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Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i konfe-
rencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Posłuszeństwo miłującej woli Ojca”

Często słyszymy słowa: wola Boża,
niech się dzieje wola nieba. Mówimy tak
w sytuacjach bardzo trudnych, gdy nie
ma już innego rozwiązania. Kojarzymy
ją z czymś nieuniknionym, trudnym,
przed czym nie można już umknąć. Dla
oznaczenia woli Bożej mówimy o „pal-
cu Bożym”,  o „ręce Boskiej”. Z tym co
w Bogu jest najwspanialsze, łączymy
poczucie niepokoju i lęku.

Chcąc zrozumieć zagadnienie woli Bo-
żej możemy przez prawo kontrastu mó-
wić o woli ludzkiej, pozbawionej wszyst-
kich przymiotów, które towarzyszą woli
Bożej.

Często jesteśmy poddani ludzkiej woli.
Musimy się godzić z wolą różnych lu-
dzi, objawianą z tytułu moralnej przewa-
gi, autorytetu czy bezprawia, w formie
rozkazu, konieczności, prośby, perswa-
zji lub delikatnego przymusu. Spotyka-
my się nieraz z przejawami złej woli czło-
wieka.

Wola Boża, to nie jest wola absolutna i
bezwzględna. Przeciwnie, to wola niesły-
chanie delikatna i subtelna. Bóg nie dzia-
ła od razu i bezwzględnie. Zanim objawi
swą wolę, zazwyczaj nas do tego przy-
gotowuje: przez wewnętrzne ostrzeżenia,
światła czy łaskę zrozumienia czegoś,
przez wątpliwości, które sobie sami roz-
strzygamy, lub przez znaki szczególne,
które nam dają wiele do myślenia, a
wreszcie przez ludzi, którzy nas kochają.

Bóg jest ostrożny i delikatny w wypo-
wiadaniu swej woli. Szanuje rozumną i

wolną wolę człowieka, którą sam stwo-
rzył. Ukształtował człowieka na swój
obraz i podobieństwo, które nie jest ani
zewnętrzne, ani fizyczne. Są to przymioty
i właściwości duchowe. Bóg jest Istotą
wolną, rozumną i miłującą. Człowiek,
ukształtowany na obraz Boży również
jest wolny, rozumny i miłujący. Skoro
Bóg dał człowiekowi taką strukturę, to
właśnie On, bardzo ją szanuje.

Bóg szanuje wolność woli człowieka aż
do granic grzechu. Człowiek jest aż tak
wolny, że może się oprzeć Bogu. Wola
Boga jest wszechmocna, nasza zaś bar-
dzo słaba. Ale ta słabiuchna wola czło-
wieka może się oprzeć wszechmocy Bo-
żej. Bóg nie uczyni nic, aby człowiek nie
mógł się sprzeciwić. Bóg pragnie, aby-
śmy przez wolną wolę, nie przez przy-
mus, dążyli do Niego. Pragnie, abyśmy
Go wolną wolą miłowali i poznawali.

Jezus Chrystus, powiązał w jedno nie-
bo i ziemię. Wiedział, że kto miłuje, kto
się poddaje woli Ojca, temu będzie do-
brze na ziemi i ten na pewno znajdzie się
w niebie. Pełnić na ziemi wolę Ojca, to
gwarancja nieba. Wobec tych perspektyw
pozostaje nam tylko jedno: pragnienie
pełnego posłuszeństwa woli Bożej.

Maria
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  7.Prosimy o dostosowanie się do przepisów sanitarnych: obowiązek noszenia mase-
czek, zachowania 2 metrowego odstępu między sobą, a także o zajmowanie tylko tych
miejsc, które oznaczone są białymi kartkami. W naszym kościele zachowujemy wszyst-
kie obostrzenia i zasady sanitarne. Przy drzwiach wejściowych są dostępne płyny do
dezynfekcji rąk. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie i pomoc
w zachowaniu wszystkich obostrzeń. W naszym kościele, może przebywać jednora-
zowo 252 osoby. Jest 212 miejsc siedzących i 40 stojących. Wyznaczyliśmy  w naszym
kościele górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami, w którym można przy-
jąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Św. na rękę.
Pragniemy też włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawi-
rusa - o 20.00 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca. Przypominamy że wciąż
obowiązuje dyspensa od udziału we Mszy świętej. Wyrażając szczere pragnienie i tęskno-
tę za Jezusem, komunię świętą można przyjąć duchowo. Zapraszamy do sakramentu spo-
wiedzi. Zaś osoby, którym sytuacja epidemiczna to uniemożliwia prosimy aby uczyniły
rachunek sumienia i wzbudziły żal doskonały za swoje grzechy a przy najbliższej okazji
skorzystały ze spowiedzi.

