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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
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   Ewangelia dzisiejsza jest wyznaniem wiary. W pierwszej jej części czytamy
o ustanowieniu sakramentu pokuty. „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym,
którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone”. Kiedy przyszedł Jezus
„jeden z Dwunastu, nie był razem i nimi”. „Zobaczyliśmy Pana” - informują
Tomasza. „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoź-
dziach”. Kiedy ponownie zjawia się Jezus, Tomasz jest obecny. Zwraca się
do niego: „zobacz moje ręce... mój bok. Przestań być niedowiarkiem,
a bądź wierzącym”. A może wśród nas jest dzisiaj więcej niedowiarków
niż wierzących? Może umarła wiara przygnieciona laickością codzienności,
negacji i pogardy? Ilu jest dziś niewiernych Tomaszów? Czy dochodzimy
do okrzyku Tomasza: „Pan mój i Bóg mój”? W Kościele jest wielu wąt-
piących, wahających się, błądzących. Trzeba pamiętać, że w Kościele 
nie ma ludzi samych doskonałych w wierze. Wiara jest dziełem Ducha
Świętego w sercu każdego człowieka. Czym jest prawdziwa wiara? Poszu-
kiwaniem Boga, pytaniem o Niego, przezwyciężaniem wątpliwości; trudną

drogą, na której często potykamy się i upadamy. Dlatego Jezus ustanowił sakrament pokuty. My jesteśmy 
w tej grupie ludzi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tylko czy jesteśmy „błogosławieni”? Dziś Niedziela Miłosierdzia
Bożego. Doroczna Uroczystość, która umacnia naszą wiarę. Bądźmy wierzącymi, a nie niedowiarkami. Uwierzmy
i oddajmy się Bogu, abyśmy i my usłyszeli z Jego ust: „Pokój wam”. Adam Żak

EWANGELIA: J 20, 19-31

CZYM JEST BOŻE MIŁOSIERDZIE? 
W dzisiejsze Święto Miłosierdzia

Bożego przedstawiamy do medytacji
garść cytatów z Encykliki św. Jana
Pawła II „Dives in misericordia”
(„Bogaty w miłosierdziu”):

„Miłość jest od niej [sprawiedliwości]
„większa” w tym znaczeniu, że jest 
pierwsza i bardziej podstawowa.
Miłość niejako warunkuje sprawie-
dliwość, a sprawiedliwość ostatecznie
służy miłości”.

„Do natury miłości należy, że nie
może ona nienawidzić i pragnąć
zła tego, kogo raz sobą obdarzyła”.

„W żadnym miejscu orędzia ewan-
gelicznego ani przebaczenie, ani też

miłosierdzie jako jego źródło, nie 
oznacza pobłażliwości wobec zła, 
wobec zgorszenia, wobec krzywdy 
czy zniewagi wyrządzonej”.

„W przypowieści o synu marnotraw-
nym słowo „miłosierdzie” nie pada ani
razu, równocześnie zaś sama istota
miłosierdzia Bożego wypowiedziana
zostaje w sposób szczególnie
przejrzysty”.
„Radość [ojca z przypowieści o synu
marnotrawnym] wskazuje na dobro
nienaruszone: przecież syn, nawet
i marnotrawny, nie przestał być
rzeczywistym synem swojego ojca;
wskazuje także na dobro odnalezio-
ne z powrotem: takim dobrem był

w wypadku marnotrawnego syna 
powrót do prawdy o sobie samym”.

„Przebaczenie świadczy o tym, że
w świecie jest obecna miłość po-
tężniejsza niż grzech. Przebaczenie
też stanowi podstawowy warunek 
pojednania — nie tylko w stosunku
Boga do człowieka, ale także w sto-
sunkach wzajemnych pomiędzy
 ludźmi”.

„Nawrócenie jest najbardziej kon-
kretnym wyrazem działania miłości
i obecności miłosierdzia w ludzkim 
świecie”.

„Autentyczne miłosierdzie jest jakby
głębszym źródłem sprawiedliwości.

dokończenie na 3 stronie
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ODCZYTAĆ BOŻY OBRAZ /6/
Kolejny tydzień naszego wpatry-

wania się w Obraz „Jezu, ufam Tobie”. 
Dzisiejsze Święto Miłosierdzia 

prowadzi nas do zatrzymania się nad
rzeczywistością, którą można by na-
zwać „duszą” wszystkich sposobów
świadczenia dobra. Serce... To w nim
należy szukać prawdziwej głębi speł-
nianych uczynków. Ono nadaje wła-
ściwy kształt wyobraźni miłosierdzia.
W jego rytmie realizuje się życie ludzi,
naśladujących w miłości samego Boga.
Siostra Faustyna zapisała w Dzien-
niczku: „Dopomóż mi, Panie, aby
serce moje było miłosierne, bym czuła
ze wszystkimi cierpieniami bliźnich”
/Dzienniczek, 163/.

Wyraz „miłosierdzie” w wielu języ-
kach zawiera nawiązanie do słowa
„serce”. I słusznie, bo właśnie tam,
we wnętrzu osoby, rodzi się współczu-

jąca i realizująca konkretne uczynki
miłość. Bez niej wszystko byłoby
„jak miedź brzęcząca albo cymbał 
brzmiący”. Człowiek jest w stanie
zdobyć się na wiele „pozytywnych 
gestów” wobec innych. Jednak nie
zawsze można je utożsamić z czy-
nami miłosierdzia. Niestety zdarza się,
że to, co powinno stanowić bezcenny
dar, próbuje się dziś zamienić w przed-
miot dziwnego handlu: ja dla ciebie
- tyle, a ty dla mnie - ile? Niestety
szafuje się pięknymi gestami albo 
słowami, sprzedając je - w dodatku
za fałszywe banknoty hipokryzji.
Niestety, czasem człowiek przestaje
dostrzegać, że o� arując w rzeczywi-
stości sam otrzymuje i pycha zaczyna
przesłaniać radość dawania.

Takie sytuacje sprawiają ponowne
otwieranie rany Serca Chrystusa. Tej

samej, która pojawiła się, gdy włócz-
nia, przebijając prawy bok, swoim
ostrzem sięgnęła niezwykle głębo-
ko. Papież Franciszek napisał kiedyś
do młodych: „w Jezusie wszystko
woła o miłosierdzie”. Skoro tak jest,
to znaczy, że musi Go bardzo boleć,
kiedy właśnie miłosierdziu odbiera
się „twarz”. Dlatego potrzeba dziś
Ludzi przez duże „L”, aby inni mogli
dostrzec „vera icon” - prawdziwą
ikonę, ukazującą oblicze kochającego
Ojca. Potrzeba świadków, którzy
doświadczyli Bożej miłości i teraz 
sami wytrwale niosą ją braciom.

Jezu, Twoje Serce jest pełne pokory
i miłości. Obudź we mnie pragnienie
i umiejętność szukania autentycz-
nych skarbów, które można znaleźć
tylko poprzez życie w blasku Promieni.
Pomóż odkryć w sobie „wyobraźnię
miłosierdzia” i naucz ją realizować 
na co dzień.

PASJA BACHA, MISTERIUM I ALLELUJA
Za nami Wielki Post, Gorzkie żale,

Drogi krzyżowe, Triduum Paschalne
i wreszcie długo oczekiwane rado-
sne pierwsze „Alleluja!”. 

Za naszym para� alnym Chórem
„Gloria Dei” długi okres przegotowań
do tych najważniejszych Świąt, do 
których - jak co roku - przygotowu-
jemy się w sposób szczególny.

Trzy lata temu podjęliśmy pomysł
i wyzwanie naszego Maestro, aby
śpiewaną w Wielki Piątek Mękę Pańską
wzbogacić partiami chóru z Pasji
autorstwa Jana Sebastiana Bacha.
Na początku nie wydawało się to takie
trudne. Nagranie melodii poszcze-
gólnych głosów, wielokrotne ich
słuchanie, aby je zapamiętać, próby
w głosach i wreszcie wspólne próby
całego chóru... Wielokrotne powta-
rzanie od początku, od początku 
i od początku...

W trakcie prac nad Pasją, pojawił
się nowy pomysł, aby cały ten rok
przygotowań, kilkadziesiąt prób
poświęconych Bachowi, dziesiątki 
godzin spędzonych z tą muzyką,
wykorzystać jeszcze bardziej... I tak
powstał pomysł wystawienia Miste-
rium Męki Pańskiej. W naszej para� i
nie jest to pomysł tak zupełnie nowy.

Wielu, zwłaszcza starszych Para� an,
pamięta Misteria wystawiane przez
młodzież oazową w starym kościele
przy ulicy Wiejskiej albo w starej salce
katechetycznej nr 2. Chór pracował
nad śpiewem, ktoś pomyślał o scena-
riuszu, ktoś zrobił elementy scenogra-
� i i zorganizował obsadę aktorską...
Każdy dawał coś z siebie... Trochę chę-
ci, dużo zaangażowania i udało się! 

Pierwszy raz nasze Misterium 
zostało wystawione w Wielkim Poście
dwa lata temu. W zeszłym roku wszyst-
ko było na dobrej drodze, ale pan-
demia pokrzyżowała nasze plany. 
Trzy miesiące intensywnego śpie-
wania Pasji i... trzeba było to odłożyć.

W tym roku, pełni obaw czy wirus
znowu nie zniweczy naszych planów,
od października robiliśmy swoje.
Praca nad nowymi utworami z Pasji,
nowe elementy scenogra� i, kolejne
odgrywane przez aktorów sceny. 
Z Bożą pomocą udało się – wysta-
wiliśmy Misterium Męki Pańskiej 
w naszej para� i. A wszystko po to, by
lepiej się przygotować do najważ-
niejszych Świąt w roku, by innych przez
obraz i muzykę duchowo ubogacić.

I wreszcie Alleluja. Prace na utwo-
rem „Alleluja” Georga Friedricha

Händela w wykonaniu naszego chóru
rozpoczęliśmy dwa lata temu. Plan 
był taki, aby go wykonać w czasie
Liturgii Wigilii Paschalnej oraz w trakcie 
Rezurekcji. Podobnie jak w przypadku
Misterium - nastąpiła „wirusowa
zmiana planów”. To, co musieliśmy 
odłożyć w zeszłym roku - udało się
w roku bieżącym. Dzięki Bożej po-
mocy, przy dużym poświęceniu
Chórzystów, a przede wszystkim przy
ogromnej determinacji naszego Opie-
kuna muzycznego – Pana Organisty
– udało się nam je w miarę przy-
zwoicie wyśpiewać, by w ten sposób
przyczynić się do uświetnienia na-
szych liturgicznych celebracji oraz
wyrazić naszą radość ze Zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa.

Co będzie dalej? Chwilowo trochę
zwolnimy tempo. A po wakacjach 
rozpoczniemy przygotowania do 
kolejnego Misterium i kolejnego
Triduum Paschalnego. Czekają na nas
kolejne utwory i nowe pomysły. A to-
warzyszyć nam będzie przede wszyst-
kim Boża radość z dawania siebie
innym i dzielenia się dobrem, 
którego sami doświadczamy.

Zapraszamy i Ciebie! 
Byś nas ubogacił 

i dzielił się dobrem z innymi.

ms

Chórzysta Łukasz
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CZYM JEST 
BOŻE MIŁOSIERDZIE? 

PAN JEZUS 
JUŻ SIĘ ZBLIŻA,
JAK GO 
PRZYJMIEMY?
Najważniejsze wydarzenie w życiu

dziecka w rodzinie chrześcijańskiej,
to - po chrzcie świętym - Pierwsza 
Komunia święta. Mamy już kolejny 
rok, w którym rodzice i katecheci 
muszą się zmierzyć z „problemem”
Pierwszej Komunii w czasie epidemii.
Jak sprostać wymaganiom rodziców?
Jak uspokoić rodzące się podziały? 
Jedni są „za”, inni „przeciw” decy-
zjom podjętym przez Kościół.

Każdy rodzic dziecka pierwszo-
komunijnego jest zobowiązany 
przekazać małemu człowiekowi, że
Komunia święta to największe wy-
darzenie dzieciństwa. To wielkie
Święto! Tego dnia pierwszy raz przyj-
mujemy do swojego serca prawdzi-
wego Jezusa pod postacią Chleba. 

Rozmowa z dzieckiem może mieć
wpływ na jego wybór dalszego spo-
sobu życia. Chrzest i Pierwsza Komunia
święta to dopiero początek drogi 
dziecka do przyjaźni z Jezusem.
Dziecko zawsze będzie potrzebowało
ze strony najbliższych umocnienia 
w wierze, zachęty do systematycz-
nego przystępowania do spowiedzi
i przykładu uczestnictwa we Mszy 
świętej.

Drodzy Rodzice! Przy chrzcie
dziecka podjęliście się obowiązku 
wychowania go w wierze. Przygo-
towanie do Pierwszej Komunii świętej
odwołuje się do tego zobowiązania. 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do
takich bowiem należy królestwo
Boże. Zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie przyjmie królestwa Bożego 
jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
I biorąc [dzieci] w objęcia, kładł na 
nie ręce i błogosławił je” /Mk 10, 14-16/.

Niech Pierwsza Komunia święta
stanie się szansą na pogłębienie 
przyjaźni z Bogiem dla całej rodziny. 

KONKURS DLA DZIECI
Przypominamy, że od marca 

walczymy w Konkursach
o znakomite nagrody czerwcowe.

Aby odebrać nagrodę czerwcową – 
– trzeba rozwiązywać wszystkie konkursy.

Od dziś czeka na Was Konkurs o Miłosierdziu Bożym -
- konkurs z artykułów „Odczytać Boży obraz”.

Szczegóły na mojapara� a24.pl! Redakcja

Jeśli ta ostatnia sama z siebie zdolna
jest tylko rozsądzać pomiędzy ludźmi,
rozdzielając wśród nich przedmio-
towe dobra słuszną miarą, to nato-
miast miłość, i tylko miłość (także owa
łaskawa miłość, którą nazywamy 
„miłosierdziem”) zdolna jest przywra-
cać człowieka samemu człowiekowi”.
„Miłosierdzie ma wewnętrzny kształt
takiej miłości, tej, którą w języku
Nowego Testamentu nazwano agape.
Miłość taka zdolna jest do pochyle-
nia się nad każdym synem marno-
trawnym, nad każdą ludzką nędzą,
nade wszystko zaś nad nędzą 
moralną, nad grzechem”.
„W swoim właściwym i pełnym
kształcie miłosierdzie objawia się
jako dowartościowywanie, jako pod-
noszenie w górę, jako wydobywanie
dobra spod wszelkich nawarstwień
zła, które jest w świecie i w człowieku”.
„Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego,
to znaczy „zobaczyć Ojca” (por. J 14, 9),
to znaczy uwierzyć, że w świecie jest
obecna miłość i że ta miłość jest 
potężniejsza od zła jakiegokolwiek,
w które uwikłany jest człowiek, ludz-
kość, świat. Uwierzyć zaś w taką 
miłość to znaczy uwierzyć w miło-
sierdzie”. 
„Miłosierdzie jest nieodzownym
wymiarem miłości, jest jakby drugim
jej imieniem, a zarazem właściwym
sposobem jej objawiania się i reali-
zacji wobec rzeczywistości zła, które

jest w świecie, które dotyka i osacza
człowieka, które wdziera się również
do jego serca i może go „zatracić 
w piekle” (Mt 10, 28)”.

„Krzyż Chrystusa, w którym Syn,
współistotny Ojcu, oddaje pełną 
sprawiedliwość samemu Bogu, jest
równocześnie radykalnym objawie-
niem miłosierdzia, czyli miłości 
wychodzącej na spotkanie tego, co
stanowi sam korzeń zła w dziejach 
człowieka: na spotkanie grzechu 
i śmierci”.

„Krzyż stanowi jakby dotknięcie
odwieczną miłością najboleśniejszych
ran ziemskiej egzystencji człowieka”.

„Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego
nie doświadczył tajemnicy krzyża,
owego wstrząsającego spotkania
transcendentnej Bożej sprawiedli-
wości z miłością, owego „pocałunku”,
jakiego miłosierdzie udzieliło 
sprawiedliwości”.

„Człowiek dociera do miłosiernej
miłości Boga, do Jego miłosierdzia 
o tyle, o ile sam przemienia się 
wewnętrznie w duchu podobnej 
miłości w stosunku do bliźnich”.

