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Czym s¹ uczynki mi³osierdzia?
8 grudnia rozpoczyna siê Rok Jubileuszowy Mi³osierdzia og³oszony przez
Papie¿a Franciszka. Ojciec Œwiêty zachêca do praktykowania w tym czasie uczynków
mi³osierdzia. Na czym one polegaj¹ i co to za uczynki?
1. Czym s¹ uczynki mi³osierdzia?
„Uczynkami mi³osierdzia s¹ dzie³a
mi³oœci, poprzez które pomagamy
bliŸnim w potrzebach cia³a i duszy.
Pouczaæ, radziæ, pocieszaæ, umacniaæ,
jak równie¿ przebaczaæ i krzywdy
cierpliwie znosiæ - to uczynki
mi³osierdzia co do duszy. Uczynki
mi³osierdzia co do cia³a polegaj¹
zw³aszcza na tym, by g³odnych
nakarmiæ, bezdomnym daæ dach nad
g³ow¹, nagich przyodziaæ, chorych i wiêŸniów nawiedzaæ, umar³ych grzebaæ.
Spoœród tych czynów ja³mu¿na dana ubogim jest jednym z podstawowych
œwiadectw mi³oœci braterskiej; jest ona tak¿e praktykowaniem sprawiedliwoœci,
która podoba siê Bogu” (Katechizm Koœcio³a Katolickiego 2447). „Jest moim
gor¹cym ¿yczeniem, aby chrzeœcijanie przemyœleli podczas Jubileuszu uczynki
mi³osierdzia wzglêdem cia³a i wzglêdem ducha. Bêdzie to sposobem na obudzenie
naszego sumienia, czêsto uœpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a tak¿e umo¿liwi
nam coraz g³êbsze wejœcie w serce Ewangelii, gdzie ubodzy s¹ uprzywilejowani dla
Bo¿ego mi³osierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki mi³osierdzia,
abyœmy mogli poznaæ, czy ¿yjemy jak Jego uczniowie, czy te¿ nie. Odkryjmy na nowo
uczynki mi³osierdzia wzglêdem cia³a: g³odnych nakarmiæ, spragnionych napoiæ,
nagich przyodziaæ, przybyszów w dom przyj¹æ, wiêŸniów pocieszaæ, chorych
nawiedzaæ, umar³ych pogrzebaæ. I nie zapominamy o uczynkach mi³osierdzia
wzglêdem ducha: w¹tpi¹cym dobrze radziæ, nieumiejêtnych pouczaæ, grzesz¹cych
upominaæ, strapionych pocieszaæ, krzywdy cierpliwie znosiæ, urazy chêtnie
darowaæ, modliæ siê za ¿ywych i umar³ych.” (Papie¿ Franciszek, bulla Misericordiae
vultus).
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 8, 1-11).
Jezus uda³ siê na Górê Oliwn¹, ale o brzasku zjawi³ siê znów w œwi¹tyni. Wszystek lud schodzi³ siê
do Niego, a On, usiad³szy, naucza³.
Wówczas uczeni w Piœmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietê, któr¹ pochwycono na
cudzo³óstwie, a postawiwszy j¹ na œrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, kobietê tê dopiero
pochwycono na cudzo³óstwie. W Prawie Moj¿esz nakaza³ nam takie kamienowaæ. A Ty
co mówisz?». Mówili to wystawiaj¹c Go na próbê, aby mieli o co Go oskar¿yæ.
Lecz Jezus, nachyliwszy siê, pisa³ palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ci¹gu Go pytali, podniós³ siê
i rzek³ do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni¹ kamieñ». I powtórnie
nachyliwszy siê, pisa³ na ziemi.
Kiedy to us³yszeli, wszyscy jeden po drugim zaczêli odchodziæ, poczynaj¹c od starszych. Pozosta³
tylko Jezus i kobieta, stoj¹ca na œrodku.
Wówczas Jezus, podniós³szy siê, rzek³ do niej: «Niewiasto, gdzie¿ oni s¹? Nikt ciê nie potêpi³?».
A ona odrzek³a: «Nikt, Panie!». Rzek³ do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potêpiam. – IdŸ, a od tej chwili
ju¿ nie grzesz».
* * * * * * * * * * * *
Z£O ZOSTA£O OS¥DZONE
Jak reagowaæ na grzech? Tolerowaæ, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e wszyscy mamy
coœ na sumieniu? Czy te¿ surowo potêpiaæ – zabijaæ w imiê zasad i regu³,
pod¿yrowanych autorytetem Boga?
Spotkanie Chrystusa z kobiet¹ oskar¿on¹ o cudzo³óstwo jest jedn¹
z ewangelicznych pere³ o nieporównywalnej g³êbi i piêknie. Grzech kobiety
sta³ siê okazj¹ dla przywódców religijnych, aby zastawiæ na Jezusa pu³apkê.
