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"... Tylko rzeczy dobre są prawdziwym 

bogactwem, które przygotowuje nam 

miejsce w niebie ..." Myśli św. Jana 

Bosko 
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Chrystus jest naszym pokojem 

 Jezus przynosi dar pokoju. Więcej, to On sam jest pokojem. 

Jego pokój jest głębszy, inny od tego, który daje świat, bo Chrystus 

przyszedł nas zbawić, przeszedł przez krzyż, śmierć i piekło. Pokój 

Jezusa jest doskonały, bo jego źródłem są Jego rany. Ten pokój na-

pełnia nas także w sakramencie pokuty, kiedy doświadczamy prze-

baczającej miłości Boga. Pokoju i miłosierdzia doświadcza Tomasz 

Apostoł, kiedy jest zaproszony do tego, aby włożyć ręce w rany Je-

zusa, niejako wejść w nie całym swoim życiem. „Unieś tutaj swój 

palec i zobacz moje ręce, podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. 

I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Uwierzmy i od-

dajmy się w pokorze Bogu, abyśmy i my zostali napełnieni Jego 

pokojem. 

 Panie Jezu, przeniknij moje serce darem Twojego pokoju i 

przebaczenia. Chcę być tym, który umie przebaczyć drugiemu  

człowiekowi. 

Miłosierdzie Boże  nadzieją dla całego 

świata - str. 2 

Myśli o Miłosierdziu Bożym św. Fau-

styny - str. 3 
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        Miłosierdzie Boże  nadzieją dla całego świata 

        Pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy, w naszym Kościele 

Powszechnym, jest dniem Miłosierdzia Bożego. W tym dniu 

zastanawiamy się nad istotą dobroci Pana Boga, której  najpeł-

niejszym  wyrazem jest Jego Miłosierdzie.  

         Stary Testament określa Boga jako miłosiernego, litości-

wego, cierpliwego, bogatego w życzliwość i wierność. Bóg 

zachowuje swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebacza niewierności i grzech, ale nie pozostawia ich bez 

ukarania. W Piśmie Świętym Starego Testamentu miłosierdzie Boże najczęściej odnosi się do pomyślno-

ści doczesnej, bo przecież nawet przebaczenie grzechów jest związane ze szczęściem ziemskim. Dopiero 

w późniejszych księgach miłosierdzie Boga ma za przedmiot dobra przyszłe. „Ci, którzy Mu zaufali, zro-

zumieją  prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie nad Jego wybrany-

mi” (Mdr 3,9).   

          Nowy Testament zachowuje dawne ogólne pojęcie miłosierdzia Bożego, nadaje mu jednak treść 

bogatszą i poszerza zakres. Bóg jest miłosierny wobec wszystkich ludzi, a miły jest Mu ten, kto pełni Je-

go wolę. W Chrystusie i przez Chrystusa dokonuje się najpełniejsze objawienie Bożego Miłosierdzia.  

         Chrystus swoim postępowaniem i całą swoją działalnością objawiał, że w świecie obecna jest mi-

łość wrażliwa na ludzką krzywdę, ubóstwo, słabość, nędzę, jednym słowem — miłość, która w języku 

biblijnym nazywa się miłosierdziem. Momentem kulminacyjnym objawienia i udzielania miłości miło-

siernej Boga były wydarzenia paschalne — dzieło odkupienia świata i człowieka, a więc męka i śmierć 

Chrystusa na krzyżu. 

          Prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga Jezus zechciał przypomnieć w XX wieku przez św. 

Siostrę Faustynę. „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia 

Mojego!”. Te słowa z „Dzienniczka” św. Faustyny wyjaśniają sens nabożeństwa do Bożego Miłosier-

dzia, które Jan Paweł II nazwał „antybiotykiem na choroby współczesnego świata”. Jezus wiedział, kiedy 

objawić ludzkości tę tajemnicę swojego nieskończonego miłosierdzia: w wieku, który tak bardzo już wte-

dy był — i miał być — naznaczony niezmierzonym cierpieniem pojedynczych ludzi oraz całych naro-

dów. Tylko ufne zwrócenie się do Bożego Miłosierdzia mogło pomóc przetrwać tę gehennę i odnaleźć 

sens życia. A tym zwróceniem się z ufnością do Boga jest nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.   

           Dzisiejszy świat, często zagubiony, pełen przemocy i nienawiści, potrzebuje bardziej niż kiedykol-

wiek miłosierdzia Bożego, dla wielu ludzi staje się ono ostatnią deską ratunku. Można powiedzieć, że 

miłosierdzie Boże jest źródłem nadziei w Bogu, który jest wierny na wieki. Jezus Chrystus, który stał się 

dla nas obrazem Boga niewidzialnego, jako nasz Pan i Zbawiciel, jest źródłem nadziei. Każdy chrześcija-

nin jest powołany do prawdziwej nadziei. Mimo wielu życiowych przeciwności i kłopotów zawsze jest 

Ktoś, do kogo możemy się zwrócić o pomoc, Ktoś, kto nigdy nas nie zawiedzie.  

