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Miłosierdzie Boga z pokolenia na pokolenie. To ono
właśnie jest odwieczną przyczyną wszystkiego, co
istnieje. Bóg bowiem stworzył świat z miłości i od
początku postanowił obdarzyć tą miłością każdego
człowieka. A była to miłość miłosierna, gdyż Miłosierdzie jest po prostu miłością w działaniu.
Wszystko, co istnieje, co zostało stworzone, cały
nieogarniony i genialny wszechświat jest dziełem
tego Miłosierdzia
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dramat utraconego raju. Nawet wobec takiego faktu
miłosierdzie Boże daje nadzieję na zbawienie każdego człowieka. […]

Jezus na nowo przypomina Miłosierdzie jako
największy przymiot Boga
Prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga Jezus
zechciał przypomnieć w XX wieku przez św. Siostrę
Faustynę. „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Moje-
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Apokalipsa. To słowo zapewne nie raz budzi lęk. Tymczasem… To księga
ukazująca zwycięstwo Boga nad złem. To objawienie prawdziwego oblicza
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 Boga, które jest miłosierne. Bóg bowiem współcierpi z prześladowanym Kościołem, z zesłanym na wyspę Patmos Janem, będącym już w podeszłym wieByłem umarły,
ku. Jednocześnie kieruje za jego pośrednictwem do siedmiu wspólnot orędzie
oto jestem żyjący
nadziei. Przez sposób, w jaki objawia siebie, zachęca, by poszczególne wspólna wieki
noty lokalne patrzyły na obecne trudne wydarzenia dokonujące się w świecie
J 20,19-31
bardziej oczami Bożymi, a nie tylko po ludzku. Przypomina o swojej obecnoBłogosławieni,
ści pośród świeczników – siedmiu wspólnot Kościoła, których powołaniem
którzy nie widzieli,
jest dawać światło tam, gdzie panuje ciemność. To światło wspólnoty lokalne
a uwierzyli
czerpią nie z siebie, nie z własnej mocy, ale ze Zmartwychwstałego Chrystusa
(Syna Człowieczego). Zwycięski Jezus, który jest Początkiem i Końcem, zdobył
klucze śmierci i Otchłani, czyli ma nad nimi władzę. Był umarły, ale ożył i żyje na wieki wieków. Dlatego
nie potrzeba się bać. Podobnie jak wtedy, tak i dzisiaj mówi do nas Chrystus, do każdego z nas: Przestań
się lękać!
(s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM)

Dz 5,12-16 Wiara,
która uzdrawia

fragment oprac. ze strony: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/dziela201814-milosierdzieb.html

Bóg jest czystym duchem samoistnym, tzn. mającym
byt sam z siebie, a zatem także pełnię doskonałości.
Bóg posiada doskonałą jedność wewnętrzną, czyli
prostotę, która wyklucza złożenie z jakichś składników. Ale nasz ludzki umysł potrzebuje poznawać
Boga poprzez poszczególne przymioty znane mu ze
świata, bo inaczej nie potrafi. Jednak te przymioty —
doskonałości w Bogu są czymś jednym, niezłożonym, prostym. My zaś nie poznajemy Boga w sposób
bezpośredni, ale przez doskonałości, które dostrzegamy tylko w pewnym stopniu w stworzeniach. Boga
nazywamy miłosiernym, ponieważ okazuje swą dobroć wobec potrzebujących. Jego miłosierdzie pochodzi z miłości i jest z nią nierozerwalnie związane.
Istota miłości bowiem polega na bezinteresownym
udzielaniu dobra osobie kochanej.
Człowiek jest stworzony po to, aby kochał i był kochany, a realizację tego planu osiągał człowiek w
Bogu. Rzeczywistość raju wypełniała egzystencję
człowieka absolutnym szczęściem, była zanurzeniem
się w miłości Boga, trwaniem w zachwycie absolutnego piękna i dobra — byciem w komunii z Bogiem.
To pierwotne szczęście, do którego ludzie zostali
stworzeni i którym zostali obdarowani, przez zawiść
złego ducha i z jego inspiracji zostało utracone —
grzech pierworodny sprowadził na pierwszych ludzi