Mia³ On do wyboru: opowiedzieæ siê za Prawem i skazaæ cudzo³o¿nicê
na œmieræ lub okazaæ mi³osierdzie i j¹ uwolniæ. Albo narazi³by siê Rzymianom,
którzy pozbawili ¯ydów prawa karania œmierci¹, albo przeciwstawi³by siê
Prawu, okazuj¹c jego lekcewa¿enie. Jezus tak, jak chcieli oskar¿yciele, dokona³ s¹du i wyda³ wyrok,
w którym odniós³ siê do dokonanego z³a. Spokojny, schylony pisa³ palcem na piasku historiê dobra
i grzechu, wiernoœci i zdrady tych, którzy Go otaczali. Odwo³a³ siê do sumieñ oskar¿ycieli, a oni
odeszli zawstydzeni. Wraz z ziarnami piasku, wiatr rozwia³ ich pewnoœæ siebie i poczucie w³asnej
doskona³oœci. Mi³osierdzie Bo¿e okaza³o siê silniejsze od ludzkiej bezwzglêdnoœci w ferowaniu
wyroków. Chrystus nie przyzna³ racji surowym oskar¿ycielom, ale te¿ nie zamkn¹³ oczu na grzech
kobiety. Nie stwierdzi³: „Nic siê nie sta³o”. Nie pochwali³ jej stylu ¿ycia. To wa¿na wskazówka dla nas,
chêtnie myl¹cych tolerancjê i mi³osierdzie Bo¿e z przyzwoleniem na grzech i akceptacj¹ z³a. Kobieta
otrzyma³a jasne polecenie zerwania z grzechem. Pan ocali³ j¹ od œmierci, by rozpoczê³a nowe ¿ycie.
Jest to zadanie, które powierza i nam, ilekroæ przystêpujemy do kratek konfesjona³u.
(Przedruk za „Dzieñ Pañski” 12/2013)

* * * * * * * * * * * *
Podejmuj¹c refleksjê nad przypowieœci¹ o marnotrawnym synu, Franciszek zwróci³ uwagê na poszczególne cechy
mi³osiernego ojca.
„Jest to cz³owiek zawsze gotowy wybaczyæ, cz³owiek który ma nadziejê wbrew wszelkiej nadziei. Zdumiewa przede
wszystkim jego tolerancja w obliczu decyzji m³odszego syna, by opuœciæ dom: móg³ siê przeciwstawiæ, wiedz¹c, ¿e wci¹¿
jest niedojrza³ym, m³odym ch³opcem. Albo móg³ siê pos³u¿yæ jakimœ adwokatem, by nie przekazywaæ mu jeszcze
maj¹tku, skoro on sam wci¹¿ jeszcze ¿yje. Ojciec jednak pozwoli³ mu odejœæ, chocia¿ przewidywa³ mo¿liwe zagro¿enia.
Tak te¿ dzia³a Bóg wobec nas: pozwala nam korzystaæ z naszej wolnoœci, nawet pope³niaæ b³êdy, poniewa¿ stwarzaj¹c
nas, obdarzy³ nas wielkim darem wolnoœci. Naszym zadaniem jest dobrze z niego korzystaæ. Ten dar wolnoœci, który daje
nam Bóg, nie przestaje mnie zadziwiaæ” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty.
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2. Jakie czyny s¹ uczynkami mi³osierdzia?
Istnieje czternaœcie rodzajów uczynków mi³osierdzia, siedem wzglêdem cia³a
i siedem wzglêdem duszy.
Uczynki mi³osierdzia wzglêdem cia³a: 1. G³odnych nakarmiæ, 2. Spragnionych
napoiæ, 3. Nagich przyodziaæ, 4. Podró¿nych w dom przyj¹æ, 5. WiêŸniów pocieszaæ,
6. Chorych nawiedzaæ, 7. Umar³ych pogrzebaæ
Uczynki mi³osierdzia wzglêdem duszy: 1. Grzesznych upominaæ, 2. Nieumiejêtnych
pouczaæ, 3. W¹tpi¹cym dobrze radziæ, 4. Strapionych pocieszaæ, 5. Krzywdy cierpliwie
znosiæ, 6. Urazy chêtnie darowaæ, 7. Modliæ siê za ¿ywych i umar³ych.
Wiêkszoœæ uczynków mi³osierdzia wzglêdem cia³a wymieni³ Chrystus Pan opisuj¹c
S¹d Ostateczny. Listê uczynków mi³osierdzia wzglêdem duszy Koœció³ zaczerpn¹³
z innych tekstów zawartych w Biblii jak równie¿ z czynów i nauczania samego Chrystusa:
przebaczenia, upomnienia braterskiego, rady, znoszenia cierpienia.
3. Jakie owoce uczynki mi³osierdzia wywo³uj¹ u tego, kto je praktykuje?
O wo c e m u c zy n kó w
mi³osierdzia s¹ ³aski dla tego,
kto je praktykuje.
