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Tchnienie miłosierdzia
Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi i serc.
Wnosi pokój i radość w serca uczniów. Udzielając im
swojego Ducha, czyni ich apostołami miłosierdzia i przebaczenia. To tchnienie Jezusa trwa do dziś. W posłudze
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kapłańskiej, podczas każdego rozgrzeszenia Duch Święty
wylewa się na nas, lecząc rany grzechów i wypełniając nas
Bożą miłością. Czy wierzę, że każda spowiedź i dla mnie
staje się doświadczeniem przeżytym przez apostoła Tomasza? Wyznając Bogu grzechy, doświadczam Jego przeba-

czającej miłości, wiarą dotykam Jego ran. I mogę w zachwycie

wyznać:

„Pan

mój

i

Bóg

mój!”.

Dziękuję Ci, Jezu, że we wspólnocie Kościoła mogę doświadczać spotkania z Tobą.

Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i
eucharystii stanowi centrum życia
Kościoła i „powinna być obchodzona w
całym Kościele jako najdawniejszy
dzień świąteczny nakazany”
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NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA
Niedziela w oktawie Wielkanocy to niedziela MIŁOSIERDZIA - święto Miłosierdzia
Bożego. Niektórzy ludzie jednak ciągle twierdzą,
że Zmartwychwstanie ma niewiele wspólnego z
miłosierdziem, a Święto Miłosierdzia jest
„wynalazkiem” polskiej pobożności i Jana
Pawła II.
Sugerują przy tym, że koncentracja na miłosierdziu przyćmiewa obchód oktawy wielkanocnej.
Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wydaje mi
się, że owo nieporozumienie po części jest spowodowane bardzo wąskim postrzeganiem miłosierdzia Boga, zredukowanego do odpuszczenia
grzechów, tak jakby Bóg był miłosierny tylko
wówczas, kiedy grzeszymy.
Tymczasem w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie, miłosierdzie oznacza
przede wszystkim wierność Boga względem Jego ludu i wobec zobowiązań wynikających z
przymierza pomimo ludzkiego nieposłuszeństwa.
Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa to najwyższe
dowody wierności Boga względem nas. Odkąd
Stwórca pobłogosławił człowieka na początku
stworzenia, nigdy nie zmienił swego zdania. Nigdy nie przeklął człowieka. Nawet jeśli zesłał
potop na ziemię, postanowił jednak ocalić Noego
z rodziną. Na krzyżu, kiedy doszło do odrzucenia
Chrystusa przez ludzi, wierność i stałość Boga
dosięgła szczytu.
W Starym Testamencie znajdujemy jeszcze inne słowo wyrażające miłosierdzie, które
określa również łono kobiety. Z faktu, iż kobieta
nosi dziecko pod swoim sercem i wydaje je na
świat w stosownym czasie, rodzi się jedyna w
swoim rodzaju relacja między nią a dzieckiem.
Ta więź obejmuje w sobie takie cechy jak delikatność, troska, uczucie, cierpliwość, wyrozumiałość, przywiązanie. Do tego obrazu nawiązuje Izajasz, próbując wyrazić miłosierną miłość
Boga: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym
niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę
o tobie (Iz 49,50).
Na czym polega nasz źródłowy problem?
Chyba na tym, że nie do końca jesteśmy przekonani o bezwarunkowej miłości. A równocześnie

Wśród Nas
bardzo jej pragniemy. Niby słyszymy o niej na
okrągło w kościele i na kazaniach. Czytamy o
miłości Boga w pobożnych książkach. Nawet
przytakujemy tym pięknym słowom, ale w głębi
serca coś każe nam myśleć, że taka miłość w tym
świecie jest niemożliwa. Dlatego Jezus niestrudzenie przypomina nam, że prawdziwa miłość
istnieje. Święto Miłosierdzia jest jednym ze sposobów dotarcia do naszego serca. Siostra Faustyna, doświadczając miłosiernego Jezusa, zaczęła
inaczej spoglądać na samą siebie i innych. Spotkanie z Miłosierdziem sprawiło, że zmienił się
jej sposób myślenia, czucia i dostrzegania drugiego człowieka.
Podobnie jak kobiety, które towarzyszyły
Jezusowi i były pierwszymi świadkami Jego
Zmartwychwstania, siostra Faustyna dogłębnie
zrozumiała, co jest istotą Ewangelii. Doświadczając miłosierdzia, w innym świetle postrzega
się Boga, a następnie drugiego człowieka. Z
przyjmującego posługę, człowiek staje się sługą.
Bo nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego. Ale najpierw trzeba doświadczyć miłości
Boga, która objawia się najpełniej w miłosierdziu. I o to w gruncie rzeczy chodzi Chrystusowi. Zamiast szukać pseudośrodków na uzdrowienie relacji międzyludzkich, by osiągnąć pokój i
pojednanie, wystarczy zbliżyć się do miłosiernego Boga. Zamiast szamotać się w sobie i walczyć
bez końca ze swoimi słabościami, gdyż rzekomo
możemy się sami zmienić, wystarczy stanąć w
pokorze przed Bogiem, nie bojąc się, że się na
nas pogniewa.
Takie proste, a jakie trudne. I dlatego mamy siostrę Faustynę, jej dzienniczek i święto Miłosierdzia.
I tak na koniec pamiętajmy, że błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, czyli ci, którzy doświadczyli tego we własnym życiu. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie jest bowiem do
oglądania, ale do doświadczenia.
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Wielki Post i Wielkanoc 2020 w
Polanie - wyjątkowy czas

