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Caritas dla rodziny
Nasuwa się łacińska maksyma: "słowa
uczą, a przykłady pociągają", która
uświadamia nam, że postawa ojca i matki
mają stać się wzorcem do postępowania
dla dorastających dzieci. Przykład życia
miłością miłosierną rodziców ma pobudzać do chrześcijańskiej wrażliwości
dzieci. Bardzo często w rodzinach pokoleniowych dzieci uczą się szacunku dla
osób starszych i chorych. A zatem rodzina jako Kościół Domowy jest najlepszą
szkołą w realizacji uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Na koniec
dodajmy, iż miłość bliźniego nierozdzielnie związaną z miłością Pana Boga. Oby
jej nigdy nie zabrakło w naszym życiu, bo
jak uczy Pismo Święte: "Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec
Niebieski".

Ks. Piotr Pastewski

Z

godnie z wolą Pana Jezusa Druga
Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Od niedawna
tradycją Kościoła w Polsce jest że wraz z
tą niedzielą rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Obchodzimy go już po raz 71.
Tym razem przebiegać będzie pod hasłem: "Caritas dla rodziny". Caritas to
miłość chrześcijańska. Ma ona olbrzymi
wpływ na budowanie postawy wyrażanej
czynami miłosierdzia. Dla każdego z nas
stanowi zachętę do bycia miłosiernym na
wzór Syna Bożego - Jezusa Miłosiernego.
Tegoroczne hasło pragnie nam przypomnieć, że rodzina stanowi najbardziej
podstawowe środowisko, w którym
uczymy się postawy miłości miłosiernej.
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Kto jest moim bliźnim?

„

ra się układać relacje międzyludzkie na
fundamencie egoizmu, manipulacji i fałszywej litości, tym bardziej człowiek powinien odczuwać tęsknotę za miłosierdziem i potrzebę refleksji nad jego istotą. Prawda o
miłosierdziu jest
wiodącą treścią
głoszonej przez
Chrystusa nauki
i
zasadniczym
motywem Jego
dzieła zbawienia.
Św. Jan Paweł II
nauczał, że miłosierdzie „(…)
jest to miłość
czynna, miłość,
która zwraca się
do człowieka,
ogarnia wszystko, co składa się
na jego człowieczeństwo. Miłość ta w sposób szczególny
daje o sobie
znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną ludzką kondycją, która na różne
sposoby ujawnia ograniczoność i słabość

Helena Oksiuta

Kto jest moim bliźnim?”(Łk
10,29). Kto jest naprawdę
moim
bliźnim,
dla moich myśli,
dla mojego serca, dla mojego
działania? Na to
pytanie
Jezus
odpowiada przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie,
ale
również wyjątkowym czasem,
w którym wciąż
się znajdujemy.
Jesteśmy w atmosferze Uroczystości
Paschalnej, podczas
której wyjątkowe doświadczenia
duchowe
pozwoliły nam
zakosztować głębokiej prawdy naszej
wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego,
w Miłosierdzie Boże. Im bardziej świat
neguje istnienie grzechu i winy oraz sta2

człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku”. Miłosierny Samarytanin to przede wszystkim nasz Pan Jezus
Chrystus. „Gdy go zobaczył, wzruszył
się głęboko" (Łk 10, 33). Jezus miłosierny
patrzy na nas oczami swego serca, zauważa rany, które zostały nam zadane
przez trudne życiowe doświadczenia i
grzech; porusza Go do głębi każde nasze
cierpienie. Św. Jan Paweł II pisał: „(…) to
On pierwszy zbliża się do nas, ażeby nas
otoczyć opieką, by nas wyleczyć, by nas
uratować”. Jeżeli jeszcze występuje jakiś
dystans pomiędzy nami a Bogiem, to
winni temu jesteśmy my. Stawiamy przeszkody owemu zbliżeniu w postaci siły
grzechu w naszym sercu. Bóg jest naszym bliźnim, okazującym miłosierdzie.
Nieustanne i głębokie doznawanie przez
człowieka Bożego miłosierdzia jest wezwaniem do okazywania w tym duchu
miłosierdzia drugiemu człowiekowi. Ta
prawda wymaga głębszej refleksji, rewizji
własnych przyzwyczajeń i postępowania.
Papież Benedykt XVI nauczał „(…) miłość jest bezinteresowna; nie praktykuje
się jej dla osiągnięcia własnego celu”.
Czasem zapominamy, że do Boga prowadzi jedynie taka droga, która wiąże się
z naszym stosunkiem do Niego i do dru-

