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Bóg Mi³osierny

15 kwietnia 2012 r.

Mi³osierdzie Bo¿e
mi³oœci¹ i przebaczeniem nape³nione...
Rozlane na wszystkie cz³owiecze serca.
Pomocne ka¿dego dnia
w smutku i cierpieniu,
w beznadziejnoœci i samotnoœci.
Nigdy nie jesteœ sam,
bo Pan Bóg jest.
Zawsze.
Jest przy Tobie.
Jak niezawodny Przyjaciel,
któremu zawsze
mo¿esz zaufaæ.
Marianna Jankowska

Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego
"Nie lêkaj siê, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbli¿am siê
do ciebie, bo wiem, ¿e sama z siebie nie jesteœ zdolna wznieœæ siê do mnie.
Nie uciekaj dzieciê od Ojca swego, chciej wejœæ w rozmowê sam na sam ze
swym Bogiem mi³osierdzia, który sam chce ci powiedzieæ s³owa przebaczenia
i obsypaæ ciê swymi ³askami" (Dz. 1485).
"Otworzy³em swe serce jako ¿ywe Ÿród³o mi³osierdzia, niech z niego czerpi¹
wszystkie dusze ¿ycie, niech siê zbli¿¹ do tego morza mi³osierdzia z wielk¹
ufnoœci¹" (Dz. 1520).
"£aski z mojego mi³osierdzia czerpie siê jednym naczyniem, a nim jest ufnoœæ.
Im dusza wiêcej zaufa, tym wiêcej otrzyma. Wielk¹ mi s¹ pociech¹ dusze
o bezgranicznej ufnoœci, bo w takie dusze przelewam
wszystkie skarby swych ³ask. Cieszê siê, ¿e ¿¹daj¹
wiele, bo moim pragnieniem jest dawaæ wiele, i to bardzo
wiele. Smucê siê natomiast, je¿eli dusze ¿¹daj¹ ma³o,
zacieœniaj¹ swe serca" (Dz. 1578).
Jezu, ufam Tobie ! to Szyfr otwieraj¹cy serce Boga
na oœcie¿.
JEZU UFAM TOBIE !
Ks. Dariusz
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By³o to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali
uczniowie, gdy drzwi by³y zamkniête z obawy przed ¯ydami, przyszed³ Jezus,
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 dlatego,
poniewa¿ 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.

* * * * * * * * * * * *
MI£OŒÆ MI£OSIERNA
Jezus Zmartwychwsta³y og³osi³ w Wieczerniku orêdzie
o Bo¿ym Mi³osierdziu, mówi¹c do aposto³ów „Pokój wam!
WeŸmijcie Ducha Œwiêtego!”. Wskaza³ tak¿e na swe rany
jako na Ÿród³o, z którego bêdzie ono rozlane obfitym
strumieniem na ca³¹ ludzkoœæ. Orêdzie to powtórzy³
s. Faustynie w s³owach: „otwarte s¹ wnêtrznoœci
mi³osierdzia Mego, wylewam ca³e morze ³ask na dusze,
które zbli¿¹ siê do Ÿród³a mi³osierdzia Mojego”. Winniœmy
odpowiedzieæ na jezusowe wezwanie: zbli¿yæ siê do tego
Ÿród³a, zaczerpn¹æ zeñ wo³aj¹c swoje „Jezu, ufam Tobie!”.
Przyjêcie orêdzia o mi³oœci mi³osiernej jest otwarciem
siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego, który „leczy rany serca,
obala mury odgradzaj¹ce nas od Boga, pozwala znów
cieszyæ siê mi³oœci¹ Ojca i zarazem bratersk¹ jednoœci¹”.
Po zaczerpniêciu „wody i krwi” idziemy do drugiego
cz³owieka w postawie przebaczenia, bezinteresownoœci
i hojnoœci. Spe³nia siê postawa pierwszych chrzeœcijan:
„Jeden duch i jedno serce o¿ywia³y wszystkich [...]
wszystko mieli wspólne”. Tworzy siê szlak mi³osierdzia.
Bp Jan Zaj¹c