Bez tradycyjnego umycia
nóg. Bez ucałowania i adoracji
Krzyża. Zamiast święcenia pokarmów – błogosławieństwo ks. Proboszcza z odpowiedniej odległości. W ramach nabożeństw wielkopostnych i rekolekcji - nasza
izolacja, strach, niepewność i trudy
w związku z panującą sytuacją.
Wielkanoc 2020 niepodobna do
innych. Wyjątkowa. Z dużą ilością
czasu na osobistą modlitwę i refleksję – w domu, a także, gdyby
ktoś miał takie życzenie- w kościele, bo otwarty, z czekającym Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Z piękną wielkanocną
dekoracją i uroczystymi obchodami Wigilii Paschalnej oraz przejmującym hasłem:
„Panie ocal nas”.
Po Niedzieli Zmartwychwstania nieprzypadkowo obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o której ustanowienie prosił sam Pan Jezus: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia (Dz. 299)… 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 św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej
były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden
umysł, ani ludzki, ani anielski (Dz. 699).”
W tym trudnym czasie nie zapominajmy o tym, że najlepszym lekarstwem i obroną dla nas jest Pan
Bóg i Jego Miłość.
———————————————————————————————Myśli świętych o Bożym Miłosierdziu
Ufaj Miłosierdziu Bożemu, którego stolicą jest Najlitościwsze Serce Jezusa, a do którego nas prowadzi
Najmiłościwsza Matka; natomiast nie pokładaj nadziei w stworzeniach, bo doznasz bolesnego zawodu... św. Józef Sebastian Pelczar
Rozważanie własnej nędzy może łatwo wpędzić duszę w smutek i zniechęcenie, dlatego patrz równocześnie na Pana Boga, a zwłaszcza na Jego Miłosierdzie leczące naszą nędzę. św. Józef Sebastian Pelczar
Sakrament Pokuty to najwspanialsze dzieło miłosierdzia. O jakże wielkie jest Miłosierdzie Boże! W
jednej chwili tak łatwo możemy zatopić nasze grzechy we Krwi Jezusa, zerwać węzy szatana, wrócić
do przyjaźni z Bogiem, odzyskać życie duszy, a wraz z nim dawną piękność, pokój i dawne zasługi.
św. Józef Sebastian Pelczar
Św. Alfons i św. Teresa radzą prosić o dary wielkie i cenne, bo Bóg jest Panem bogatym i łaskawym.
Prosząc go o nie uczcimy w ten sposób Miłosierdzie i szczodrobliwość Bożą.
św. Józef Sebastian Pelczar

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 19 Kwietnia 2020

1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Po Każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem do
miłosierdzia Bożego.
2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.
3. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez
posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi.
4. Dnia 24 Kwietnia w piątek - oddajemy cześć Maryi Wspomożycielce - prośby i proszę
składać do skrzynki. Lub na pocztę email: polana@sdb.krakow.pl
4. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka
Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje będziemy prosić o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby
nikomu na świecie nie brakowało chleba. W tym dniu także imieniny obchodzi ks. Proboszcz Marek- módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niego.
5. Dziękuję za ofiary składane na kwiaty do Bożego Grobu, za ofiary składane na utrzymanie kościoła w tym trudnym czasie.
6. Jest już nowa strona internetowa naszej Parafii : https://polana.sdb.org.pl/
7. Do końca kwietnia ze względu na epidemię będzie dodatkowa msza św. o godz. 15 00.
8. Od 16 kwietnia w Kościele i przed kościołem obowiązuje zasłanianie ust i nosa przez
maskę lub szalik.
W tym tygodniu patronują nam:
23 IV – św. Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik, główny patron Polski.
25 IV – św. Marek Ewangelista (†98-117), według tradycji Kościoła autor Ewangelii uważanej za najstarszą, a jednocześnie najkrótszą spośród pozostałych, kuzyn św. Barnaby,
towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra.

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 19 kwietnia, godz. 8.00 + Tadeusz Wierciński, + z rodziny
Godz. 1100 1) + Józefa Toporek

2) + Józefa Góra

Godz. 15 00 - Za Parafian

Wtorek– 21. 04. - O zdrowie i bł. Boże dla Agnieszki z okazji Urodzin
Piątek - 24. 04. W intencji próśb i podziękowań do Maryi Wspomożycielki Wiernych
Sobota - 25. 04. O zdrowie i bł. Boże dla ks. Proboszcza Marka z okazji imienin.
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