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B³ogos³awieni mi³osierni
B³ogos³awieñstwo B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem
oni mi³osierdzia dost¹pi¹ (Mt 5,7) jest przejawem
dynamizmu mi³oœci. Bóg jest Trójjedyn¹ Mi³oœci¹. Jest
mi³osierny, bo jest Mi³oœci¹. Moj¿esz — nie widz¹c
Rozmówcy — s³yszy: Jestem, który Jestem (Jestem Ten,
który jest), Bêdê z tob¹ (Wj 3,14). Ksiêga Powtórzonego
Prawa dopowiada: Bogiem mi³osiernym jest Pan, Bóg wasz
(4,31). Dosyæ napatrzy³em siê na udrêkê ludu mego
i nas³ucha³em siê narzekañ jego, znam wiêc jego
uciemiê¿enie. Zst¹pi³em, aby go wyrwaæ z rêki Egiptu
i wyprowadziæ z tej ziemi do ziemi ¿yznej i przestronnej, do
ziemi, która op³ywa w mleko i miód — mówi Ksiêga Wyjœcia
(3,8.17). Mi³osierdzie nawi¹zuje do mi³oœci. Bóg œwiadom
ludzkiego losu, decyduje siê ratowaæ œwiat. Jego Syn przyj¹³
ludzkie cia³o: Zst¹pi³em, aby go wyrwaæ z udrêki. W³¹cza siê w nasz los. Rezygnuje ze swej
wznios³oœci — jest pokorny, ubogi, ³agodny. Te pojêcia uzupe³niaj¹ sens mi³osierdzia.
Im wiêksze zagubienie ludzi, tym g³êbiej siêga mi³osierdzie.
Mi³osierni zostan¹ przenikniêci mi³osierdziem. B³ogos³awieñstwo pi¹te w tym jest
odmienne od pozosta³ych. Bóg tak prowadzi historiê zbawienia. Ma na uwadze
sprawiedliwoœæ, ale gdy idzie o dobro osoby, wykracza poza sprawiedliwoœæ i okazuje
mi³osierdzie. To przejaw mi³oœci do grzesznika. Wymiana mi³oœci w relacji miêdzy Osobami
Trójcy Œwiêtej nie ma odcienia mi³osierdzia, bo nie ma tam niedoskona³oœci. W okazywaniu
mi³oœci Bogu te¿ nie ma miejsca na mi³osierdzie. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e œwiadczê
mi³osierdzie Ukrzy¿owanemu. Mi³osierdzie jest w Sercu Ojca, który posy³a Syna dla
zbawienia grzesznego cz³owieka. Jest w Sercu Syna, który przyjmuje ludzk¹ naturê. Okazujê
mi³osierdzie, gdy jestem zdolny do patrzenia na nêdzê bliŸnich jak na w³asn¹. Z tego rodzi siê
d¹¿enie, by przyjœæ z pomoc¹, na ile potrafiê. W najg³êbszym znaczeniu mi³osierdzie jest
przebaczeniem. Nie lekcewa¿eniem grzechu, ale patrzeniem na bliŸniego tak, by to
umo¿liwi³o mi dotarcie do niego. Ale to nie wszystko. Mi³osierdzie d¹¿y do tego, by z kolei
bliŸniego uzdolniæ do nawrócenia i okazania mi³osierdzia. Tak uczyni³ Jezus przed œmierci¹
na krzy¿u. Jezus daje siebie, by odzyskaæ ludzi dla Boga i bliŸnich. To najwy¿szy wymiar
mi³osierdzia, które w naszym wydaniu ogarniaæ ma potrzeby nie tylko cia³a, ale i duszy.
Mi³osierdziem jest daæ czas, ¿yczliwoœæ, wartoœæ materialn¹, ale najwa¿niejszym jest tak
wejœæ w nêdzê bliŸniego, by go uzdolniæ do nawrócenia i okazania mi³osierdzia napotkanym
ludziom. Jezus wzywa, by nie kierowaæ siê prawem, ani nawet szacunkiem, ale nadmiarem
mi³oœci.