go!”. Te słowa z „Dzienniczka” św. Faustyny wyjaśniają sens nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, które
Jan Paweł II nazwał „antybiotykiem na choroby
współczesnego świata”. Jezus wiedział, kiedy objawić ludzkości tę tajemnicę swojego nieskończonego
miłosierdzia: w wieku, który tak bardzo już wtedy był
— i miał być — naznaczony niezmierzonym cierpieniem pojedynczych ludzi oraz całych narodów. Tylko
ufne zwrócenie się do Bożego Miłosierdzia mogło
pomóc przetrwać tę gehennę i odnaleźć sens życia.
A tym zwróceniem się z ufnością do Boga jest nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
Jezus wyjaśnił św. Faustynie, w jaki sposób Miłosierdzie i miłość są największymi przymiotami Boga. Po
pierwsze — miłosierdzie jednoczy stworzenie ze
Stwórcą. Po drugie — największą miłość i przepaść
miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa, w Jego
odkupieniu. Siostra Faustyna wnioskuje, że ten przymiot jest największy w Bogu. Nie ma wątpliwości, że
miłosierdzie w tym objawieniu oznacza bezpośrednio i wprost jego działanie w świecie stworzonym.
Miłosierdzie, istotny przymiot substancji Bożej, jest
tu oznaczone pośrednio, tzn. o tyle, o ile jest widoczne jego działanie w świecie. Porządkując przy(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
17.08.2002 Ojciec Święty Jan Paweł II
w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, dokonał Aktu
Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu.
Fragment homilii:
"Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało
i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za
grzechy nasze i całego świata; (...) dla Jego bolesnej
Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata " - słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny (n. 476). Dla nas
i świata całego... Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach
z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć
odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych,
potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły
i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia
i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości
Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana
wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miło-

sierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie
znalazła kres w blasku prawdy.
Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu.
Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za
pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na
całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech
się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że
stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732).
Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga
świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie
powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi
w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski
i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! […]
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Dziś II Niedziela Wielkanocy, Uroczystość Miłosierdzia Bożego i rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
Ofiary przeznaczone są na duszpasterstwo charytatywne naszej diecezji. To również dzień modlitwy za
kierowców (akcja MIVA Polska). Kościół Obrządku
Wschodniego przeżywa Wielkanoc, składamy najserdeczniejsze życzenia, szczególnie obecnym rodzinom
z Ukrainy. Za tydzień Niedziela Biblijna, rozpoczyna się
XIV Tydzień Biblijny, którego tematem jest „Posłani
z darem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego”.
2. W niedzielę rozpocznie się miesiąc Maryjny. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych
w tygodniu o godz. 18:00 a w niedzielę po mszy św.
o godz. 9:00. Podtrzymujmy tradycję śpiewania Litanii
przy krzyżach, kapliczkach i domach rodzinnych.
3. W tym tygodniu: poniedziałek adoracja od godz.
17:00 w intencji pokoju, Litania do Maryi Królowej
Pokoju wraz z tajemnicą Różańca Świętego. Wtorek
Uroczystość św. Wojciecha patrona Polski i naszej
diecezji - to także dzień imienin naszego Ks. Bp Jerzego, pamiętajmy w modlitwie. Sobota o godz. 18:00
Bierzmowanie młodzieży z naszej parafii. Zapraszamy
mężczyzn, którzy chcą należeć do bractwa św. Józefa.
4. Spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się
do I Komunii św. dzisiaj po mszy o 9:00, a młodzież do
bierzmowania po mszy o 12:00 w Domu królewskim,
a w tygodniu wraz z rodzicami w środę (egzamin
i spowiedź), czwartek (sprzątanie), piątek (próba) po
mszy o godz. 18:30 w kościele.
5. Różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji
pokoju o godz. 17:30 (czwartek 17:00, w niedziele 14:00).
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców,
których polecamy w nowennie do Matki Bożej,
wpłynęło 650 zł.

Do Kościoła świętego przez sakrament
Chrztu zostali przyjęci:

Fabian Andruszkiewicz,
Nikodem Cieślukowski,
Gniewko Jurkun
Życzymy opieki MB Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

7. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty
na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla danej
miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy
adoracji, by wypraszać Boże bł. dla wszystkich rodzin.
Plan adoracji na kolejne miesiące i lista do dobrowolnego zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda.
8. Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania
z oferty posiłków na wynos. Można również zgłosić się
do pracy w kuchni i w restauracji. Informacje i szczegóły pod tel. 789190068.
(Ciąg dalszy ze strony 4)
mioty według wielkości ich działania, miłosierdzie
zajmuje pierwsze miejsce, ponieważ Wcielenie Boga
jest największym skutkiem miłosierdzia. Zatem
skutki działania miłosierdzia — miłości są w świecie
największe i pod tym względem miłosierdzie przewyższa wszystkie inne przymioty Boga. […]

