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Jan Paweł II o Bo żym Miło sierdziu

Świat potrzebuje miłosierdzia
ic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak
miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa,
współczująca, wynosząca człowieka ponad jego
słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Chrystus Miłosierdziem Ojca
Chcemy dziękować Bogu za Jego miłość, która jest
silniejsza od śmierci i grzechu. Ta miłość objawia się i
urzeczywistnia jako miłosierdzie w naszym codziennym
życiu i przynagla każdego człowieka, aby i on z kolei
czerpał miłość miłosierną od Ukrzyżowanego.

II iedziela Wielkanocna, 22 IV 2000 r.

Łagiewniki, 7 VI 1997 r.

Człowiek - każdy człowiek - jest tym synem
marnotrawnym: owładnięty pokusą odejścia od
Ojca, by żyć niezależnie; ulegający pokusie;
zawiedziony ową pustką, która zafascynowała go jak
miraż; samotny, zniesławiony, wykorzystany, gdy
próbuje zbudować świat tylko dla siebie; w głębi
swej nędzy udręczony pragnieniem powrotu do
jedności z Ojcem. jak ojciec z przypowieści, Bóg
wypatruje powrotu syna, gdy powróci, przygarnia go
do serca i zastawia stół dla uczczenia ponownego
spotkania, w którym Ojciec i bracia świętują
pojednanie.

Matka Miłosierdzia
Właśnie poprzez macierzyństwo Maryi Panny Bóg
okazał człowiekowi swoje współczucie. Macierzyństwo
Maryi, które stało się Jej udziałem za sprawą Ducha
Świętego w azarecie, dopełniło się w tajemnicy
paschalnej, kiedy to została Ona głęboko zespolona z
męką, śmiercią i zmartwychwstaniem swego Boskiego
Syna. U stóp krzyża Maryja stała się Matką uczniów
Chrystusa, Matką Kościoła i całej ludzkości, stała się
Mater Misericordiae.

Reconciliatio et Paenitentia

Bóg jest miłosierny
Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie
przyszłość człowieka na ziemi? ie jest nam dane to
wiedzieć. Jest jednak pewne, ze obok kolejnych
sukcesów nie zabraknie niestety także doświadczeń
bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które
Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo
poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie
rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu.

Kanonizacja św. Siostry Faustyny, 30 VI 2000 r.

„ Pan m ó j i Bó g m ó j!” (J 20, 28)

II iedziela Wielkanocna, 22 IV 2001 r.
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Obchody Dnia Ziemi

Jak co roku, dnia 22 kwietnia
odbywa się Światowy Dzień Ziemi.
W szkole w Polanie, z tejże okazji,
dnia 28 kwietnia 2011 roku
odbyła się akademia, na której
to, w pierwszej
części, prezentowane były liczne występy
naszych
uczniów. Na
samym wstępie
p. Hanna Myślińska przywitała
licznie zgromadzonych uczniów,
rodziców oraz grono pedagogiczne
oraz wyjaśniła, że nie jest to święto
pogańskie. Prezentacje rozpoczął
Piotr Kostański, który oznajmił, że
na całym świecie obchodzi się
Dzień Ziemi, aby propagować
postawy ekologiczne. W dalszej
części, wszyscy mogli obejrzeć
projekcję filmu, którego przesłaniem była próba odpowiedzi na
pytanie, czy kupując różne dobra
materialne, ludzie ułatwiają sobie
życie i czy tak ono musi wyglądać?
Odpowiedź przeczącą dał ojciec
Franciszkanin; jako wyjaśnienie
dowiedzieliśmy się o św. Franciszku
z Asyżu, który został ogłoszony
przez Jana Pawła II patronem ruchu
ekologicznego. Święty Franciszek
naśladował Chrystusa, propagował
ubóstwo i czystość, a także
rozmawiał ze zwierzętami. Prezentowany film przedstawiał także, że
stopa ekologiczna (która pozwala
nam zmierzyć i zrozumieć, jak dużo
bierzemy z zasobów środowiska)
wykorzystywana przez człowieka w
USA to 9 hektarów, natomiast w
Polsce wynosi już 3 hektary.
Podsumowaniem projekcji było