W Ewangelii wg œw. £ukasza
Jezus mówi: „dawajcie, a
bêdzie wam dane.” Zatem
praktykuj¹c dzie³a
mi³osierdzia realizujemy
wolê Bo¿¹, dajemy innym coœ
od siebie, a Pan obiecuje
nam, ¿e równie¿ da nam to,
c ze go b ê d z i e my
potrzebowali.
Z drugiej strony dobre
uczynki s¹ jednym ze sposobów zadoœæuczynienia, jakie pozostaje w naszej duszy
z powodu naszych ju¿ odpuszczonych grzechów. Uczynki mi³osierdzia s¹, co oczywiste,
równie¿ dobrymi uczynkami. Jedno z Oœmiu B³ogos³awieñstw brzmi: „B³ogos³awieni
mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.” (Mt 5,7).
Ponadto uczynki mi³osierdzia pomagaj¹ nam w drodze do Nieba, poniewa¿
upodabniaj¹ nas do Jezusa, który jest naszym wzorem, który nauczy³ nas, jaka powinna
byæ nasza postawa wobec innych. Ewangelia Mateuszowa przytacza nastêpuj¹ce s³owa
Chrystusa: „Nie gromadŸcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszcz¹ i gdzie
z³odzieje w³amuj¹ siê, i kradn¹. GromadŸcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani
rdza nie niszcz¹ i gdzie z³odzieje nie w³amuj¹ siê, i nie kradn¹. Bo gdzie jest twój skarb,
tam bêdzie i serce twoje.” Stosuj¹c siê do tego nauczania Pana wymieniamy dobra
doczesne na wieczne, które to maj¹ rzeczywist¹ wartoœæ.
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1. W pi¹t¹ niedzielê czasu paschalnego przygotowania zmienia siê charakter tego okresu
na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy Œwiêtej bêdziemy modliæ siê prefacj¹ o Mêce
Pañskiej, a ponadto zachowujemy w naszej OjczyŸnie zwyczaj zas³aniania krzy¿y.
2. Do œwi¹t wielkanocnych pozosta³y ju¿ tylko dwa tygodnie – dobrze i owocnie wykorzystajmy
te dni. Przede wszystkim pozwólmy, aby Pan Jezus dokonywa³ w nas i dla nas wielkich rzeczy.
3. Dziœ przypada 3. rocznica wyboru papie¿a Franciszka. Chyba wszyscy dobrze pamiêtamy moment
sprzed trzech lat, z wieczoru 13 marca 2013 roku, kiedy nowo wybrany biskup Rzymu, Franciszek,
zwróci³ siê z proœb¹ o modlitwê w swojej intencji. Kiedy pochyli³ g³owê, na placu Œwiêtego Piotra
zapad³a cisza, podczas której wszyscy modliliœmy siê za papie¿a. Ojciec Œwiêty nie przestaje prosiæ
o to modlitewne wsparcie. Uczyñmy zatem zadoœæ tej proœbie i powierzajmy opiece Matki
Najœwiêtszej pos³ugiwanie Chrystusowego namiestnika: Pod Twoj¹ obronê…, Matko Koœcio³a,
módl siê za nami!
4. W najbli¿sz¹ sobotê przypada uroczystoœæ Œwiêtego Józefa, Oblubieñca NMP i patrona Koœcio³a
00
00
powszechnego. Msze Œwiête w tym dniu o godz. 7 i 18 , zapraszamy wszystkich mê¿czyzn, ojców,
mê¿ów i synów, a tak¿e solenizantki i solenizantów tego dnia, gdy¿ pragniemy siê modliæ w ich
intencji, by ich patron, Œwiêty Józef, wyprasza³ im moc Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.
5. Przysz³a niedziela to Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki Tydzieñ. B³ogos³awieñstwo palm
na pocz¹tku ka¿dej Mszy Œwiêtej.
6. Zarówno w kolejnym numerze naszego biuletynu parafialnego, jak i na stronie internetowej
parafii umieœcimy program celebracji wielkotygodniowych.
7. Wszystkim jubilatom i solenizantom, szczególnie dzisiejszym – Krystynom i Bo¿enom, sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia i zapewniamy o modlitewnej pamiêci.
Wasz Proboszcz

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w czwartek, 17 marca – œw. Patryk, aposto³ i patron Irlandii, choæ w naszym kraju jest w randze wspomnienia
dodatkowego, przez jego wstawiennictwo bêdziemy siê modliæ za naszych Rodaków, którzy opuœcili Ojczyznê
w poszukiwaniu lepszego ¿ycia, a wielu z nich w³aœnie w Irlandii znalaz³o nowy dom, aby potrafili zachowaæ
wiarê i tradycjê ojców i nie upadali na duchu (wszak œw. Patryk to równie¿ patron upad³ych na duchu);
• w sobotê, 19 marca – œw. Józef, Oblubieniec NMP i patron Koœcio³a powszechnego, który by³ cz³owiekiem
sprawiedliwym, pe³nym pokory i odwagi, a tak¿e zaufania, poniewa¿ wiernie wype³ni³ zlecon¹ mu przez Boga
misjê opieki i wychowania Syna Bo¿ego.

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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