giego człowieka. Aby przyjść do Boga,
trzeba zatrzymać się przy drugim człowieku. Ks. Jan Twardowski ukazał tę
prawdę słowami „(…) z miłością do Boga podobno nie ma trudności. Kochamy
Go bardzo i tęsknimy za Nim, ale swojemu sąsiadowi, który zamyka za głośno
drzwi windy, to łeb byśmy ukręcili. Kochać Boga jest łatwo, ale ludzie są wredni. Tymczasem ten, kto nie cierpi bliźnich, nie kocha naprawdę ich, ani Boga”.
Wczytując się w przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, na pewno warto
spojrzeć na siebie, na własną postawę
wobec drugiego człowieka. Bóg wzywa
nas, abyśmy oparli swoje życie na Jego
miłosierdziu. W tym kontekście nasz
stosunek wobec bliźnich ma szczególne
znaczenie. Kiedy mówimy bliźni myślimy
przede wszystkim o tych, którzy żyją
blisko nas: w rodzinie, w sąsiedztwie. A
przecież są nimi także ci, z którymi mamy styczność w kościele, w miejscu
pracy. Jak pisał Jan Paweł II „(…) są nimi
także cierpiący, chorzy, osamotnieni,
wszyscy biedni. I nie tylko. Bliźnim jest
każdy, kto żyje daleko lub został pozbawiony własnego kraju, czy wolności, nie
ma w co się przyodziać ani co jeść. Bliźni
to może być człowiek nieszczęśliwy,
zupełnie lub prawie zupełnie zrujnowany
przez nieszczęścia i katastrofy, które
zepchnęły go w przepaść psychicznej i
moralnej nędzy”. Dla nas chrześcijan
centrum rzeczywistości powinno znajdo3

znajdować się w każdym człowieku, którego spotykamy na swej drodze i który
potrzebuje naszej pomocy, zrozumienia,
przebaczenia, współczucia, życzliwości,
miłości. Autentyczny naśladowca Chrystusa nie pyta „głośno”: kto jest moim
bliźnim? Takie pytanie zdradzałoby chęć
selekcji, wyodrębnienia pewnej konkretnej grupy ludzi. A przecież bliźnim jest
każdy, czy to przyjaciel czy nieprzyjaciel,
bogaty czy biedny, znajomy czy obcy.
Dostrzec i zatrzymać się przy drugim
człowieku. Zatrzymanie się nie oznacza
ciekawości, ale gotowość do pomocy;
do pomocy materialnej i duchowej. Jest
to otwarcie wewnętrznej dyspozycji
rozumu, wiary, serca i woli na drugiego
człowieka. Papież Benedykt XVI pisał
„(…) nie ma bardziej dobroczynnego, a
zatem bardziej miłosiernego działania na
rzecz bliźniego niż łamanie się z nim
chlebem Słowa Bożego, dzieleniem się
Dobrą Nowiną Ewangelii, wprowadzaniem go w relację z Bogiem. Ewangelizacja jest największą i pełną promocją osoby ludzkiej”. W podejściu do drugiego
człowieka ważna jest wrażliwość, zdolność do empatii. Ojciec Święty Jan Paweł