  8.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieniła
kolejny raz  funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie odczu-
wamy również my,  ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej. Ograniczone
możliwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii są dla wielu z nas sytuacją wyjątkową
i niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli znów funkcjonować w takiej rze-
czywistości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za
pomocą mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w obowiązku zaape-
lować do Parafian o zatroszczenie się o materialną sferę funkcjonowania naszej parafii. W
związku z tym, że  prawdopodobnie przez najbliższe niedziele będziemy w sposób ogra-
niczony wspierać parafię poprzez ofiary składane podczas Mszy św. – apelujemy o prze-
kazywanie finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii. Takie
solidarne działanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres.  Nr
konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214 1000
0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego” Każdy może wspo-
móc parafię przez złożenie dobrowolnej ofiary za pośrednictwem systemu wpłat
internetowych znajdującej się na stronie internetowej.

  9. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Podziękowania dla
Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół..W sobotę o godz.7.30
zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozu-
mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (12 - 18 KWIECIEŃ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (12.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Marię Erenfeld (od brata Romana z żoną)

2/za + Stanisława Szwed w 1 r. śm.
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + Jana Wardacha w 6 m-cy po śm. (od sasiadów z Tysiąclecia 19)
3/za + ojca Jana w kol. r. śm. i wspomnienie urodzin, + mamę Kazimierę we

wspomnienie urodzin oraz za ++ z rodziny
Homilia: Symbol wody w Liturgii

WTOREK (13.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Jakuba Krzaka

2/za ++ Karolinę i Franciszka, Marię, Władysława i Jerzego
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji Bogu wiadomej

2/za ++ rodziców: Weronikę i Michała, Genowefę i Jana, ++ siostry: Annę
i Grażynę, ++ Krystynę i Wacława z prośbą o życie wieczne

3/za + Irenę Haratyk (od sąsiadów z ul. Piastów 9)
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (14.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Macieja Boreckiego (od kolegów Marka i Grzegorza)

2/ za ++ Katarzynę, Romana, Bolesława i Mariana
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ dziadków: Henrykę i Władysława oraz + wujka Edwina

2/za + Eugeniusza Rzeszutka (od wnuka Piotra z rodziną)
3/za + Helenę Ciurzyńską w 2 r. śm.

CZWARTEK (15.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące

2/za ++ Janinę i Konrada Zielińskich, wszystkich ++ z rodz: Zielińskich i Michałków
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Stanisławy z ok. 84 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Bożą opiekę dla niej i całej rodziny
2/za ++ teściów: Rozalię i Godfryda Benek, ++ synów: Józefa, Grzegorza i Joachima,

+ szwagierkę Teresę,++ dziadk: Magdalenę i Jana Ciepły, Jadwigę i Jakuba Benek
3/w int.Krzysztofa z ok. kol. r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,

dary Ducha św. i opiekę MB Uzdrowienia Chorych dla niego i całej rodziny
PIĄTEK (16.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Zuzannę Włudarczyk

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za ++ rodziców: Janinę i Jana Zdun, + siostrę Halinę, ++ teściów: Ernę
i Eugeniusza Irek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3/za ++ Wandę i Augustyna Dominikowskich oraz + Władysławę Ptasznik
Homilia:  Eucharystia wprowadza nas na prawą drogę

SOBOTA (17.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ rodziców: Władysława i Lidię Godzwon, ++ dziadków z obydwu

stron i ++ z rodziny
2/za + Zbigniewa Maciąga w m-c po śm.,

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Sylwestra Jokiel w kol. r. śm., ++ pokrewi. z rodziny Poloczek i Jokiel

2/za + męża Michała Czyrycę we wspomnienie urodzin, z prośbą o radość
życia wiecznego (od żony i Wioli oraz synów z rodzinami)

3/ za + męża Cezarego Różyckiego w 9 r. śm., z prośbą o radość życia wiecznego
NIEDZIELA (18.04.2021 r.) - 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
  7.30 - do Trójcy Przenajśw. za wstawiennictwem MB Nieust.Pom. w int.Stefana w dniu

ur. oraz w int.Marii, Heleny i Jerzego, Marianny i Jana dziękując Bogu za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o B.błog. na dalsze lata życia i łaskę zdrowia dla nich i pokrew.