stwierdzenie, iż powszechność dóbr
materialnych
nie rozwiązuje
naszych problemów.
W drugiej części programu
mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienia
uczniów
z naszej
szkoły;
na
początku
uczniow
ie klasy
II i III
SP w przebraniu na zielono tańczyły
w rytm muzyki. Następnie
uczniowie z klasy I SP, z plecakami
pełnymi śmieci, zaczęły wysypywać
je na podłogę oraz zrywały gałązki
z drzewa, podśpiewując piosenkę
"Hej sokoły". Na ten incydent
Hubert i Mateusz z klasy I SP
stanowczo zareagowali, sprzeciwiając się temu zachowaniu,
tłumacząc, że "byli tu brudasy,
wandale i dzikusy". Po chwili
wpadli na wspaniałomyślny pomysł,
aby posprzątać te śmieci do worka
i podsumowali słowami: "zostaw las
taki jakim chciałbyś go zastać".
Potem Asia Stępniewska oznajmiła,
że źle się czuje w świecie pełnym
śmieci,
Kacper
Podstawski, w
przebraniu
muchy
powiedział, że
dobrze
czuje się gdy jest brudny, co zostało
szybko skrytykowane przez Sebka
Koncewicza, po czym poszli szukać
czystego miejsca. Po chwili znów
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mogliśmy zobaczyć wysypane
śmieci, które to dokładnie i szybko
zostały pozbierane a cały "las"
został pozamiatany przez duszki
leśne, za które to przebrane były
przedszkolaki i uczniowie klasy III
SP. Podsumowaniem tej części było
motto: "Szanujmy ziemię, bo giną
drzewa". Na zakończenie występów, mogliśmy usłyszeć recytacje
uczniów, m.in.: Sebek z kl. II SP
oznajmił, że ma dość lenistwa
i namawiał, aby zacisnąć więzi
i kochać las i łąkę, z kolei Wojtek
Hermanowicz martwił się o przyrodę mówiąc, że w czystości jej
siła. Kacper Podstawski obiecał
chronić ziemię, "żeby raj przypominała", Piotr Wierciński obiecał,
że będzie pamiętał o przyrodzie
a Radek Faran postanowił, że
"śmieci będzie segregował a trudu
nie będzie żałował".
Po wszystkich występach
p. Hania przypomniała, że wszystkie przedstawienia poruszały
problem zanieczyszczenia, dodając,
iż ks. Talik uczył postawy
proekologicznej, przez co spotykał
się z ironią mieszkańców wsi.
Na zakończenie ks. Dyrektor
podziękował organizatorom tej
akademii; p. Hannie Myślińskiej, p.
Annie Stępniewskiej, p. Małgorzacie Gałek i p.
Dominice
Podstawskiej, bez
których to przedstawienie
nie
byłoby takie pouczające i widowiskowe.
Radosław Pasławski

Bóg jest radością. Dlatego wystawił słońce przed swój dom.

Św. Franciszek z Asyżu
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iedziela Bo żego Miło sierdzia

Z „Dzienniczka” Siostry
Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza

niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (299). A kilkanaście stron dalej: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na
dusze które się zbliżą do źródła
miłosierdzia. Która dusza przystąpi
do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar” (699). Dzisiaj właśnie

czcimy to, o czym pisze S.
Faustyna. Dzisiaj, w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, kiedy w
pamięci żywo jeszcze mamy podniosłe i radosne Alleluja, sam Bóg
proponuje nam zwrócić się ku Jego
Miłosierdziu. Wielkanoc, to radość
Zmartwychwstania, to radość zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra
nad złem, Miłosierdzia nad grzechem. Tak właśnie chce Bóg,
Ojciec Miłosierdzia, gdyż jak mówi
św. Paweł w Liście do Efezjan:
„Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie,
przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na
skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4

n.). Bóg nas właśnie przywrócił do
życia razem z Chrystusem. Tę
tajemnicę wspominaliśmy w ubiegłą Niedzielę Wielkanocną. I dlatego w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy czcimy właśnie owo
Nieskończone Miłosierdzie Boże,
dzięki Któremu możemy z ufnością
wołać: „Jezu ufam Tobie”. Wzruszająca jest prostota i zarazem
głębia słów Koronki do Miłosierdzia Bożego: „Ojcze przedwieczny
ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i
Bóstwo ajmilszego Syna Twojego

…”. Czyż możemy ofiarować Ojcu
coś bardziej wartościowego i
zarazem coś bardziej przekonywującego, jako przebłaganie za grzechy nasze? I dlatego to proste, a
zarazem ogromnie potężne wołanie: „Dla Jego bolesnej Męki, miej