Jezu, ufam Tobie

Dzisiejszy świat, często zagubiony, pełen przemocy
i nienawiści, potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek
miłosierdzia Bożego, dla wielu ludzi staje się ono
ostatnią deską ratunku. Można powiedzieć, że miłosierdzie Boże jest źródłem nadziei w Bogu, który jest
wierny na wieki. Jezus Chrystus, który stał się dla
nas obrazem Boga niewidzialnego, jako nasz Pan
i Zbawiciel, jest źródłem nadziei. Każdy chrześcijanin jest powołany do prawdziwej nadziei. Mimo
wielu życiowych przeciwności i kłopotów zawsze
jest Ktoś, do kogo możemy się zwrócić o pomoc,
Ktoś, kto nigdy nas nie zawiedzie. Mamy nadzieję,
bo nasz Bóg jest miłosierny, zawsze nas wysłucha,
pocieszy i doda otuchy. Jego miłosierdzie jest ratunkiem dla człowieka i świata, w którym żyje, jest nadzieją na zbawienie i prawdziwe szczęście. Kiedy
człowiek, choć raz w swoim życiu, doświadczy tego
palącego ognia miłości, nie może już dłużej milczeć.
Musi o tym mówić, musi dzielić się tym ogniem
i przekazywać go dalej. I tak miłosierna miłość rodzi
się i rozprzestrzenia w milionach ludzkich serc. Ufność działa w dwóch kierunkach. W pierwszym jest
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Bolesław Krajewski (g.8)
9:00 - +Jadwiga, Henryk Poźniak, Adam
12:00 - +Elżbieta i Adam w rocznicę śm.
12:00 - +Zenon, Anna, Ignacy, Zbigniew Bachorzów,
Stanisława i Józef Grabarczyk, Joanna Dolatowska, Janina i Jan Oleksy
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Jan Cichocki, z r.Cichockich, Herbsztów
7:30 - w int. Jerzego i Jerzego Biedulewicz Boże bł.
7:30 - +Bolesław Krajewski (g.9)
17:00 - Adoracja w intencji pokoju
odpowiedzią człowieka na miłosierdzie Boże, które
nas nie opuszcza, ale zawsze jest gotowe spieszyć
nam z pomocą. W drugim — otwiera serce człowieka
na przyjęcie dobrodziejstw miłosierdzia Bożego
i powoduje jego działanie w człowieku. Sposób tego
działania podaje Jezus w „Dzienniczku”: „łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem,
a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej
otrzyma. Jest to najważniejsza zasada w praktykowaniu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia”. Łaski,
o których mówi Jezus, należy rozumieć w szerszym
znaczeniu. Chodzi nie tylko o łaskę uświęcającą, ale
i o pokój wewnętrzny, zwłaszcza w godzinie śmierci,
o uspokojenie ludzkości i wszystko, co Jezus obiecał
za praktykowanie nabożeństwa. Dlatego wielbienie
Boga w Jego miłosierdziu przede wszystkim budzi
w nas ufność, która odgrywa tak znaczącą rolę
w życiu człowieka.

18:30 - w 5 ur. Róży o Boże bł. opiekę MB
18:30 - +Jarosław Dzienisiewicz
7:30 - o Boże bł. op. Maryi dla Michała z ok. ur.
7:30 - +Bolesław Krajewski (g.10)
18:30 - +Jakub Giejsztorewicz
18:30 - +Stanisława Andruszkiewicz 4m. po śm. (od
Koła Róż. z Mikołajewa)
7:30 - +Bolesław Krajewski (g.11)
18:30 - +Jerzy Trocki 6m. po śm.
18:30 - +Czesław Nieszczerzewski (od Koleżanek,
Doroty, Marii i Joanny)
7:30 - +Bolesław Krajewski (g.12)
18:30 - za Elżbietę i Wiesława w kol. r.ślubu o Boże bł.
opiekę Maryi
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Leokadia i Jan Ołów kol. rocz. śm.
2. +Maria Gościńska 2m. po śm. (od r. Janczulewicz)
3. +r. Bazylewicz i Jarmułowicz
4. +Tadeusz Staśkiel 30 dz. po śm.
7:30 - +Bolesław Krajewski (g.13)
17:00 - ślub: Wioletta i Mariusz
18:30 - +Edward Andruszkiewicz 42r. śm.
18:30 - +Wacław Krankowski 5r. śm.

7:30 - o Boże bł. łaskę zdrowia dla Józefa
7:30 - +Bolesław Krajewski (g.14)
Miłosierdzie Boże a wolność człowieka
12:00 - w int. młodzieży Salezjańskiej
Bóg, który jest miłością, a w relacji do nas jest miło- 18:00 - +Henryk Wojtkiewicz 2 r. śm.
sierny, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. 18:00 - w int. młodzieży bierzmowanej
Człowiek posiada rozum i wolną wolę, i to w takim
stopniu, że może nawet sprzeniewierzyć się miłosierdziu Boga, o co usilnie poprzez pokusy zwątpienia
zabiega szatan. Pan Jezus powiedział do św. Faustyny:
„Jeśli ktoś nie chce Mnie przyjąć za życia jako miłosiernego Pana, to w momencie śmierci będzie Mnie
musiał przyjąć jako sprawiedliwego Sędziego”. Miłosierdzie Boże tu i teraz jest szansą dla Ciebie i dla
mnie na wieki, ale każdy z nas indywidualnie decyduje dziś, jak szansę Bożego Miłosierdzia wykorzysta.

9:00 - +Bolesław Krajewski (g.15)
9:00 - +Stanisław, Ryszard, Antoni, Eugenia Dębska,
Janina, Jan Grzymkowscy
12:00 -w 50r. ślubu Teresy i Ludwika Biziewskich
12:00 - +Jan i Wanda Warakomscy
15:00 - za Ojczyznę, oddalenie zagrożeń, o pokój
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian

