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Niedziela Bożego Miłosierdzia
Ks. Piotr Pastewski

O

bchodzimy dziś niezwykłe z kilku
względów święto. Pierwszy to
ten, że zaistniało ono z woli samego Boga. W "Dzienniczku" siostry Faustyny
znajdujemy następujące pragnienie, które Pan Jezus kieruje do swojej Sekretarki, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była Świętem Miłosierdzia. To pragnienie
po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus
w Płocku w 1931 r.: „Święto to wyszło z
wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miło1

sierdziu mojemu – dostąpi go”. Jak ważna
było to sprawa dla Króla Miłosierdzia
niech świadczy fakt, że do tej prośby i
pragnienia czy wręcz żądania w kolejnych objawieniach powracał aż 14krotnie. Co więcej, Pan Jezus sam określił miejsce tego święta w kalendarzu
liturgicznym. W "Dzienniczku" znajdujemy także przyczynę i cel ustanowienia
Niedzieli Miłosierdzia oraz sposób w jaki
mamy do niego się przygotować i jak
mamy je obchodzić. Jeśli chodzi o ostatnią kwestię, to szczególna rola w jej wypełnieniu przypada kapłanom: „W tym
dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim
i niezgłębionym miłosierdziu moim”.

Dlaczego Panu Jezusowi zależało na
pierwszej niedzieli po Wielkanocy, a
więc niedzieli, która kończy oktawę
Zmartwychwstania Pańskiego? Otóż
chciał nam w ten sposób wskazać na
ścisły związek jaki zachodzi między tajemnicą Odkupienia, która stoi w centrum obchodów Zmartwychwstania Pańskiego a Świętem Miłosierdzia. W zamyśle Syna Bożego było, by ukazać, że Jego
męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są najwspanialszym objawieniem
miłości miłosiernej Boga. Warto zauważyć, że nie bez przyczyny liturgia Święta
Miłosierdzia mówi nam o sakramentach
świętych. Otóż to właśnie w nich owocuje i aktualizuje się dzieło odkupienia.
Każdy z sakramentów, a szczególnie
chrzest, sakrament pokuty i Eucharystia
są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. Stąd też liturgia tej niedzieli
jest punktem kulminacyjnym uwielbienia
Boga w tajemnicy Miłosierdzia.
Ale Święto Miłosierdzia Bożego ma być
także dniem łaski dla wszystkich ludzi,
zwłaszcza grzeszników. I to jest kolejny
aspekt niezwykłości tego dnia. Jeszcze
raz przywołajmy słowa z "Dzienniczka"
naszej świętej Patronki: „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła
Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie

upusty Boże, przez które płyną łaski, niech
się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza,
chociażby grzechy jej były jak szkarłat”.
Wielka szkoda, że nie wszyscy zdajemy
sobie sprawę z rangi tego święta. Otóż,
choć nie wszystkim - szczególnie systematycznie praktykującym - może to się

podobać, ale nawet ci, którzy dopiero w
tym dniu się nawracają, mogą otrzymać
przebaczenie grzechów oraz wyprosić
wszelkie łaski, jeśli tylko są one zgodne z
wolą Bożą. Szczególnymi bowiem adresatami tego święta są grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej zatwardziali, choć
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oczywiście nie tylko oni. Zaglądnijmy
jeszcze raz do "Dzienniczka": „Dusze
giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im
ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia
Bożego – zginą na wieki”.
W tym miejscu warto jeszcze raz przypomnieć warunki, przez spełnienie których możemy skorzystać z wielkich darów Miłosiernego Boga, jakie obiecuje na
ten wyjątkowy dzień. Są to warunki, które wypływają z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać ufność w
Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia,
być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii św. Dlaczego warto te
warunki wypełnić? Otóż „Nie znajdzie
żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan
Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do
miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia”.
Do Święta Miłosierdzia Bożego przygotowujemy się przez Nowennę do Miłosierdzia Bożego, którą również podyktował s. Faustynie nasz Pan Jezus Chrystus.
I ostatni aspekt niezwykłości tego święta. Jest nim fakt - z czego my, Polacy,
mamy prawo być bardzo dumni - że
ustanowił je dla Kościoła Powszechnego
nasz wielki rodak - św. Jan Paweł II. Stało
się to 30 kwietnia 2000 r. podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. Właśnie
wówczas, zgodnie z treścią jej prywatnych objawień, ogłosił drugą Niedzielę

Wielkanocną Świętem Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła. W dokumencie
Kongregacji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów czytamy: "Ojciec Święty Jan Paweł
II łaskawie polecił, aby w Mszale Rzymskim
po tytule 'II Niedziela Wielkanocna' dodać
określenie 'czyli Miłosierdzia Bożego', nakazując zarazem, by w liturgii tej Niedzieli
posługiwano się zawsze tekstami, które na
ten dzień przewidziane są w tymże Mszale
i w Liturgii Godzin obrządku rzymskiego."
Te postanowienia Ojca Świętego Kongregacja ogłosiła 5 maja 2000 roku, aby
zostały wykonane bez względu na jakiekolwiek rozporządzenia przeciwne.
Na koniec zacytujmy słowa św. Jana
Pawła II wygłoszone w Łagiewnikach w
2000 roku: „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 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 miłosierdzia, aby wszelka
niesprawiedliwość na świecie znalazła kres
w blasku prawdy”.
Nie marnujmy zatem tych niezwykłych
łask jakie daje nam ten niezwykły dzień.
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Kalendarium Święta Bożego Miłosierdzia
VI. 1980 - Wydanie Encykliki przez Jana
Pawła II pt. Dives in misericordia ułatwia
wprowadzenie nowego święta w życie
kościoła
VII. 1985 - Krakowski Metropolita Franciszek Macharski jako pierwszy, Listem
Apostolskim na Wielki Post, wprowadza
w swojej diecezji Święto Miłosierdzia
Bożego
VIII. 1993 - Beatyfikacja Sługi Bożej Siostry Faustyny Kowalskiej przyspiesza
zatwierdzenie Kultu Bożego Miłosierdzia
IX. 1995 - Wydane przez Stolicę Apostolska dekretu zezwalającego na obchodzenie Święta Bożego Miłosierdzia we
wszystkich diecezjach Polski
X. 2000 - Kanonizacja błogosławionej
Siostry Faustyny Kowalskiej jeszcze bardziej przyczynia się do zatwierdzenia
Święta w całym Kościele.
XI. 2000 - Jan Paweł II ustanawia Święto
Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła
Powszechnego.
Źródło: www.faustyna.pl/
fnabozenstwo.htm#swieto

I. 1934 - Siostra Faustyna Kowalska po
raz pierwszy obchodzi Święto Bożego
Miłosierdzia w ciszy własnego serca, a
rok później w tym celu udaje się do
Ostrej Bramy
II. 1943 - Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w klasztorze w Łagiewnikach w bardzo uroczysty sposób
oddaje cześć Miłosierdziu Bożemu
III. 1947 - Prośba biskupów polskich
skierowana do Kongregacji Obrzędów
w sprawie zatwierdzenie Święta Miłosierdzia
IV. 1951 - Zgoda kard. Sapiehy na publiczne obchodzenie tegoż święta w krakowskich Łagiewnikach - abp Eugeniusz
Baziak udziela z tej racji odpustu zupełnego wszystkim, którzy w Niedzielę
Przewodnią nawiedzą klasztor sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia
V. 1959 - 1978 - Zakaz Notyfikacji Apostolskiej szerzenia nowego kultu w kościele w formach przedstawionych przez
siostrę Faustynę