(dokoñczenie na str. 3)
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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 ksiêdze, uczyni³ Jezus wobec uczniów. Te zaœ zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus
jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, i abyœcie wierz¹c, mieli ¿ycie w imiê Jego.

* * * * * * * * * * * *
MI£OSIERDZIE TO WIERNE BYCIE Z KIMŒ
Jezus zmartwychwsta³, aby wiecznie byæ, byæ przy nas. Jeœli ktoœ czu³ siê
kiedyœ opuszczony, pominiêty, zostawiony, ten wie, jak wa¿ne jest to, gdy ktoœ
inny, bliski nam, powie: ja bêdê przy tobie, i dziœ, i jutro. To jest w³aœnie
mi³osierdzie.
W dzisiejsz¹ Niedzielê Mi³osierdzia Jezus obiecuje sta³¹ obecnoœæ przy nas.
On mi³osiernie opiekuje siê po prostu wszystkim, i tym, co ma³e, i tym
co wielkie. A nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e to, co ma³e i biedne, On otacza
jeszcze wiêksz¹ trosk¹. Na tym polega mi³osierdzie Boga nad nami, ¿e im
bardziej my sami stajemy siê mali, tym bardziej Bóg zaczyna w nas dzia³aæ, tym bardziej okazuje
mi³osierdzie. W œwietle tajemnicy Zmartwychwstania Bóg mówi do nas: jestem mi³osierny i was
tak¿e wzywam do mi³osierdzia. Uczymy siê tej postawy od mi³osiernego Boga, który nie zajmuje siê
przecie¿ wy³¹cznie wielkim kosmosem, lecz – jak to powiedzia³ Jezus – opiekuje siê liliami na polu
(por. £k 12,27-28), a w jego oczach nawet ma³e wróbelki s¹ bardzo cenne (por. £k 12,6). Niedziela
mi³osierdzia nie przypomina nam o wielkich akcjach, lecz o drobnych gestach, które dopiero póŸniej
– bardziej czy mniej – uruchamiaj¹ lawinê dobra. Dlatego, skoro coœ w naszym sercu drga, rodzi siê
pragnienie zrobienia czegoœ dobrego, trzeba tego pragnienia wys³uchaæ, nawet, jeœli widzimy
trudnoœci. Musimy spokojnie patrzeæ na nasze pomys³y i idee rodz¹ce siê w naszych g³owach
i sercach. Doceniaæ je i za szybko z nich nie rezygnowaæ i nie zamykaæ siê w swoim egoizmie. Skupmy
siê na ma³ych rzeczach, na „ma³ych dzie³ach mi³osierdzia”.

* * * * * * * * * * * *
„Wraz z naszymi braæmi i siostrami, którzy s¹ przeœladowani za wiarê i z powodu swej wiernoœci
imieniu Chrystusa, a tak¿e w obliczu z³a, które wydaje siê mieæ przewagê w ¿yciu wielu ludzi,
pos³uchajmy raz jeszcze pocieszaj¹cych s³ów Pana: „Odwagi! Ja zwyciê¿y³em œwiat” (J 16,33).
Wobec duchowych i moralnych otch³ani ludzkoœci, wobec pustek, które otwieraj¹ siê w sercach,
powoduj¹c nienawiœæ i œmieræ, tylko nieskoñczone mi³osierdzie mo¿e nam daæ zbawienie. Tylko Bóg
mo¿e wype³niæ swoj¹ mi³oœci¹ te pustki, te otch³anie i pozwoliæ nam nie spaœæ w przepaœæ, ale iœæ
nadal razem w kierunku Ziemi wolnoœci i ¿ycia”
(papie¿ Franciszek)
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B³ogos³awieni mi³osierni (dokoñczenie ze strony 1)
Rok Jubileuszowy.
