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Tydzieñ Mi³osierdzia
Druga Niedziela Wielkanocna jest Niedziel¹
Mi³osierdzia Bo¿ego. Wraz z ca³ym Koœcio³em
w Polsce rozpoczynamy 71 Tydzieñ Mi³osierdzia,
który prze¿ywamy odkrywaj¹c znaczenie has³a:
"Caritas dla rodziny". Mi³oœæ chrzeœcijañska, czyli
caritas, wp³ywa na budowanie postawy wyra¿anej
czynami mi³osierdzia, jest zachêta do bycia
mi³osiernym. Postawy mi³oœci mi³osiernej uczymy
siê w rodzinie. W myœl przys³owia "s³owa pouczaj¹,
a przyk³ady porywaj¹" postawa ojca i matki jest
wzorcem postêpowania dla dorastaj¹cych dzieci.
Szacunku dla osób starszych i chorych uczymy siê
w rodzinie. Rodzina jako Koœció³ Domowy jest wiêc
najlepsz¹ szko³¹ w realizacji uczynków mi³osierdzia
wzglêdem duszy i cia³a.
"Po tym poznaj¹ wszyscy, ¿eœcie uczniami moimi,
jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali" (J 13,35).
W naszym parafialnym zespole Caritas w ci¹gu roku udzielamy pomocy ponad 120
osobom, 36 rodzinom, w tym osobom samotnych i rodzinom wielodzietnym.
W Wielki Pi¹tek podopieczni i wolontariusze modlili siê przy Grobie Pañskim.
Po modlitwie rozdano 33 paczki ¿ywnoœciowe na stó³ wielkanocny i upominki dla
dzieci od „zaj¹czka”. Pod koniec wakacji przekazano 30 wyprawek szkolnych dla dzieci
ze Szko³y Podstawowej. Tradycj¹ nasz¹ jest, ¿e we wrzeœniu organizowana jest
pielgrzymka na Jasn¹ Górê, w której udzia³ wziê³o 50 osób. 23 grudnia odby³o siê
spotkanie op³atkowe, wydano 36 paczek ¿ywnoœciowych i 30 œwi¹tecznych paczek dla
dzieci. W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca w sali parafialnej podopieczni maj¹
spotkanie modlitewne, polecaj¹ Bogu wszystkich darczyñców naszego zespo³u
Caritas. Po spotkaniu modlitewnym s¹ luŸne rozmowy przy herbacie i „s³odkoœciach”.
Braliœmy udzia³ w zbiórkach ¿ywnoœci organizowanych przez diecezjaln¹ Caritas.
Co wtorek i pi¹tek ka¿dego tygodnia jest wydawana ¿ywnoœæ zakupiona przez nasz
parafialny „Caritas” oraz darowizna ofiarowana przez darczyñców z naszej parafii
i nie tylko. W 2014 r. pracowa³o trzynastu wolontariuszy.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 20, 19-31).
By³o to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie,
drzwi by³y zamkniête z obawy przed ¯ydami. Jezus wszed³, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich:
«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzek³ do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja
was posy³am». Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: «WeŸmijcie Ducha
Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by³ razem z nimi, kiedy
przyszed³ Jezus. Inni wiêc uczniowie mówili do niego: «Widzieliœmy Pana!» Ale on rzek³
do nich: «Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê œladu gwoŸdzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce
gwoŸdzi, i nie w³o¿ê rêki mojej do boku Jego, nie uwierzê». A po oœmiu dniach, kiedy
uczniowie Jego byli znowu wewn¹trz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszed³ mimo drzwi
zamkniêtych, stan¹³ poœrodku i rzek³: «Pokój wam!» Nastêpnie rzek³ do Tomasza: «Podnieœ
tutaj swój palec i zobacz moje rêce. Podnieœ rêkê i w³ó¿ j¹ do mego boku, i nie b¹dŸ
niedowiarkiem, lecz wierz¹cym». Tomasz Mu odpowiedzia³: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedzia³ mu Jezus: «Uwierzy³eœ, bo Mnie ujrza³eœ; b³ogos³awieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej ksi¹¿ce, uczyni³ Jezus wobec
uczniów. Te zaœ zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym,
i abyœcie wierz¹c mieli ¿ycie w imiê Jego.
* * * * * * * * * * * *
SPOSÓB NA SKORUPÊ
Na jednym z egzaminów profesor pyta³ podchwytliwie: w jaki sposób
przyjaciele rozebrali dach, by postawiæ przed Jezusem sparali¿owanego
cz³owieka? OdpowiedŸ by³a prosta – domy nie posiada³y wówczas wielu
kondygnacji, a stropy zrobione by³y z lekkich materia³ów. Dziœ s³yszymy
o Chrystusie, który pomimo zamkniêtych drzwi wchodzi do Wieczernika.
Myœl¹c po ludzku, mo¿emy zapytaæ, jak On to zrobi³. Czy zburzy³ œcianê,
a mo¿e zna³ jakieœ tajemne wejœcie? Mo¿e bêd¹c duchem, potrafi przenikaæ
œciany? Niewiara œw. Tomasza staje siê dla nas ratunkiem i rozwiewa nasze
w¹tpliwoœci. Zmartwychwsta³y Chrystus to rzeczywisty, ¿ywy cz³owiek:
z prawdziwym, uwielbionym cia³em oraz dusz¹. Umacnia On Aposto³ów
tchnieniem Ducha Œwiêtego i wlewa w ich serca pokój oraz radoœæ. Podobnej
sytuacji czêsto sami doœwiadczamy, gdy zamykamy nasze serca i sumienia w skorupie oraz
przestraszeni ¿yjemy w niepewnoœci. T³umaczymy sobie, ¿e to z obawy, by ktoœ nie wyœmia³ naszej
pobo¿noœci, albo dowodzimy, jak to zostaliœmy opuszczeni i zapomniani przez Boga. Na szczêœcie,
w tym momencie przychodzi do nas Chrystus ze swoim orêdziem o Bo¿ym Mi³osierdziu. Bardzo
konkretnie! Zaprasza nas, byœmy skorzystali z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Zachêca,
aby poprzez modlitwê, chocia¿by s³owami Koronki, zawierzyæ Ojcu wszystkie nasze troski i sprawy.
Ile¿ nadziei zawieraj¹ w sobie s³owa: „B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” i nasza
dzisiejsza odpowiedŸ: Jezu, ufam Tobie!

* * * * * * * * * * * *

Pomó¿my ludziom odkrywaæ radoœæ chrzeœcijañskiego przes³ania:
orêdzia mi³oœci i mi³osierdzia!
(papie¿ Franciszek)
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Trzy sposoby czynienia mi³osierdzia: czyn, s³owo, modlitwa.
1. WEZWANIE DO MI£OSIERDZIA PRZEZ MODLITWÊ
Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego, w drug¹ niedzielê Wielkanocy obchodzone jest od 1950 roku; mimo, ¿e
oficjalnie zosta³o zatwierdzone dopiero w 1995 roku przez papie¿a Jana Paw³a II. Uroczystoœæ ta skupia
czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego z ca³ego kraju. Przygotowanie do œwiêta poprzedzone jest odprawieniem
nowenny i nocnym czuwaniem sobotnim tu¿ przed œwiêtem. Codziennie o godz. 15.00 odmawiana jest
modlitwa w Godzinie mi³osierdzia, a potem koronka; codziennie zgromadzeni w Sanktuariach wierni modl¹
siê w sta³ych intencjach, w intencjach osobistych, w intencjach tych, którzy siê z nimi ³¹cz¹ duchowo; zanosz¹
b³agania i podziêkowania. Trzecia godzina po po³udniu jest tzw. Godzin¹ Mi³osierdzia. Jezus pragnie, abyœmy
w tej godzinie ³¹czyli siê z Nim, umieraj¹cym na krzy¿u; w tej godzinie Bóg okazuje swoje Mi³osierdzie.