(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
B¹dŸ dzisiaj blaskiem Bo¿ej Mi³oœci !
Matka Teresa z Kalkuty
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Œwiêto Mi³osierdzia obchodzone jest w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, czyli II Niedzielê
Wielkanocn¹, zwan¹ obecnie Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego. (...)
Inspiracj¹ dla ustanowienia tego œwiêta by³o pragnienie Jezusa, które przekaza³a Siostra Faustyna. Pan
Jezus powiedzia³ do niej: Pragnê, a¿eby pierwsza niedziela po Wielkanocy by³a œwiêtem Mi³osierdzia
(Dz. 299). Pragnê, aby œwiêto Mi³osierdzia, by³o ucieczk¹ i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte s¹ wnêtrznoœci mi³osierdzia Mego,
wylewam ca³e morze ³ask na dusze, które siê zbli¿¹ do Ÿród³a mi³osierdzia Mojego. Która dusza
przyst¹pi do spowiedzi i Komunii œwiêtej, dost¹pi zupe³nego odpuszczenia win i kar. W dniu tym
otwarte s¹ wszystkie upusty Bo¿e, przez które p³yn¹ ³aski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus
okreœli³ nie tylko miejsce œwiêta w kalendarzu liturgicznym Koœcio³a, ale tak¿e motyw i cel jego
ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Najwiêksz¹ z nich jest ³aska
„zupe³nego odpuszczenia win i kar” zwi¹zana z Komuni¹ œwiêt¹ przyjêt¹ w tym dniu po dobrze
odprawionej spowiedzi (bez przywi¹zania do najmniejszego grzechu), w duchu nabo¿eñstwa do
Mi³osierdzia Bo¿ego, czyli w postawie ufnoœci wobec Boga i czynnej mi³oœci bliŸniego. (...)
Œwiêto Mi³osierdzia ma najwy¿sz¹ rangê pomiêdzy wszystkimi formami kultu Mi³osierdzia Bo¿ego ze
wzglêdu na wielkoœæ obietnic i miejsce w liturgii Koœcio³a. Po raz pierwszy Pan Jezus mówi³ o pragnieniu
ustanowienia tego œwiêta w P³ocku, gdy przekazywa³ sw¹ wolê, co do powstania obrazu: Ja pragnê – mówi³
w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby by³o Mi³osierdzia œwiêto. Chcê, aby ten obraz, który
wymalujesz pêdzlem, ¿eby by³ uroczyœcie poœwiêcony w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, ta niedziela
ma byæ œwiêtem Mi³osierdzia (Dz. 49). W nastêpnych latach Pan Jezus powraca³ do tej sprawy w kilkunastu
objawieniach, w których nie tylko okreœli³ miejsce tego œwiêta w kalendarzu liturgicznym, ale tak¿e poda³
przyczynê jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz ³aski do niego przywi¹zane.
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzieñ przypada bowiem oktawa
Zmartwychwstania Pañskiego, które wieñczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres
w liturgii Koœcio³a wyraŸniej ni¿ pozosta³e ukazuje tajemnicê mi³osierdzia Bo¿ego, która najpe³niej zosta³a
objawiona w³aœnie w mêce, œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ustanowienie œwiêta Mi³osierdzia
Bo¿ego w bezpoœrednim s¹siedztwie liturgii mêki i zmartwychwstania Chrystusa podkreœla Ÿród³o i motyw
prze¿ywanych tajemnic wiary. Jest nim, oczywiœcie, mi³osierdzie Boga. Inaczej mówi¹c – nie by³oby dzie³a
odkupienia, gdyby nie by³o mi³osierdzia Boga. Ten zwi¹zek dostrzeg³a œw. Siostra Faustyna,
która w „Dzienniczku” napisa³a: Widzê, ¿e z³¹czone jest dzie³o odkupienia z dzie³em mi³osierdzia, którego
¿¹da Pan (Dz. 89).
Jakie racje przemawiaj¹ za ustanowieniem nowego œwiêta w kalendarzu liturgicznym Koœcio³a? Podaje
je Pan Jezus, mówi¹c: Dusze gin¹ mimo Mojej gorzkiej mêki. Dajê im ostatni¹ deskê ratunku, to jest œwiêto
Mi³osierdzia Mojego. Je¿eli nie uwielbi¹ mi³osierdzia Mojego, zgin¹ na wieki (Dz. 965). Ostatni¹ desk¹
ratunku jest ucieczka do Mi³osierdzia Bo¿ego. By jednak z niej skorzystaæ, trzeba wiedzieæ, ¿e ona jest,
trzeba poznaæ Boga w tajemnicy Jego mi³osierdzia i zwróciæ siê do Niego z ufnoœci¹, a temu poznaniu
sprzyja ustanowienie osobnego œwiêta, bo ono zwraca szczególn¹ uwagê na ten przymiot Boga. (...)
W dniu œwiêta obraz Mi³osierdzia ma byæ uroczyœcie poœwiêcony i publicznie uczczony, a kap³ani maj¹