KOMUNIKAT
Prokuratura w Pucku, prowadząca śledztwo w sprawie podwójnie
śmiertelnego wypadku, jaki wydarzył się w Wielką Sobotę na przejściu
dla pieszych przy naszej parafii, zwraca się z prośbą do osób, które były
świadkami tego wypadku, by zgłosiły się wprost do prokuratury (do Pana
Michała Kierskiego) lub na posterunek policji w Pucku.
4

Ogłoszenia Parafialne

101 pytań o Miłosierdzie Boże

Jaka jest różnica między
miłosierdziem a współczuciem
i litością?
Piotr Szweda MS
ks. Andrzej Witko

W

spółczucie jest sposobem
uczestnictwa w życiu uczuciowym innego człowieka. Buduje ono pomost pomiędzy swoim uczuciem a uczuciem drugiego. Litość jest wstrząsem
emocjonalnym, który rodzi się na widok
ludzkiej nędzy. Ten wstrząs doprowadza
człowieka nie tylko do płaczu, ale niekiedy również do konkretnego czynu. Dobrze jest, kiedy litość prowadzi do
współczucia, a to z kolei do miłosierdzia,
będącego zwieńczeniem miłości, której
zarodki możemy znaleźć zarówno we
współczuciu, jak i w litości. Zdaniem ks.
prof. Józefa Tischnera, miłosierdzie ma
coś ze współ-czucia. Ono nie tylko poznaje całkiem obiektywnie stany uczuciowe innego człowieka, ale również ma w
nich swój udział. Cieszy się z tymi, którzy się radują, smuci się z tymi, którzy
płaczą. Jednak drogi miłosierdzia i współczucia w pewnym momencie diametralnie się różnią i rozchodzą. Współczucie
może dotyczyć radosnych stanów czło5

wieka, miłosierdzie natomiast odnosi się
przede wszystkim do ludzkiej biedy. Możemy współodczuwać radość drugiego
człowieka, ale pochylić się miłosiernie
możemy jedynie nad ludzkim bólem,
smutkiem, doświadczeniem cierpienia.
Pod tym względem miłosierdzie jest podobne do litości, ale jest ono czymś więcej niż litość.
Litość także pochyla się nad człowiekiem, też współczuje, jednak jest to pochylenie się przede wszystkim nad tym,
co widzi, co słyszy. Natomiast miłosierdzie pochyla się nad tym, co wie, nawet
gdy nie widzi konieczności pomocy i nie
słyszy krzyku rozpaczy. Miłosierdzie rozumie i wie, że człowiek jest wielkim
marnotrawcą darów pochodzących od
Stwórcy. Dla miłosierdzia wszystko jest
jeszcze do uratowania, nie wszystko jest
stracone, gdyż miłosierdzie jest bólem
nadziei. Miłosierdzie zatem nie jest nastrojem, litościwym współczuciem czy
wielkodusznością, lecz relacją miłości
partnerskiej, interpersonalnej, w której
dokonuje się wymiana, oparta na godności człowieka i szacunku dla osoby ludzkiej.

1.

Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem
Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją w 2000 roku Święty Jan Paweł II. Od
kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza w trwającym jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Przypominamy też, że dziś w sanktuarium swarzewskim o godz. 11.00 diecezjalne uroczystości związane ze Świętem i Rokiem Miłosierdzia.

2.
3.

Dziś kończymy Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego.
Także dziś, z woli księdza Arcybiskupa, we wszystkich kościołach naszej diecezji przy drzwiach kościoła odbywa się zbiórka na potrzeby Archidiecezjalnego

4.

Caritas.
Również dziś w pierwszą niedzielę miesiąca zapraszamy na adorację Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie o godz. 15.00. Zachęcamy do uwielbienie Pana

5.

obecnego w Boskim Chlebie.
Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy
Wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Odprawimy dodatkowe msze święte na wioskach:

6.

w Sławutowie i Brudzewie o godz. 16.00

7.

w Celbowie i Połczynie o godz. 16.45

8.

Podczas wieczornej Eucharystii będzie można podjąć dzieło adopcji, składając
zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego
rodziców. Prosimy, aby chętni przynieśli ze sobą świece.

