego. Nie jest to pusty znak! Za po�rednic-
twem Siostry Faustyny Bóg przypomnia³ �wiatu, ¿e uprze-
dzaj¹ca ³aska Jego b³ogos³awieñstwa jest zawsze aktualna
i bez ograniczeñ w ka¿dym czasie mo¿e dotrzeæ do wszyst-
kich ludzi. Katechizm Ko�cio³a Katolickiego (2626) wyja�nia,
¿e b³ogos³awieñstwo jest spotkaniem Boga i cz³owieka;
w b³ogos³awieñstwie dar Boga i przyjêcie go przez cz³owieka
przyzywaj¹ siê nawzajem i jed-
nocz¹". Wpatruj¹c siê w obraz wi-
dzimy, ¿e lewa Jego d³oñ spoczywa
na Sercu, a druga wznosi siê w ge-
�cie b³ogos³awieñstwa. Z pewno�ci¹
ma to wielkie znaczenie. Bóg b³ogo-
s³awi¹c sam bêdzie umacnia³
i strzeg³ udzielonej ³aski wyp³ywaj¹-
cej z Jego Naj�wiêtszego Serca.

"Kiedy dusza zbli¿a siê do
Mnie z ufno�ci¹, nape³niam j¹ takim
ogromem ³aski, ¿e sama w sobie po-
mie�ciæ jej nie mo¿e, ale promieniu-
je na inne dusze". Oznacza to, ¿e
hojno�æ Bo¿a przeobficie rozdziela
to wszystko, co dla duszy przygo-
tuje. Bóg okazuj¹c nam swoje mi³o-
sierdzie - pozwala by�my i my byli
mi³osierni dziel¹c siê tym co sami
darmo otrzymali�my. S¹ jednak
i tacy, którzy mimo zaproszenia nie
korzystaj¹ z ³aski jak¹ Jezus oferu-
je im w swym b³ogos³awieñstwie.
Dlatego kieruje do nich nastêpuj¹ce
s³owa zachêty: "przyjd�cie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹-
¿eni jeste�cie, a Ja was pokrzepiê"
- w jaki sposób? W³a�nie b³ogos³a-
wi¹c trud i znój dnia powszedniego.

Mo¿emy zadaæ sobie pytanie - do kogo Jezus wyci¹ga
b³ogos³awi¹c¹ d³oñ? On b³ogos³awi tych, którzy odwracaj¹
siê od grzechu, którzy ca³ym sercem pragn¹ przylgn¹æ do
Niego, którzy zachowuj¹ Jego �wiête prawo i w swym ¿yciu
stawiaj¹ Go na pierwszym miejscu. Przynosi swe b³ogo-
s³awieñstwo ubogim w duchu; tym, którzy siê smuc¹;
cichym; tym, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwo�ci; mi³o-
siernym; czystego serca; wprowadzaj¹cym pokój; cierpi¹-
cym prze�ladowania i tym, którym z³orzecz¹ z powodu
imienia Syna Bo¿ego. "Cieszcie siê i radujcie, albowiem wa-
sza nagroda wielka jest w niebie" (Mt 5, 3-12). Te B³ogos³a-
wieñstwa ukazuj¹ wielk¹ ¿yczliwo�æ i gotowo�æ pomagania
cz³owiekowi z mi³o�ci i dobroci. Jezus w ten sposób ods³ania
przed nami swoje Oblicze.

Pamiêtajmy jednak, ¿e Jezus przede wszystkim przy-
chodzi do tych, którzy siê �le maj¹ - a wiêc do grzeszników
jako pierwszy wyci¹ga rêkê z b³ogos³awieñstwem i ³ask¹.

Sam krzepi ich si³y i mobilizuje do dobra. Jezus poprzez b³o-
gos³awieñstwo udziela mocy do walki ze z³em, które tak nie-
winnie i niepostrze¿enie wdziera siê do naszego ¿ycia. On
nigdy nie zostawia nas i zawsze zapewnia s³owami: "Nie lê-
kaj siê, Ja jestem z tob¹". Nape³nia serce Bosk¹ moc¹ i po-
zostaje jako wierny Towarzysz dalszego ¿ycia. KKK mówi:
(1080) pocz¹wszy od Abrahama Bo¿e b³ogos³awieñstwo prze-
nika historiê ludzi, która zmierza³a ku �mierci - by skierowaæ
j¹ do ¿ycia".