miłosierdzie dla nas”,
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- obraz Jezusa miłosiernego z
napisem „Jezu, ufam Tobie”,
- święto Miłosierdzia w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy,
- Koronka do Miłosierdzia Bożego,
- modlitwa w chwili konania Jezusa
na krzyżu zwana Godziną
Miłosierdzia.
W swoim „Dzienniczku” zapisała
w czasie rekolekcji w styczniu
1934 roku: „Jezus każe mi
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wołanie to,
po prostu nie może pozostać bez
odpowiedzi. Bóg nie może być
głuchy na prośby tych, którzy
„szantażują” Go męką Jego Umiłowanego Syna. Bóg „szaleje” z
miłości do człowieka i na wszelkie
sposoby próbuje człowieka do siebie pociągnąć, a człowiek - ze swej
strony - tylko wtedy odnajduje
siebie samego i swoje ostateczne
spełnienie i powołanie, kiedy ucie- obchodzić to święto miłosierdzia
ka się do Bożego Miłosierdzia. Jak Bożego w pierwszą niedzielę po
pisze Jan Paweł II w swej Ency- Wielkanocy.” [Dz. 258]. Papież Jan
klice: „Człowiek i jego najwyższe Paweł II w pierwszą niedzielę po
powołanie odsłania się w Chrystu- Wielkanocy, 18 kwietnia 1993
sie poprzez objawienie tajemnicy roku, na Placu Świętego Piotra w
Ojca i Jego miłości.” (Dives in Rzymie zaliczył Siostrę Faustynę
Misericordia nr. 1). Tylko niestety Kowalską do grona błogosłaczłowiek także szaleje, ale jego wionych. Kanonizacji błogosłaszaleństwo jest zaprzeczeniem wionej Siostry Faustyny dokonał
miłości, jego szaleństwo, to rozpa- siedem lat później, w pierwszą
sanie, wyuzdanie, nienawiść, py- niedzielę po Wielkanocy, 30
cha, zarozumiałość… Szaleństwo kwietnia 2000 r. Święto Miłoczłowieka to 40 milionów dzieci sierdzia Bożego zostało ogłoszone
mordowanych corocznie w łonach oficjalnie dla całego kościoła
matek, to parady „równości”, to podczas kanonizacji Siostry
próby „legalizacji” eutanazji, to Faustyny. Święto to poprzedza
amok zaślepienia, pychy i egoizmu nowenna rozpoczynająca się w
… A Bóg widząc to szaleństwo Wielki Piątek. W „Dzienniczku”
człowieka i jego pęd ku unice- Siostra Faustyna cytując słowa
stwieniu, nie ustaje w próbach Jezusa przekazuje niezwykłe
opamiętania człowieka, nie znie- obietnice Chrystusa związane z tym
chęca się ludzką pogardą i odrzu- świętem: „W dniu tym otwarte są
ceniem, ale ponawia nieustannie wnętrzności miłosierdzia mego,
swój apel… „sprowadź mi ludzkość wylewam całe morze łask na dusze,
całą, a szczególnie wszystkich
grzeszników, i zanurz ją w morzu
miłosierdzia mojego. ” Szaleństwo

Bożego Miłosierdzia przeciwko
szaleństwu ludzkiej pychy. Wygra
na pewno to pierwsze, ale czy w
tobie także? Święta Siostra
Faustyna w swoim „Dzienniczku”
pisanym z polecenia Pana Jezusa i
jej spowiedników w latach 19341938 opisała swoje głębokie życie
duchowe i głębię tajemnicy
Miłosierdzia Bożego przypominając światu o miłosiernej miłości
Boga i podając nowe formy
nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego. A są nimi:

które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza
przystąpi do spowiedzi i Komunii
św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” [Dz. 699]. Czy

nie jest to zadziwiające i zastanawiające, że sam Bóg przypomina
nam tak bardzo mocno i stanowczo
o konieczności uciekania się do
Jego Miłosierdzia? Mówi o tym
wielokrotnie i bardzo zdecydowanie w Dzienniczku Siostry
Faustyny: „ie zazna ludzkość
spokoju, dopokąd nie zwróci się do
źródła miłosierdzia mojego. ”
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
II IEDZIELA WIELKAOCA

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej
przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc
nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół,
napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać
miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat,
prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa
Ojca Świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu
Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia
i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia,
którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
(Łagiewniki, 2002 r.).
2. Dzisiaj wkraczamy też w maryjny maj! Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza
na Eucharystii, po której będziemy odprawiali tak ukochane przez starszych i młodszych
majowe nabożeństwo. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom.
Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie
gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec
czy wieczorny Apel.
3. Dzień 1 maja – to także Święto Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa
Rzemieślnika obejmujemy wszystkie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia
i z dramatyczną sytuacją materialną. Nie opuszczajmy żadnej okazji, aby prosić tego Patrona
o wrażliwość sumień i ład moralny w naszym życiu rodzinnym i społecznym.
4. Wyjątkowo w tym roku w poniedziałek, 2 maja, będziemy obchodzili uroczystość świętego
Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wyjątkowo, gdyż w tegorocznym
kalendarzu liturgicznym pod datą 23 kwietnia przypadła Wigilia Paschalna Wielkanocy.
5. A zaraz we wtorek, 3 maja, będziemy celebrować uroczystość Maryi – Królowej Polski,
Głównej Patronki naszego Narodu. W dniu tym ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę
Matki Bożej.
6. Nie zapominajmy o przypadających w tym tygodniu pierwszym czwartku, pierwszym piątku
i pierwszej sobocie miesiąca…
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Szczygieł Agnieszce i Faran
Annie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Stępniewską Annę i Kania Monikę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Mariola Michno, Mariola Rzeszowska, Maria Krakowska, Marysia Myślińska,
Marysia Żmijewska, Jakub Stępniewski, Jakub Piotrowicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00
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ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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