2. WEZWANIE DO MI£OSIERDZIA PRZEZ S£OWO.
Nieustannie spotykamy siê z szerzeniem zniechêcenia, pesymizmu, czarnowidztwa. W³aœciwym
przeciwstawieniem siê temu winno byæ wytrwale podtrzymywane s³owo nios¹ce w sobie ewangeliczn¹
ufnoœæ. Chodzi o tê ufnoœæ, która jest wyrazem autentycznego, osobistego zawierzenia Chrystusowi
Mi³osiernemu w formie wytrwa³ego szukania i wiernego wype³niania woli Bo¿ej. Jedynie z takiej postawy
mog¹ p³yn¹æ szczere s³owa pocieszenia i zachêty. £¹czy siê to ze staraniem, by w codziennym obcowaniu
z bliŸnimi przekazywaæ dobre wiadomoœci, pozytywne wydarzenia w postaci aktów bezinteresownej mi³oœci
i dobroci, które sta³y siê udzia³em poszczególnych osób, wszelkie autentyczne postawy ¿yczliwoœci,
wspó³czucia. Dotyczy to tak¿e ukazywania b¹dŸ przypominania postaci i sylwetek ludzi zmar³ych, lub ¿yj¹cych
naprawdê godnych naœladowania. £¹czy siê z tym równie¿ delikatne, ale konsekwentne sugerowanie swemu
otoczeniu innego (Jezusowego) spojrzenia na ludzi. Ojciec œw. w homilii wyg³oszonej w czasie kanonizacji
siostry Faustyny podkreœli³, ¿e prawdziwe nabo¿eñstwo do mi³osierdzia Bo¿ego wymaga, by patrzeæ
na ka¿dego cz³owieka niejako oczami Chrystusa, z gotowoœci¹ stania siê bliŸnim dla niego. Przed tak
pojmowanym apostolstwem s³owa ufnoœci otwiera siê ogromne pole dzia³ania.
3. WEZWANIE DO MI£OSIERDZIA PRZEZ CZYN.
W encyklice: Dives in misericordia Ojciec œw. stwierdza, ¿e Chrystus
nauczy³ nas, ¿e cz³owiek nie tylko doœwiadcza mi³osierdzia Boga samego,
ale tak¿e jest powo³any do tego, by sam czyni³ mi³osierdzie drugim: (DM 14).
Czyn mi³osierdzia jest zatem odpowiedzi¹ cz³owieka na mi³osierdzie okazane
mu przez Boga. S³owo, choæby najpiêkniejsze, nie wystarczy. Potrzeba
œwiadectwa czynu, na które dzisiejszy œwiat jest szczególnie uwra¿liwiony.
Czyn mi³osierdzia to akt mi³oœci wspó³czuj¹cej, wybaczaj¹cej, œpiesz¹cej
z pomoc¹, który ma swój wzór i Ÿród³o w osobie Jezusa Mi³osiernego. Moc
do jego spe³niania trzeba czerpaæ ze zdroju sakramentów œwiêtych.
Podstawowym motywem czynu mi³osierdzia ma byæ dla cz³owieka wdziêczna mi³oœæ do Chrystusa za doznane
od Niego mi³osierdzie. Jeœli nawet pojedyncze akty tak pojmowanego mi³osierdzia s¹ cenne same w sobie,
to jednak w ¿yciu chrzeœcijañskim winno siê d¹¿yæ do stopniowego wyrobienia w sobie trwa³ej postawy.
Chodzi zaœ o postawê gotowoœci œpieszenia z pomoc¹ i s³u¿enia ka¿demu cz³owiekowi bêd¹cemu w potrzebie.
Mamy siê stawaæ bliŸnim, czyli kimœ bliskim wobec ka¿dego cz³owieka. Wyrobieniu takiej postawy winna
pomagaæ taka œwiadomoœæ, ¿e ka¿da osoba ludzka w oczach samego Boga jest cenna, ¿e za ka¿dego Chrystus
odda³ swoje ¿ycie. Szeroki jest wachlarz ludzkich potrzeb, braków i cierpieñ. Dlatego te¿ jest wielkie
zapotrzebowanie na uczynki mi³osierdzia, zarówno co do duszy, jak i co do cia³a. Autentyczna postawa
mi³osierdzia nie tylko œpiesz¹cego z pomoc¹, ale wyrozumia³ego i gotowego do wybaczenia, powinna
cechowaæ wszelkie nasze relacje miêdzyludzkie. Na pierwszym jednak miejscu trzeba stawiaæ troskê
o mi³osierdzie wobec tych, z którymi spotykamy siê na co dzieñ, szczególnie we wspólnocie zakonnej
czy rodzinnej. W œwietle wiary ³atwo dostrze¿emy, ¿e ¿yj¹c wœród ludzi mamy sta³¹ mo¿liwoœæ spe³niania
czynów mi³osierdzia. Nie przeszkodzi tu ani brak pieniêdzy, ani warunki zdrowotne. Matka Teresa z Kalkuty
mawia³a, ¿e gdy siê ma prawdziw¹ mi³oœæ w sercu, zawsze znajdzie siê coœ do dania cz³owiekowi
potrzebuj¹cemu. Mo¿e to byæ choæby ¿yczliwe odniesienie siê do niego, lub w modlitwie westchnienie w jego
intencji. Takiej mi³oœci mo¿na siê nauczyæ jedynie wówczas, gdy staramy siê ka¿dego dnia wnikaæ w tajemnice
mi³oœci Boga.