„Nawrócenie do Boga zawsze polega
na odnalezieniu miłosierdzia, czyli 
owej miłości, która cierpliwa jest 
i łaskawa. (...) Nawrócenie do Boga
jest zawsze owocem „odnalezienia”
tego Ojca, który bogaty jest 
w miłosierdzie”.

dokończenie z 1 strony
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CENNA RADA ŚW. OJCA PIO
„Kiedy nie można ustawicznie utrzymać świętej radości, 

to przynajmniej nigdy nie trać odwagi i zaufania do Boga”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
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Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, można dostąpić łaski 

odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź święta 
lub stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia święta, brak przywiązania
do najmniejszego grzechu, modlitwa w intencjach papieskich).
Wystarczy wziąć udział w pobożnych praktykach ku czci Bożego 
Miłosierdzia albo przynajmniej odmówić przed Najświętszym 
Sakramentem modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dodając 
pobożne wezwanie do Jezusa Miłosiernego, np. „Jezu, ufam Tobie”. 

2. Dziś na godz. 1500 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Z tej racji nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720. Po Nabożeństwie 
o godz. 1500 zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego 
Różańca.

3. We wtorek, 13 kwietnia, Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, 
starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. 
O godz. 900 Msza święta i Adoracja.

4. Ksiądz Proboszcz Lucjan Rożek SAC składa bardzo serdeczne 
podziękowania wszystkim, dzięki którym mogliśmy tak pięknie 
przeżyć Święte Triduum Paschalne. Dziękuje Współbraciom Kapłanom
– za głoszone Słowo Boże i tak licznie udzielone sakramenty. 
Dziękuje Siostrze Barbarze Jadwidze – zakrystiance – i wszystkim 
Siostrom za piękną dekorację naszej świątyni. Dziękuje Panu Organiście
Romanowi Danielewiczowi i Chórowi para� alnemu „Gloria Dei” 
oraz młodzieżowej Scholi Pallottiego za ubogacenie Liturgii śpiewem.
Dziękuje Liturgicznej Służbie Ołtarza na czele z Księdzem Tomaszem 
za asystę i przygotowanie Grobu Pańskiego. Dziękuję dziewczynkom
ze Scholi dziecięcej za aktywny udział w Procesji Rezurekcyjnej. 
Dziękuje Księdzu Dominikowi za transmisje internetowe. Bóg zapłać! 
Dziękuje za o� ary na kwiaty do Bożego Grobu, za o� ary na paczki 
dla rodzin będących w potrzebie; dziękuje tym, którzy paczki dostarczyli.
Dziękuje za życzenia i modlitwę. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w jakikolwiek sposób w przygotowanie i przeżycie Świętego Triduum
Paschalnego – Bóg zapłać!

11 kwietnia 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Filipa, Leona
1. czytanie: Dz 4, 32-35
PSALM 118, 2-4. 16-18. 22-24
2. czytanie: 1 J 5, 1-6
EWANGELIA: J 20, 19-31

12 kwietnia 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Juliusza, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 23-31
PSALM 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
EWANGELIA: J 3, 1-8

13 kwietnia 2021r. - WTOREK
Imieniny: Małgorzaty, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 32-37
PSALM 93, 1. 2 i 5
EWANGELIA: J 3, 7b-15

14 kwietnia 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Julianny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 17-26
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 3, 16-21

15 kwietnia 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Anastazji, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 27-33
PSALM: 34, 2 i 9. 17-18. 19-20
EWANGELIA: J 3, 31-36

16 kwietnia 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Julii, Ksenii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 34-42
PSALM: 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: J 6, 1-15

17 kwietnia 2021r. - SOBOTA
Imieniny: Jakuba, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 6, 1-7
PSALM 33, 1-2. 4-5. 18-19
EWANGELIA: J 6, 16-21

„Jezus widział w Józe� e czułość Boga: 
„Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, 

co się Go boją” (Ps 103,13).

Józef z pewnością słyszał jak rozbrzmiewały w synagodze, 
podczas modlitwy psalmami słowa, że Bóg Izraela jest Bogiem czułości,

że jest dobry dla wszystkich a „Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie 
Jego dzieła” (Ps 145, 9)”.

PAPIEŻ FRANCISZEK O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„„W pierwszym dniu tygodnia wszyscy się radujcie” — czytamy w Didaskaliach Apostolskich. 

Wyraźnie podkreślała to także praktyka liturgiczna przez dobór stosownych gestów. 
Św. Augustyn, wyrażając świadomość rozpowszechnioną w Kościele, 

uwypukla taką właśnie wymowę cotygodniowej Paschy: 
„Wierni przerywają posty i modlą się na stojąco, co jest znakiem zmartwychwstania; 

z tego samego powodu we wszystkie niedziele śpiewa się też alleluja””.