Religijnoœæ osób wierz¹cych jest cenna, ale pozostaje martwa, jeœli nie uczestniczy w trosce
Serca Boga. Jego Syn sta³ siê cz³owiekiem, by okazaæ mi³osierdzie. Przez to stajê siê
uczniem/uczennic¹ Jezusa, ¿e troszczê siê o zapl¹tanego w z³o bliŸniego. Rozwa¿my w³asne
poczucie sprawiedliwoœci, bezpieczeñstwa i wynikaj¹ce st¹d twarde s¹dy, gniewliwoœæ i ch³ód
wobec bliŸnich. Najgorszym z³em wierz¹cych jest brak mi³oœci
mi³osiernej. Do takich Pan powie: Nie znam was! Upraszajmy
„z³e samopoczucie” przed Bogiem, poczucie w³asnej
grzesznoœci. To jest szansa na uzdrowienie z ukrytego z³a:
nieszlachetnoœci, ma³ostkowoœci, ambicji, zazdroœci, bo to
powoduje korozjê serca. Natomiast uznanie tego sprawia,
¿e stajê przed Jezusem jako potrzebuj¹cy uleczenia.
On zbawia to, co zagubione. W³aœnie odrzuceni przez
maj¹cych siê dobrze s¹ otwarci na wezwania Boga, bo maj¹
mniej przywilejów do stracenia. Ka¿dy mo¿e byæ ubogi, jeœli tê
logikê potrafi dostrzec i zaakceptowaæ. Najwiêksz¹ nêdz¹ jest pycha, a uznaæ j¹ i wyznaæ — znaczy
otrzymaæ zaproszenie na ucztê z Panem.
B¹dŸcie zawsze gotowi do obrony wobec ka¿dego, kto domaga siê od was uzasadnienia tej
nadziei, która w was jest (1 P 3, 15). Œwiadectwo wiary wymaga przejawów mi³osierdzia wobec
osób zepchniêtych na margines i odrzuconych, to dyskretne wspomaganie, niesienie pomocy,
by — w miarê mo¿liwoœci — mog³y same zadbaæ o siebie. Mi³osierdzie polega na tym, aby pomóc
w rozwoju; daæ dobro, którym bliŸni siê pos³u¿y, by dzia³aæ samodzielnie. Mi³osierdziem bêdzie
ka¿dy rodzaj podnoszenia na duchu; dawanie darmo i w nadmiarze, uprzedzaj¹c proœbê
i wykraczaj¹c poza koniecznoœæ; to ukryty dar z siebie — ponad sprawiedliwoœci¹. Przyk³adem jest
reakcja ojca z przypowieœci o synu marnotrawnym (£k 15, 11-32). Jego postêpowanie wzbudza
sprzeciw, bo syn zabiera swoj¹ czêœæ dziedzictwa i trwoni je, a spotyka siê z gestem, który go
nie upokarza, ale umo¿liwia powrót. B¹dŸcie doskonali, jak Ojciec w niebie. Mi³osierdzie przyzywa
mi³osierdzie. B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. Czynienie
mi³osierdzia przygotowuje do przyjêcia mi³osierdzia Boga. To dobry sposób zbli¿enia siê do Jezusa
i poznania zamys³ów Jego Serca. Najwiêkszym dramatem jest nie przyj¹æ mi³osierdzia Boga,
odrzuciæ przebaczenie. Nie mo¿na okazaæ mi³osierdzia wbrew woli, ale te¿ nie mo¿na go
ograniczaæ jedynie do dzia³ania charytatywnego. Najwiêkszym fa³szem jest mi³osierdzie
zlaicyzowane. Wtedy na z³o patrzy siê w perspektywie doczesnej. Nie widzi siê Boga ani grzechu.
Szatan, walcz¹c z Jezusem Chrystusem i z Koœcio³em (Jego Mistycznym Cia³em), najbardziej
sprzeciwia siê treœci Kazania na Górze, oœmiesza Osiem B³ogos³awieñstw i kusi do fa³szywych form
ich realizacji. Ideologie wspó³czesne to karykatury B³ogos³awieñstw, jakby
antyb³ogos³awieñstwa. Karol Marks zaproponowa³ ideologiê, która jest przeciwieñstwem
B³ogos³awieñstwa mi³osiernych.