II podkreślał, że „(…) trzeba w sobie
pielęgnować wrażliwość serca, która
świadczy o współczuciu, o człowieczeństwie. Czasem owo współczucie pozostaje jedynym lub głównym wyrazem
naszej miłości i solidarności z drugim
człowiekiem”. Można powiedzieć, że
człowiek miłosierny, swoje własne ja
otwiera na drugiego człowieka. Dotykamy w tym miejscu jednego z kluczowych
punktów całej chrześcijańskiej antropologii. Człowiek nie może odnaleźć się w
pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Miłosierdzie jest formą miłości, która zwraca się
zawsze ku drugiemu człowiekowi. Człowiek miłosierny solidaryzuje się z bliźnim. Św. Tomasz z Akwinu przyznał miłosierdziu status cnoty moralnej. Z perspektywy moralności miłosierdzie wiąże
się z ochroną godności człowieka. Miłosierdzie w duchowości zbliża zawsze
człowieka do Boga, oraz otwiera na
działanie Bożej łaski. „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego” (Dz. 300). Pamiętajmy o tym…

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego;
która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar... (Dz. 699).
4

MINĄŁ TYDZIEŃ...
KAI
W Pariacoto powstanie plac imienia
polskich
franciszkanówmęczenników. W miasteczku Pariacoto w środkowym Peru powstaje plac
imienia polskich franciszkanów, zamordowanych tam blisko ćwierć wieku temu
przez członków lewackiej organizacji
Świetlisty Szlak (Sendero Luminoso). Dla
upamiętnienia ojców Michała Tomaszka i
Zbigniewa Strzałkowskiego wybrano
miejsce, w którym 9 sierpnia 1991 r.
zostali oni rozstrzelani.
Światowa stolica Bożego Miłosierdzia w liczbach. Łagiewniki w liczbach:
2 mln pielgrzymów rocznie przybywa do
Łagiewnik; 90 krajów, z których przybywają pielgrzymi; 100 zakonnic posługujących w Sanktuarium; 1,1 odbiorców niedzielnej Mszy św., transmitowanej z
klasztornej kaplicy; 250 tys. modlących
się w Godzinie Miłosierdzia i Koronce
transmitowanej z klasztornej kaplicy
przez katolickie rozgłośnie radiowe; kilkanaście tysięcy podziękowań za łaski,
otrzymane co roku po modlitwie w
Sanktuarium.
Na Powązkach uczczono pamięć
ofiar katastrofy smoleńskiej. Na
Powązkach Wojskowych w Warszawie
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odbyła się uroczystość upamiętniająca 96
osób, które zginęły w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem, 10
kwietnia 2010 roku. Podczas uroczystości przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy
Lotniczej pod Smoleńskiem odczytano
listę pasażerów tragicznego lotu. Następnie w intencji zmarłych członków
delegacji, załogi samolotu oraz funkcjonariuszy BOR odmówiona została modlitwa, której przewodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek.
Sąd oddalił powództwo przeciwko
abp. Michalikowi. Sąd Okręgowy w
Przemyślu oddalił pozew przeciwko abp.
Józefowi Michalikowi z powództwa Małgorzaty Marenin. Zdaniem sędziego, feministka nie udowodniła, że jej dobro
osobiste zostało naruszone. Powódka
ma również zapłacić arcybiskupowi 540
zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Modlitwa za Europę. W kościele Matki Bożej Miłosierdzia (Santa Maria della
Pietà) na terenie Campo Santo Teutonico w Watykanie odbyła się 8 kwietnia
po południu modlitwa za Europę i w
intencji budowania jej na korzeniach
chrześcijańskich. Okazją była przypadająca obecnie 660. rocznica koronacji czeskiego króla Karola IV w Rzymie na cesarza Świętego Imperium Rzymskiego.

Z Dzienniczka
św. Faustyny
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pierwsza niedziela po Wielkanocy
jest świętem Miłosierdzia, ale musi
być i czyn; i żądam czci dla Mojego
miłosierdzia przez obchodzenie
uroczyście tego święta i przez
cześć tego obrazu (Dz. 742).