  9.30 - w intencji Doroty i Andrzeja Milerów w kol. r. śl., z podziękowaniem za
dotychczasowe łaski z prośbą o Bożą opiekę i błog.

11.00 - do Opatrzności Bożej dziękując za wszelkie łaski z ok. 50-lecia śl. Marii i Krystiana
oraz z ok. kol. r. ur. Marii, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny (TD)

12.30 - w intencji Czesławy i Andrzeja z ok. 50 r. śl., z podziękowaniem za wszelkie dotych
czasowe łaski, z prośbą o Boże błog. dla jubilatów i synów z rodzinami (TD)

17.00 - dziękczynna w intencji Marii z ok. kol. r. ur., z podzięk. Bogu za otrzymane
łask i zdrowie z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny

20.00 - w intencji Lidii i Piotra Frosztęgów z ok. 56 r. śl., z prośbą o Boże błog. na
dalsze lata wspólnego życia Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (11 kwietnia 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Dziś (11.04) oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu i rozpoczynamy Tydzień Miłosier-

dzia. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.  Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na Caritas Archidiecezji. Przy
wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na prace
remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont scho-
dów wyjściowych. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 18 kwietnia.

  3.W poniedziałek (12.04) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intecji wszyst-
kich członków diakonii i grup parafialnych. Homilia nt. Symbol wody w Litur-
gii. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w kościele.

  4.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia
Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Homilia nt. Eucharystia wprowadza nas na
prawą drogę. O godz. 17.30 w czasie nabożeństwa odmówimy Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypominki za zmarłych przynosimy do
zakrystii 20 minut przed nabożeństwem.

  5.Niech pomocą w naszym przygotowaniu do spowiedzi św. wielkanocnej będzie
wydrukowany rachunek sumienia - który można zabrać ze stojaków z prasą
wychodząc z kościoła.

  6.Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelaria.
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
- Przeistoczenie
W ostatnich numerach naszej gazetki

zaczęliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną i
zakończyliśmy jej omawianie przy Epi-
klezie, która poprzedza przeistoczenie. O
momencie przeistoczenia zwykło się
mówić, że jest najważniejszym elemen-
tem Mszy Świętej. Nie wolno nam zapo-
minać, że przeistoczenie nie dzieje się w
jakiejś jednej określonej sekundzie, czy-
li na przykład kiedy kapłan skończy ostat-
nie słowo mówienia o chlebie to z chle-
ba robi się Ciało. Słowa przeistoczenia
jako całość sprawiają, że ono się doko-
nuje.

Cała Eucharystia umożliwia, że może
się ono wydarzyć. Modlitwa euchary-
styczna, składająca się z epiklezy, kon-
sekracji i innych elementów jest całością
i dopiero połączenie tych wszystkich czę-
ści sprawia, że pokarm – chleb i wino –
stają się Ciałem i Krwią. Dzieje się to
mocą Ducha Świętego. Słowa konsekra-
cji, które kapłan wypowiada po epikle-
zie, to narracja przypominająca wydarze-
nia Ostatniej Wieczerzy oraz dosłowne
powtórzenie tego co powiedział Jezus w
Wieczerniku – „Bierzcie i jedzcie z tego
wszyscy: to jest bowiem Ciało Moje, któ-
re za was będzie wydane (…) Bierzcie i
pijcie z tego wszyscy: to jest bowiem kie-
lich Krwi Mojej, nowego i wiecznego
Przymierza, która za was i za wielu bę-
dzie wylana na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na Moją pamiątkę”. Ten tekst
jest podzielony na dwie odrębne części
po których kapłan unosi do góry najpierw
przemieniony chleb, a potem przemienio-
ne wino.

Wtedy ma miejsce moment wspólnej
adoracji, gdy w milczeniu uwielbiamy
Pana Boga i wpatrujemy się w Niego z
miłością i wdzięcznością. Często w tej
chwili część wiernych pochyla głowę lub
bije się w piersi, ale to nie jest odpowied-