mówiæ kazania o mi³osierdziu Bo¿ym i budziæ ufnoœæ w duszach. Wierni winni ten dzieñ prze¿ywaæ
z czystym sercem, w duchu tego nabo¿eñstwa, a wiêc w postawie ufnoœci wobec Pana Boga
i mi³osierdzia wzglêdem bliŸnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest œwiêtem Mi³osierdzia, ale musi byæ
i czyn; i ¿¹dam czci dla Mojego mi³osierdzia przez obchodzenie uroczyœcie tego œwiêta i przez czeœæ
tego obrazu (Dz. 742).
Œwiêto Mi³osierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga w tajemnicy Jego mi³osierdzia, ale tak¿e
dniem ogromnej ³aski, poniewa¿ Pan Jezus zwi¹za³ z nim wielkie obietnice. Najwiêksza dotyczy ³aski
zupe³nego odpuszczenia win i kar: Która dusza przyst¹pi do spowiedzi i Komunii œwiêtej, dost¹pi
zupe³nego odpuszczenia win i kar (Dz. 699)(...).
Trzeba tutaj wyjaœniæ, ¿e spowiedŸ nie musi byæ odprawiana w dniu œwiêta Mi³osierdzia, mo¿na to
uczyniæ wczeœniej; wa¿ne jest, aby dusza by³a czysta, bez przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu.
Nie mo¿na te¿ pomin¹æ troski o prze¿ywanie tego œwiêta w duchu nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia Bo¿ego,
czyli w duchu ufnoœci wobec Boga i mi³osierdzia wzglêdem bliŸnich. Dopiero taka postawa pozwala
oczekiwaæ spe³nienia obietnic Chrystusowych zwi¹zanych z t¹ form¹ kultu Mi³osierdzia Bo¿ego.
Pan Jezus powiedzia³, ¿e w tym dniu otwarte s¹ wszystkie upusty Bo¿e, przez które p³yn¹ ³aski; niech siê
nie lêka zbli¿yæ do Mnie ¿adna dusza, chocia¿by grzechy jej by³y jako szkar³at (Dz. 699). W tym dniu
wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wczeœniej nie mieli nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia Bo¿ego i dopiero siê
nawracaj¹, mog¹ uczestniczyæ we wszystkich ³askach, jakie Pan Jezus na to œwiêto przygotowa³. Jego
obietnice dotycz¹ nie tylko ³ask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie
zosta³ ograniczony. Ludzie ufaj¹cy mog¹ prosiæ o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy
zgodny by³ z wol¹ Bo¿¹, czyli dobry dla cz³owieka w perspektywie wiecznoœci. £aski potrzebne
do zbawienia s¹ zawsze zgodne z wol¹ Bo¿¹, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które
Jezus odda³ swoje ¿ycie. Tak wiêc, w œwiêto Mi³osierdzia wszystkie ³aski i dobrodziejstwa s¹ dostêpne
dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnoœci¹.
s. M. El¿bieta Siepak ZMBM
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy
Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich
darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. W koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego powtarzamy: „miej mi³osierdzie dla nas
i ca³ego œwiata”. Z tych s³ów wynika, ¿e nikt z nas nie mo¿e byæ wy³¹czony
z nurtu Mi³osierdzia Bo¿ego. Ka¿dy go potrzebuje tak jak ¿yciodajnej wody.
W niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego starajmy siê wzmocniæ codzienne
praktykowanie tego nabo¿eñstwa.
2. Od dzisiejszej niedzieli, na okres letni, Msza œw. z godz. 1500 zast¹piona
zostanie Msz¹ œw. o godz. 1600 w koœciele Zmartwychwstania Pañskiego
na parafialnym Cmentarzu.
3. Jutro, 16 kwietnia, papie¿ Benedykt XVI bêdzie obchodzi³ 85 rocznicê
urodzin. Pamiêtajmy o nim w modlitwie, proœmy Boga o wsparcie dla jego si³
duchowych i fizycznych, by ca³y Koœció³ czu³ jego ojcowsk¹ troskê i opiekê.
Wasz Proboszcz

* * * * *
HUMOR:
– Jasiu, co to jest litr? – pyta nauczyciel.
– To samo co kilogram, tylko na mokro, panie profesorze.
_____________________________________________________________________________
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
18 - 400 £om¿a, ul. Wojska Polskiego 135
Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz: ks. Dariusz Nagórski, tel. 86 216 39 55, 602 764 839,
ks. Andrzej £upiñski, ks. Piotr Kleczyñski, ks. Piotr Ogrodowicz - tel.na wikariat 86 216 94 50
ks. Infu³at Henryk Jankowski
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