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
2.

Dziś przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana oraz przy drzwiach kościoła zbiórka do puszek na rzecz Caritas.
W dniu dzisiejszym cały Kościół obchodzi Święta Miłosierdzia Bożego. Najważniejszą łaską związaną ze Świętem jest wielka obietnica całkowitego odpuszczenia win i kar skierowana do wszystkich, którzy w Święto Miłosierdzia
przystąpią do spowiedzi i Komunii świętej. Aby otrzymać łaskę odpustu Spowiedź świętą można było odprawić przed Świętem Miłosierdzia. Natomiast
Komunia św. winna być przyjęta godnie w samo Święto Miłosierdzia Bożego.
Oczywiście winna wypływać z istoty Nabożeństwa, czyli być przyjęta w postawie ufności w Boże Miłosierdzie.
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3.

Wraz z uroczystością Miłosierdzia Bożego rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.
4. Dziś kończymy Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego.
5. Jutro modlić się będziemy do Św. Michała Archanioła. O godz. 8.00 i 17.30
rozpoczną się godzinki do św. Michała Archanioła.
6. We wtorek sprawować będziemy msze św. o Duchu Świętym i modlić się do
Trzeciej Osoby Trójcy Świętej.
7. W środę po mszy św. wieczornej zapraszamy dzieci pierwszokomunijne oraz
ich rodziców. Rozpoczniemy od spotkania dla rodziców.
8. W czwartek o godz. 17.30 modlitwa różańcowa rozpocznie kolejne nabożeństwo dla czcicieli MB Szkaplerznej.
9. Także w czwartek przypada 87. rocznica urodzin papieża seniora Benedykta
XVI. Zachęcamy do modlitwy w jego intencjach, a także w intencjach obecnego papieża Franciszka i Kościoła powszechnego.
10. Przy wejściu do kościoła można katolicką. Bardzo serdecznie zachęcamy do
jej lektury.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 13 kwietnia
8.30 + Antoni Bekisz w 67 rocz. śm. oraz rodz. z ob. str.
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + mąż Roman oraz rodzice i rodzeństwo z ob. str.
+ ojciec Walenty Jeka
Wtorek – 14 kwietnia
8.30 o błog. Boże dla kapłanów, łaskę nawrócenia dla członków rodziny
i za cierpiących w czyśćcu
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + Tadeusz Potracki, Agnieszka i Paweł Fogt oraz Gabriela i Hubert Potraccy
o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz
o królowanie Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo
Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Polski
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Środa – 15 kwietnia
8.30 o nawrócenie grzeszników
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 + Kazimierz w dniu urodz.
+ mąż Narcyz, rodzice i rodzeństwo oraz zięć Andrzej
Czwartek – 16 kwietnia
8.30 + z rodziny Ziółkowskich
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże dla Marty
i Dawida w 10 rocz. ślubu
o szczęśliwe rozwiązanie
Piątek – 17 kwietnia
8.30 + z rodziny Szulc
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże dla
ks. Tadeusza w 38 święceń kapłańskich oraz o łaskę nieba dla zm. rodziców
Sobota – 18 kwietnia
8.30 o łaskę zdrowia i błog. Boże dla syna Bogusława w 38 rocz. urodz.
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże dla
Agnieszki w dniu 83 urodz.
III Niedziela Wielkanocna – 19 kwietnia
8.00 + brat Piotr Marzejon i bratanica Katarzyna Jamroz
+ Sabina Śledź - msza św. gregoriańska
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ mąż Augustyn oraz o zdrowie dla Wiesławy i w pewnej intencji
11.30 + Anna i Władysław Miotk oraz dziadkowie z ob. str.
18.00 + mąż Franciszek Arendt, teściowie Joanna i Augustyn oraz rodzeństwo
z rodz. Arendt
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