ni czas na takie gesty. Wszyscy powinni-
śmy mieć roziskrzone oczy i wpatrywać
się w Ciało i Krew Pana Jezusa. Oczy-
wiście kiedy kapłan opuszcza na ołtarz
Ciało lub Krew i przyklęka, wtedy rze-
czywiście bardzo pięknym zwyczajem
jest pokłon lub pochylenie głowy z po-
korą na znak czci. Gdy jednak Bóg pod
postaciami chleba i wina jest uniesiony,
wtedy nie pochylamy głów, ale raczej je
wyciągamy, by Go widzieć i adorować.
Konsekracja kończy się aklamacją, któ-
ra w różnych odmianach Modlitwy eu-
charystycznej ma inne warianty. Najbar-
dziej znana jej wersja to: „Oto wielka
tajemnica wiary”, na co odpowiadamy:
„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wy-
znajemy Twoje zmartwychwstanie i ocze-
kujemy Twego przyjścia w chwale”. Ka-
płan nie odnosi swoich słów jedynie do
obecności żywego Jezusa w chlebie i wi-
nie, ale do całej tajemnicy zbawienia.
Dlatego my potwierdzamy wiarę słowa-
mi o męce, śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa oraz wyznaniem, że czekamy
na powtórnego Jego przyjście na końcu
czasów.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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(według jej wskazówek pierwszy taki
obraz namalował Eugeniusz Kazimirow-
ski w Wilnie). Syn Boży zlecił s. Fausty-
nie misję przekazania światu prawdy o
Jego miłości i niezgłębionym miłosier-
dziu. Na Jego polecenie Faustyna starała
się też o rozpowszechnienie Koronki do
Miłosierdzia Bożego i Godziny Miłosier-
dzia, a także o ustanowienie święta Mi-
łosierdzia Bożego. Jezus nakazał jej tak-
że założenie zgromadzenia zakonnego,
które wypraszałoby miłosierdzie Boga
dla świata – zamiar ten został zrealizo-
wany po śmierci s. Faustyny. Siostra Fau-
styna przewlekle chorowała na gruźlicę
płuc i przewodu pokarmowego. Choro-
by te powodowały wiele cierpień, a w
końcu doprowadziły ją do śmierci. Zmar-
ła 5 października 1938 r. w Krakowie.

Joasia
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Z LISTU APOSTOLSKIEGO
„PATRIS CORDE”
PAPIEŻA FRANCISZKA (cz.2)
2. Ojciec czuły
Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia

na dzień „w mądrości, w latach i w łasce
u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Podobnie
jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i on
„uczył Go chodzić, biorąc Go za rękę:
był dla Niego, jak ojciec, który podnosi
dziecko do policzka, pochyla się nad nim,
aby go nakarmić” (por. Oz 11, 3-4).

Jezus widział w Józefie czułość Boga:
„Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan
się lituje nad tymi, co się Go boją” (Ps
103,13).Józef z pewnością słyszał jak
rozbrzmiewały w synagodze, podczas
modlitwy psalmami słowa, że Bóg Izra-
ela jest Bogiem czułości11, że jest dobry
dla wszystkich a „Jego miłosierdzie ogar-
nia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 9).

Historia zbawienia wypełnia się „w na-
dziei, wbrew nadziei” (por. Rz 4, 18) po-
przez nasze słabości. Zbyt często myśli-
my, że Bóg polega tylko na tym, co w
nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w

istocie większość Jego planów jest reali-
zowana poprzez nasze słabości i pomi-
mo nich. Paweł mówi: „Aby zaś nie wy-
nosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany
mi został oścień dla ciała, wysłannik sza-
tana, aby mnie policzkował – żebym się
nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie pro-
siłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz
[Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mo-
jej łaski. Moc bowiem w słabości się do-
skonali»” (2 Kor 12, 7-9).

Jeśli taka jest perspektywa ekonomii
zbawienia, to musimy nauczyć się akcep-
tować naszą słabość z głęboką czuło-
ścią12. Zły sprawia, że patrzymy na naszą
kruchość z osądem negatywnym, pod-
czas gdy Duch z czułością wydobywa ją
na światło dzienne. Czułość jest najlep-
szym sposobem dotykania tego, co w nas
kruche. Wskazywanie palcem i osąd, któ-
ry stosujemy wobec innych, są bardzo
często oznaką naszej niezdolności do za-
akceptowania własnej słabości, własnej
kruchości. Jedynie czułość uchroni nas
od dzieła oskarżyciela (por. Ap 12, 10).
Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym
miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie
Pojednania, doświadczając prawdy i czu-
łości. Paradoksalnie, nawet Zły może
powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby
nas potępić. Wiemy jednak, że Prawda,
która pochodzi od Boga, nas nie potę-
pia, lecz akceptuje nas, obejmuje, wspie-
ra, przebacza nam. Prawda zawsze uka-
zuje się nam jako miłosierny ojciec z
przypowieści (Łk 15, 11-32): wychodzi
nam na spotkanie, przywraca nam god-
ność, stawia nas z powrotem na nogi, wy-
prawia dla nas ucztę, z uzasadnieniem:
„ten mój syn był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się” (w. 24).