Jak bardzo powinno nam zale-
¿eæ na Bo¿ym b³ogos³awieñstwie?
W Ksiêdze Rodzaju 32,27 zmagaj¹-
cy siê Jakub z Anio³em krzyczy: "Nie
puszczê ciê, dopóki mi nie pob³ogo-
s³awisz"! Ono jest tak cennym darem
jak samo ¿ycie. Bez Bo¿ego b³ogo-
s³awieñstwa szybko by ono wygas³o.
Siostra Faustyna na pytanie Pana Je-
zusa: co chcesz, abym ci uczyni³ -
odpowiada - pob³ogos³aw proszê? �w.
Pawe³ Aposto³ w Li�cie do Efezjan 1,3-
14 szczegó³owo wylicza ile ³ask spo-
czywa na duszy, któr¹ Jezus uboga-
ci³ swoim b³ogos³awieñstwem:

"Niech bêdzie b³ogos³awiony
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, On nape³ni³ nas wszelkim
b³ogos³awieñstwem duchowym na
wy¿ynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybra³ nas przez za-
³o¿eniem �wiata, aby�my byli �wiêci
i nieskalani przed Jego obliczem. Z
mi³o�ci przeznaczy³ nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezu-
sa Chrystusa, wed³ug postanowienia
swej woli, ku chwale majestatu swej
³aski, któr¹ obdarzy³ nas w Umi³owa-

nym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpusz-
czenie wystêpków, wed³ug bogactwa Jego ³aski. Szczodrze
j¹ na nas wyla³ w postaci wszelkiej m¹dro�ci i zrozumienia,
przez to, ¿e nam oznajmi³ tajemnicê swej woli wed³ug swego
postanowienia, które przedtem w Nim powzi¹³ dla dokonania
pe³ni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyæ w Chrystu-
sie jako G³owie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi".

Ka¿da nasza modlitwa winna koñczyæ siê pro�b¹, by
Jezus zechcia³ pob³ogos³awiæ nasz trud ziemskiego pielgrzy-
mowania. By�my nigdy nie ustali w drodze do Niego. By z³o
nie zwiod³o nas z tej w¹skiej i stromej - ale pewnej drogi
wiod¹cej do Mi³osiernego Ojca. By nasz wzrok nieustannie
by³ utkwiony w Oblicze Mi³osiernego Pana, a serce bi³o ryt-
mem Jego mi³o�ci. Jednak nie ze wzglêdu na nasze zas³ugi
mo¿emy liczyæ na tak¹ blisko�æ, lecz dziêki Bogu, który w
swoim Mi³osierdziu zechce nam pob³ogos³awiæ i udzieliæ ³aski.
"Pob³ogos³aw lud Twój Panie, co siê u nóg Twoich �ciele Przyj-
mij dziêki, s³ysz wo³anie, Tu obecny w ludzkim ciele" /z pie-
�ni/.

B£OGOS£AWIEÑSTWO JEZUSA MI£OSIERNEGO

http://www.milosierdzieboze.pl/blogoslawienstwo.php?text=32
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PONIEDZIA£EK 24.04.2017
  8.00
18.00  + Paulina Pluciñska, + Salomea

Siwiec
WTOREK  25.04.2017

  8.00 Dziêkczynna z pro�b¹ o Bo¿e
b³og., zdrowie, wszelkie potrzebne
³aski dla Marka w dniu imienin

 18.00  1) + Piotr Zdeb w 2 rocz. �m.
2) + Stanis³awa Wójciak
w 13 rocz. �m.

�RODA 26.04.2017
  8.00 + Halina Wójcik (greg.)
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 27.04.2017
 08.00
18.00 1) + Zygmunt �lusarek

w 1 rocz. �m.
2) + Józef Wróbel w 11 rocz. �m.
3) Dziêkczynna za otrzymane
³aski, z pro�b¹ o dalsz¹ pomoc
i opiekê Bo¿¹ dla Wandy
P³oskonka w 60 rocz. urodzin

PI¥TEK 28.04.2017
08.00
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Halina Wójcik (greg.)