9.

We wtorek modlić się będziemy do Św. Michała Archanioła. O godz. 8.00 i

17.30 rozpoczną się godzinki do św. Michała Archanioła.
10. W czwartek sprawować będziemy msze św. o Duchu Świętym i modlić się do
Trzeciej Osoby Trójcy Świętej.
6

1.

W piątek w czasie mszy św. o godz. 18.00 ks. abp Sławoj Leszek Głódź udzieli

18.00

młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. Pamiętajmy w swoich mo2.

3.

4.

dlitwach o kandydatach do bierzmowania.
W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcamy nie tylko w tym

w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodz.
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska

+ Krzysztof Ceynowa - int. od uczest. pogrz.
CZWARTEK – 7 kwietnia
8.30 + Feliks Pieper - int. od uczest. pogrz.

szczególnym tygodniu wszystkich parafian do lektury Pisma Świętego.
Również w przyszłą niedzielę przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.

w podz. za wszystkie otrzymane dotychczas łaski z prośbą o dalsze błog.
Boże i opiekę nad rodziną

Pragniemy przy tej okazji zwrócić się, szczególnie do panów, o pomoc. Chce-

18.00 + Stanisława i Zenon Michnowscy, zm. z ob. str. i cierpiący w czyśćcu

my w najbliższym czasie rozpocząć prace przy drodze wokół kościoła. Jeżeli
byłby ktoś, kto ma w tym jakieś doświadczenie i wiedzę i chciałby wziąć odpo-

+ Teresa i Józef Hincka oraz dziadkowie z ob. str.
PIĄTEK – 8 kwietnia

wiedzialność za prowadzenie tych prac prosimy, aby zgłosił się do księdza proboszcza. Jeśli znajdzie się taka osoba, to w najbliższym czasie poprosimy także

8.30 + Elżbieta i Jan Hincke w rocz. śm. Jana
18.00 SAKRAMENT BIERZMOWANIA

wszystkich chętnych, którzy w tej pracy chcieliby wziąć udział.
Przy wejściu do kościoła nabyć można jak zwykle najnowszą prasę katolicką.

+ Ireneusz
o nawrócenie grzeszników
SOBOTA - 9 kwietnia
8.30 w pewnej intencji

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK - 4 kwietnia - Zwiastowanie Pańskie
8.30 + Władysław Klamann, Irena i Józef Holender, Wanda i Ernest Klamann oraz
Marek Bistram
+ Irena Nielepko - msza św. gregoriańska
18.00 + Elżbieta i Paweł Kupscy i zm. z pb. str. w rocz. śm. Pawła
+ Józef Nadolski
WTOREK – 5 kwietnia
8.30 + Paweł
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. w rodz.
+ Irena Nielepko - msza św. Gregoriańska
ŚRODA – 6 kwietnia
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla Hanny i Tadeusza w
25 rocz. śl.
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18.00 + Maria Ławniczak w rocz. urodz.
+ żona Aleksandra, matka Magdalena w rocz. urodz. oraz ojciec Hubert
i teść Kazimierz
III NIEDZIELA WIELKANOCY – 10 kwietnia
8.00 + mąż Aleksander, córka Teresa, rodz. Marta i Augustyn oraz siostry Jadwiga i Elżbieta
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże w 14 rocz. ślubu
oraz o łaskę zdrowia dla rodziców i rodzeństwa z ob. str.
10.00

W INTENCJI PARAFIAN
+ Anna Czapp w rocz. urodz.

11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla Klaudii i Huberta
18.00 + Alfons Trella w 4 rocz. śm.

PARAFIA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 84-100 Puck, ul. Swarzewska 84
tel. (58)7743007, tel. kom. 723967551; faks (58)7746622
e-mail: sfaustyna.puck@gmail.com; www: http://www.faustinum.jelonek.com.pl
numer konta parafialnego: BS Puck 4183480003-0000-0000-0417-0001
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