          Sposób tego działania podaje Jezus w „Dzienniczku” Św. Faustyny : „łaski z Mojego miłosierdzia 

czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Jest to naj-

ważniejsza zasada w praktykowaniu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia”. Łaski, o których mówi Je-

zus, należy rozumieć w szerszym znaczeniu.  
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Chodzi nie tylko o łaskę uświęcającą, ale i o pokój wewnętrzny, zwłaszcza w 

godzinie śmierci, o uspokojenie ludzkości i wszystko, co Jezus obiecał za 

praktykowanie nabożeństwa. Dlatego wielbienie Boga w Jego miłosierdziu 

przede wszystkim budzi w nas ufność, która odgrywa tak znaczącą rolę w ży-

ciu człowieka. 

           Bóg, który jest miłością, a w relacji do nas jest miłosierny, stworzył nas 

na swój obraz i podobieństwo. Człowiek posiada rozum i wolną wolę, i to w takim stopniu, że może nawet 

sprzeniewierzyć się miłosierdziu Boga, o co usilnie poprzez pokusy zwątpienia zabiega szatan. Pan Jezus powie-

dział do św. Faustyny: „Jeśli ktoś nie chce Mnie przyjąć za życia jako miłosiernego Pana, to w momencie śmier-

ci będzie Mnie musiał przyjąć jako sprawiedliwego Sędziego”. Miłosierdzie Boże tu i teraz jest szansą dla każ-

dego człowieka, ale każdy z nas indywidualnie decyduje dziś, jak szansę Bożego Miłosierdzia wykorzysta. 

                                                                                        opr. HM z art. Ks. Jana Koglęgi 

 —————————————————————————————————————— 

Myśli o miłosierdziu Bożym - świętej Faustyny  

"O Miłości wiekuista, każesz malować obraz swój święty 

i odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty, 

błogosławisz, kto się zbliży do Twych promieni, 

a dusza czarna w śnieg się zamieni. 

O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego 

by cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego, 

z otwartego serca, jak ze zdroju czystego, 

płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego. 

Niech dla obrazu tego cześć i sława 

płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa, 

niech cześć z serca każdego miłosierdziu Bożemu płynie 

teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie. 

A więc z ufnością w miłosierdzie Twoje, 

idę przez życie jak dziecko małe 

i składam Ci codziennie w ofierze serce moje 

rozpalone miłością o Twoją większą chwałę" (Dz 1, 2).  

       



1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Je-

zus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną 

spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego od-

puszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miło-

sierdzia. Dziś w naszej parafii po każdej Mszy św. koronka do miłosierdzia Bożego.  

2. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm 

Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga 

przez księcia Mieszka Pierwszego i procesu tworzenia Państwa Polskiego.  

3. Od środy 14 kwietnia - rozpoczynamy w parafii spotkania dzieci przygotowujących się 

do pierwszej Komunii św. Prosimy o przybycie dzieci i rodziców na Mszę św. o godz. 18 00. 

W tym roku z naszej parafii do pierwszej komunii przygotowuje się czworo dzieci. Pierwsza 

Komunia św. odbędzie się w sobotę 22 maja o godz. 11 00.  

4. 16 kwietnia przypada trzeci piątek miesiąca nabożeństwo do św. Charbela z różańcem 

po mszy św. o godz. 18 00.   

  

5. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom za wspieranie  naszej Parafii.  Prosimy o wpłacanie 

ofiary na sprzątanie świątyni .   

 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - naszego tygodnika Wśród Nas.   

                  Intencje  

     11 kwiecień - Niedziela Miłosierdzia Bożego   

o godz. 8 00. + Aniela Karpierz (gr.)   o godz. 11 00. + Bolesława (K) + Remigiusz, +z rodziny.  

12 Kwiecień - poniedz.+Aniela Karpierz gr.) 2) + Kazimiera Budziewska od uczest. pogrzebu.  

13 Kwiecień  - wtorek- + Kazimiera Budziewska od uczest. Pogrzebu.  2) Aniela Karpierz (gr.)      

14 Kwiecień – środa+Aniela Karpierz (gr.)    2) O zdrowie i bł. Boże dla Jędrzeja   

15 Kwiecień - czwartek + Aniela Karpierz (gr.) 2) + Kazimiera Budziewska od uczest. Pogrzebu. 

16. Kwiecień – Piątek  + Aniela Karpierz (gr.)  2) O zdrowie i bł. Boże dla Marzeny i rodziny                              

17. Kwiecień - sobota + Aniela Karpierz gr. 2) + Kazimiera Budziewska od uczest. pogrzebu  

   18 kwiecień - Niedziela   o godz. 8 00. + Aniela Karpierz (gr.)   

   o godz. 11 00.   1) + Antoni Kania     2) + Stanisław Torbiński                                             
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