(Opoka)

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w czwartek, 07 kwietnia – œw. Jan Chrzciciel de la Salle, gorliwy duszpasterz wœród ubogich,
pragn¹cy ich dobrego wychowania i wykszta³cenia i zak³adaj¹cy dla nich szko³y i internaty;
dla swego dzie³a znalaz³ wielu ofiarodawców i pomocników, z których z czasem wy³oni³o siê
Zgromadzenie Braci Szkó³ Chrzeœcijañskich.
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1. Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, bia³a, Mi³osierdzia Bo¿ego.
O ten ostatni tytu³ prosi³ sam Pan Jezus za poœrednictwem Œwiêtej Siostry Faustyny. Ustanowi³ j¹
w 2000 roku Œwiêty Jan Pawe³ II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzieñ Mi³osierdzia. Chcemy
uwielbiaæ nieskoñczone Bo¿e mi³osierdzie, a jednoczeœnie podj¹æ refleksjê, czy sami jesteœmy
mi³osierni. Warto siê nad tym zastanowiæ zw³aszcza w trwaj¹cym jubileuszowym Roku Mi³osierdzia.
Jednoczeœnie zapraszamy wszystkich chêtnych do zaanga¿owania siê w dzia³alnoœæ naszego
Parafialnego Zespo³u Caritas.
00
2. Dziœ o godz. 15 zapraszamy na Mszê œw., podczas której wspólnie odmówimy koronkê do Bo¿ego
Mi³osierdzia oraz ponowimy akt oddania œwiata Bo¿emu mi³osierdziu.
3. Z racji prze¿ywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej jutro
przypada przeniesiona z 25 marca uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Jest to tak¿e Dzieñ
00
00
Œwiêtoœci ¯ycia i Dzieñ Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. Msze Œwiête o godz. 7 i 18 . Podczas
wieczornej Eucharystii bêdzie mo¿na podj¹æ dzie³o adopcji, sk³adaj¹c zobowi¹zanie codziennej
modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. Po Mszy Œwiêtej odbêdzie siê
spotkanie, podczas którego bêdzie mo¿na szczegó³owo zapoznaæ siê z istot¹ i celami tego dzie³a.
4. W przysz³¹ niedzielê, która bêdzie prze¿ywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy w Koœciele
w Polsce Tydzieñ Biblijny. Zachêcamy nie tylko w tym szczególnym tygodniu wszystkich parafian
do lektury Pisma Œwiêtego.
5. W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) bêdziemy prze¿ywaæ g³ówne uroczystoœci zwi¹zane
z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy s¹ zgodni, ¿e chrzest Mieszka I odby³ siê
14 kwietnia, w Wielk¹ Sobotê. Tego dnia uroczystoœci bêd¹ odbywaæ siê w GnieŸnie. Natomiast
w pi¹tek i w sobotê w Poznaniu z udzia³em biskupów i w³adz pañstwowych. Punktem
kulminacyjnym bêdzie sobotnie dziêkczynienie i Eucharystia z udzia³em Episkopatu Polski
na stadionie w Poznaniu.
6. Koñczy siê oktawa najwa¿niejszych œwi¹t chrzeœcijañskich – œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego.
Wszystkim parafianom, szczególnie tym, którzy w rozpoczynaj¹cym siê tygodniu obchodz¹ swoje
osobiste uroczystoœci, pragniemy przekazaæ nasze serdecznoœci i ¿yczliwoœci, aby radoœæ paschalna
nieustannie trwa³a w Was, w Waszych rodzinach i domach.
Wasz Proboszcz

* * * * * *

„Jezus ukazuje nam, ¿e moc Boga nie niszczy, ale jest mi³oœci¹;
sprawiedliwoœæ Boga nie jest zemst¹, ale mi³osierdziem”.
papie¿ Franciszek
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