SOBOTA 29.04.2017
08.00 + Halina Wójcik (greg.)
18.00 O b³og. Jezusa Króla Mi³osiernego,

o dary i owoce ducha �w.,
macierzyñsk¹ opiekê Maryi  dla
Agnieszki w 1 rocz. urodzin i jej
rodziny

NIEDZIELA 30.04.2017
  8.00 + Magdalena, Ludwik, Jan, T

Tadeusz Mrowiec
  9.30 O bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej

dla ks. Proboszcza z okazji
imienin � od  Ró¿ ró¿añcowych

11.00 1) + Halina Wójcik (greg.)
2) + W³adys³aw, Anna, El¿bieta,
Czes³aw, Stanis³awa

12.00  Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Józefa i Anny Kobylec w 44 rocz.
�lubu

13.00 Podziêkowanie za ¿ycie z pro�b¹
o Bo¿e b³og. i zdrowie dla Roberta
w 1 rocz. urodzin

18.00  + Józef Biñczycki

INTENCJE MSZY �W.
24.04.2016 - 30.04.2017

Chwalcie Pana z dobroci Jego nieprzebranej,
Chwalcie z lito�ci wiekom ¿adnym niepoddanej
Chwalcie Boga, który jest Bóg nad insze bogi,
Bo jego mi³osierdzia nie zagin¹ drogi.
Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany,
Bo On w swym mi³osierdziu nigdy nieprzebrany;
Który sam cuda czyni przeciw ludzkiej wierze,
Bo ¿aden wiek lito�ci Jego nie przebierze;
Który misterstwem wielkim piêkne niebo sprawi³,
Bo swemu mi³osierdziu kresu nie postawi³;
Który wynurzy³ ziemiê z morzkich g³êboko�ci,
Bo koñca nigdy Pañskiej nie bêdzie lito�ci;
Który za¿eg³ na niebie �wiat³a niezgaszone,
Bo Pañskie dobrodziejstwo nie jest okr¹¿one;
S³oñce, aby bia³emu dniowi panowa³o,
Bo Jego mi³osierdzie wiecznie bêdzie trwa³o.
Miesi¹c i z³ote gwiazdy, aby noc rz¹dzi³y,
Bo ³aski Jego ¿adne nie zwyciê¿¹ si³y;
Który Egipt pokara³ na pierworodzonych,
Bo Jego mi³osierdzie jest lat nieskoñczonych;
Który lud swój z ich wyrwa³ okrutnej paszczeki,
Bo Jego nieprzebrana ³aska trwa na wieki;
Wyrwa³ niezwyciê¿on¹ mo¿n¹ rêk¹ swoj¹,
Bo Pañskie dobrodziejstwa na czas wieczny stoj¹;
Który w pó³ prawie Morze rozdzieli³ Czerwone,
Bo Jego mi³osierdzie jest niedokoñczone,
I przeprowadzi³ przez nie lud swój such¹ nog¹,
Bo wiecznej ³aski Pañskiej lata nie przemog¹;
A Faraona zala³ z wojskiem niezliczonym,
Bo lito�æ Jego zrówna z wiekiem nieskoñczonym;
Który lud swój wielkimi przewiód³ pustyniami,
Bo Jego mi³osierdzie wiecznie bêdzie z nami;
Który tyrany pobi³ i króle waleczne,
Bo Jego dobrodziejstwa s¹ i bêd¹ wieczne;
Króla amorejskiego, mê¿nego Seona,
Bo Jego wieczna ³aska nie jest zamierzona;
I króla bogatego bazañskiego, Oga,
Bo koñca mi³osierdzia nie najdzie u Boga;
I dal nowym przychodniom ich bogate kraje,
Bo Jego dobrodziejstwo nigdy nie ustaje;
Da³ je Izraelowi, s³udze je da³ swemu,
Bo Jego lito�æ równa wieku jest wiecznemu;
Nie raczy³ nas przepomnieæ w nasze doleg³o�ci,
Bo koñca Jego �wiêtej nie bêdzie lito�ci;
Odj¹³ nas rêkom srogim i mocy pogañskiej,
Bo nie masz miary, nie masz koñca ³asce Pañskiej;
Który cia³u wszelkiemu jego ¿ywno�æ daje,
Bo Jego szczodrobliwo�æ nigdy nie ustaje.
Chwalcie Pana, który kr¹g niebieski sprawuje,
Bo Jego dobrodziejstwo wieku nie uczuje.
Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany,
Bo On w swym mi³osierdziu nigdy nieprzebrany.
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