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1. Dziœ – druga niedziela Wielkanocy, koñcz¹ca oktawê uroczystoœci Zmartwychwstania Pañskiego,
nazywana niedziel¹ bia³¹ – od zwyczaju noszenia bia³ych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy
przez nowo ochrzczonych w pocz¹tkach chrzeœcijañstwa, lub niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego – ze
wzglêdu na obchodzone w tê niedzielê na wyraŸne ¿yczenie Chrystusa œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego.
Dziœ obchodzimy tak¿e patronalne œwiêto Caritas i rozpoczynamy 71. Tydzieñ Mi³osierdzia. Do roku
2012 Tydzieñ Mi³osierdzia obchodzono w paŸdzierniku, a od 2013 roku rozpoczyna siê go w drug¹
niedzielê Wielkanocy, w œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego. Doœwiadczaj¹c bowiem Mi³osierdzia Bo¿ego,
powinniœmy sami byæ mi³osierni dla naszych sióstr i braci.
2. W czwartek przypada 87. rocznica urodzin papie¿a seniora Benedykta XVI. Zachêcamy
do modlitwy w jego intencjach, a tak¿e w intencjach obecnego papie¿a Franciszka i Koœcio³a
powszechnego.
3. Za tydzieñ – trzecia niedziela Wielkanocy a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynaj¹ca
obchody Tygodnia Biblijnego w Polsce.
00
4. Od nastêpnej niedzieli, czyli od 19 kwietnia, a¿ do jesieni zamiast mszy œwiêtej o godzinie 15
00
odprawiana bêdzie msza œwiêta o godz. 16 w koœciele Zmartwychwstania Pañskiego
na parafialnym cmentarzu. (W zwi¹zku z tym m³odzie¿ przygotowuj¹ca siê do Bierzmowania
przychodziæ bêdzie na godzinê 1730 zamiast na 1430)
Wasz Proboszcz

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
1. Jak¹ rolê maj¹ do spe³nienia rodzice dziecka i chrzestni podczas chrztu?
Podczas chrztu rodzice dziecka prosz¹ o chrzest swego dziecka i podejmuj¹ siê wychowania dziecka w wierze
katolickiej. Chrzestni wyra¿aj¹ gotowoœæ okazywania pomocy rodzicom dziecka w wype³nianiu ich obowi¹zku.
W imieniu dziecka rodzice i chrzestni wyrzekaj¹ siê z³a, grzechu i przyjmuj¹ wiarê Koœcio³a.
2. Kto mo¿e zostaæ chrzestnym?
? Chrzestnych wybieraj¹ rodzice dziecka spoœród ludzi wierz¹cych i prowadz¹cych ¿ycie religijne.
? Chrzestny powinien mieæ ukoñczone 16 lat, byæ katolikiem, który przyj¹³ sakrament bierzmowania
i Eucharystii.
? Nie mog¹ pe³niæ roli chrzestnych ci, którzy s¹ w karach koœcielnych, którzy s¹ niepraktykuj¹cy,
osoby pozostaj¹ce w cywilnych zwi¹zkach ma³¿eñskich bez œlubu koœcielnego. Chrzestnymi nie mog¹ byæ
rodzice dziecka.
? Chrzestni powinni okazaæ przed chrztem zaœwiadczenie ze swojej parafii, ¿e mog¹ pe³niæ tak¹ funkcjê.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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