Także poprzez niepokój Józefa przeni-
ka wola Boga, Jego historia, Jego plan.
W ten sposób Józef uczy nas, że posia-
danie wiary w Boga obejmuje również
wiarę, że może On działać także poprzez
nasze lęki, nasze ułomności, nasze sła-
bości.



Co to jest Mi³osierdzie Bo¿e?

Miłosierdzie Boże to dla chrześcijan
główna prawda wiary i największy z
przymiotów Boga, polegający na prze-
baczeniu grzesznikom.

Papież Jan Paweł II, w encyklice Dives
in misericordia, podkreślił, że „miłosier-
dzie w swoim właściwym i pełnym
kształcie objawia się jako dowartościo-
wanie,  podnoszenie w górę, wydobywa-
nie dobra spod wszelkich nawarstwień
zła, które jest w świecie i w człowieku.
Szczytem objawienia się Bożego Miło-
sierdzia jest misterium paschalne Chry-
stusa, gdyż Krzyż stanowi najgłębsze
pochylenie się Boga nad człowiekiem,
nad tym, co człowiek – zwłaszcza w
chwilach trudnych i bolesnych – nazywa
swoim losem". Papież nauczał, że goto-
wość Boga w przyjmowaniu marnotraw-
nych synów jest niewyczerpana, a ogra-
niczyć może ją tylko upór człowieka i
brak pokuty. Miłosierdzie nie oznacza
pobłażliwości wobec zła, a warunkiem
przebaczenia jest naprawienie tego zła i
zadośćuczynienie.

Jan Paweł II, niestrudzony pielgrzym i
autentyczny sługa miłosierdzia głosił, że
nic nie jest bardziej potrzebne człowie-
kowi niż Miłosierdzie Boże — owa mi-
łość łaskawa, współczująca, wynosząca
człowieka ponad jego słabość ku nie-
skończonym wyżynom świętości Boga.
Całym swoim życiem i posługą świad-
czył, że w tym świecie obecna jest mi-
łość potężniejsza od zła. Słowem i czy-
nem uczył, że tajemnicę Bożego Miło-
sierdzia trzeba przeżywać w kontekście
codziennego życia każdego człowieka.

Rola Miłosierdzia Bożego w życiu czło-
wieka została również objawiona przez
Jezusa za pośrednictwem św. Faustyny
Kowalskiej. Objawieniom, których do-
świadczyła,  zawdzięczamy nowe nabo-
żeństwo - Święto Miłosierdzia, obcho-
dzone w pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy, kiedy to każdy przyjmujący Komu-

nię Św. zostaje uwolniony od wszystkich
kar. Również z koronką, obrazem, go-
dziną i apostolstwem miłosierdzia wiążą
się obietnice niezmierzonych łask. Są to
wielkie skarby, z których każdy wierzą-
cy człowiek powinien korzystać i czer-
pać z nich siłę do walki z wszelkimi prze-
ciwnościami.     Agnieszka K.

O Œwiêcie Mi³osierdzia Bo¿ego
s³ów kilka …

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzo-
ne w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,
zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia
Bożego, zostało ustanowione w 2000 r.
przez papieża Jana Pawła II podczas ka-
nonizacji św. Faustyny Kowalskiej i moż-
na powiedzieć, że zostało ustanowione
na prośbę samego Jezusa, przekazaną w
objawieniach s. Faustynie Kowalskiej.
Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę,
ażeby pierwsza niedziela po Wielkano-
cy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było
ucieczką i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzesz-
ników. W dniu tym otwarte są wnętrzno-
ści miłosierdzia Mego, wylewam całe
morze łask na dusze, które się zbliżą do
źródła  miłosierdzia  Mojego. Która du-
sza  przystąpi do spowiedzi i Komunii
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar. W dniu tym otwarte są wszyst-
kie upusty Boże, przez które płyną łaski;
(Dz. 699).

Święto Miłosierdzia Bożego zostało
wpisane do kalendarza Kościoła, co już
nadaje mu odpowiednią rangę, nieporów-
nywalną z żadną modlitwą czy praktyką
religijną. Z tym świętem, a ściślej mó-
wiąc z godnie przyjętą w tym dniu Ko-
munią Świętą, Pan Jezus związał nie-
zwykłą obietnicę: łaskę zupełnego od-
puszczenia win i kar. Jest to taka łaska,
jaką otrzymujemy tylko w sakramencie
chrztu, a teraz możemy ją otrzymać tak-
że raz w roku - w święto Miłosierdzia,

oczywiście, pod pewnymi warunkami.
Jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcają-
cej (z sercem całkowicie wolnym od
wszelkiego przywiązania do jakiegokol-
wiek grzechu, choćby powszedniego),
przyjmiemy Komunię Świętą i pomodli-
my się, tak jak uczyła Siostra Faustyna -
Koronką do Bożego Miłosierdzia, to w
tym szczególnym dniu możemy zyskać
wszystkie łaski, o jakie prosi-
my. Druga niedziela wielka-
nocna jest więc takim szczegól-
nym momentem zwracania się
do Bożego Miłosierdzia,
otwierania się na działanie Bo-
żej Łaski. Warto skorzystać z
tego święta. O łaski miłosier-
dzia Boga możemy prosić nie
tylko dla siebie, ale również dla
innych. Jezus powiedział do
Siostry Faustyny, że Jego rado-
ścią jest dawać wiele i to bar-
dzo wiele, a smuci się, kiedy prosimy o
mało, bo mierzymy Boga swoją miarą.
Bóg jest Miłością, a miłość z natury pra-
gnie się udzielać.

Niedziela Miłosierdzia Bożego powin-
na zatem każdego z nas zatrzymać choć
na parę chwil przy Jezusie Miłosiernym.
Warto zastanowić się, czy i ja korzystam
z tego ogromnego dobrodziejstwa. Za-
wierzajmy siebie, nasze rodziny i losy
świata Ojcu bogatemu w miłosierdzie:

„Boże, Ojcze miłosierny, który objawi-
łeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie
Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Du-
chu Świętym, Pocieszycielu,Tobie zawie-
rzamy dziś losy świata i każdego czło-
wieka. Pochyl się nad nami grzeszny-
mi, ulecz naszą słabość, przezwycięż
wszelkie zło, pozwól wszystkim miesz-
kańcom ziemi doświadczyć Twojego
miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny
Boże, zawsze odnajdywali źródło na-
dziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej
męki i zmartwychwstania Twojego
Syna, miej miłosierdzie dla nas“i całe-
go świata!”(św. Jan Paweł II).

Św. Faustyna Kowalska - sekretarka
Bożego Miłosierdzia

Urodziła się 25.08.1905 r. w wielodziet-
nej rodzinie rolników we wsi Głogowiec.
Na chrzcie świętym otrzymała imię He-
lena. Od dzieciństwa odznaczała się umi-
łowaniem modlitwy, pracowitością, po-
słuszeństwem i wielką wrażliwością na
ludzką biedę. Gdy miała 9 lat, przystąpi-

ła do I Komunii Św. Jej eduka-
cja szkolna obejmowała zakres
tylko trzech klas szkoły podsta-
wowej ze względu na trudną sy-
tuację materialną, jaka panowa-
ła w rodzinie. W wieku lat 16-
stu poprosiła rodziców o zgo-
dę na wstąpienie do klasztoru.
Rodzice stanowczo odmówili.
Kiedy dwa lata później pono-
wiła swoją prośbę i znów spo-
tkała się z odmową, postanowi-
ła zagłuszyć w sobie głos wzy-

wający ją do życia zakonnego – chcąc
być posłuszna rodzicom. Wyjechała do
Łodzi, aby pracować u zamożnych rodzin
– wychowując dzieci. W lipcu 1924 r.,
po widzeniu Jezusa umęczonego udała
się do Warszawy, by szukać odpowied-
niego dla siebie klasztoru. Po wielu po-
szukiwaniach w dniu 1 sierpnia 1925
roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia. Przeżyła w
nim 13 lat przebywając w wielu domach
– najdłużej w Krakowie, Warszawie,
Płocku i Wilnie. Pełniła obowiązki ku-
charki, sprzedawczyni w sklepie z pie-
czywem, ogrodniczki i furtianki.

S. Faustyna przeżywała mistyczne wi-
zje i objawienia, prowadząc rozmowy z
Panem Jezusem, który uczynił ją sekre-
tarką swego miłosierdzia. Na polecenie
Jego i swych spowiedników spisywała w
zeszytach swoje widzenia i słowa Chry-
stusa – tak powstał Dzienniczek. Pierw-
szych objawień Jezusa Miłosiernego s.
Faustyna doznała w Płocku 22 lutego
1931 r. – wówczas Jezus polecił jej na-
malować obraz Miłosierdzia Bożego
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