
 

 

 

 

 
 
 

		

 

Niedziela		
Miłosierdzia	Bożego	

Uroczystość	Odpustowa		
„Pragnę, 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 

miłosierdziu mojemu – dostąpi go”. 

 Ludzie zawiedli na całej linii. I to nie byle jacy ludzie: sama elita, 
filary powstającego Kościoła, czczeni później jako najważniejsi święci. 
Wszyscy zawiedli. Na nic się zdały ich wcześniejsze zapewnienia 
o wierności, nauki Jezusa skierowane tylko do nich potwierdzone cudami 
i przejawami nadludzkiej mocy - w chwili próby nic nie pomogło. Właśnie 
tacy jesteśmy. Bóg na pewno nie może na nas polegać. 
 I właśnie do takich ludzi: zdezorientowanych, zastraszonych, 
zawstydzonych swoją tchórzliwością i niewiernością - przychodzi Jezus. 
A raczej zjawia się niespodziewanie. I co najważniejsze: ze słowami pokoju 
i przebaczenia. Nie potępia ich ani nawet nie wzmiankuje o winie. Jezus 
nie robi najmniejszej wymówki, nawet nie napomyka o jakiejś niewierności 
czy zdradzie. Są tylko słowa pokoju i ponowienie misji wybrania i posłania, 
które mają zrehabilitować apostołów. Tak, jakby Jezus wszystko rozumiał, 
przewidział i teraz kończy swój scenariusz nieoczekiwanym happy endem. 
 A to jeszcze nie wszystko. "Weźmijcie Ducha Świętego. Komu 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone...". Właśnie tego wszyscy 
potrzebujemy, choć nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Brakuje nam 
wiary. I to nie tylko wiary w Boga, ale w to, że On nas kocha. Tu jest cały 
problem: wierzymy w Boga, ale mniej w Jego miłość do nas. Bo wiemy, 
że na nią nie zasługujemy. Nie mieści się nam w głowie, że Bóg mógłby 
pokochać i nadal kochać właśnie mnie, z moimi grzechami, wadami, 
głupotą, niewiernością... Może dlatego, że sami nie potrafimy tak kochać?
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W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż 14 razy, 
określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego 
ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia. 

„W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym 
miłosierdziu moim”. 
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę 
Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną 
tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości 
miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach 
świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament 
pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. 
Dlatego liturgia tej niedzieli jest punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga 
w tajemnicy Miłosierdzia. Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem 
szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich 
ludzi, zwłaszcza grzeszników. 

„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”.



 	

• Dzisiejsza Uroczystość rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, czyńmy 
więc miłosierdzie Braciom i Siostrom. 

• W niedzielę 19.04 o godz. 15:00 odmówimy uroczystą Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego - zapraszam do duchowego uczestnictwa za 
pośrednictwem kamerki z naszej świątyni.  

• Dziękuję za wszystkie ofiary składane i wpłacane na konto parafialne. 
Proszę śledzić informacje na stronie, w gazetce parafialnej 
w wersji papierowej i elektronicznej. 

• W związku z zaistniałą sytuacją Pierwsza Komunia Święta zostaje 
przeniesiona - nowy termin będzie ustalony z rodzicami, 
po pozytywnych informacjach służb państwowych i sanitarnych. 

INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	NA	TYDZIEŃ		
20.04-26.04	

PONIEDZIAŁEK	20	kwietnia	
18:00  1) + Jan Zbijowski 

WTOREK	21	kwietnia
7:00  + Ignacy Szwed, 2 żony, Aniela i Roman Maciejarz, zmarli   
 z rodziny Mydlarz

ŚRODA	22	kwietnia
18:00  + Stanisław Tomanek, zmarli z rodzin Tomanek i Bebek

CZWARTEK	23	kwietnia
18:00  + Stanisław Kuś, Rodzice, 4 Braci, 2 Bratowe, Szwagier

PIĄTEK	24	kwietnia	
18:00 + Eugenia i Jan Dzida

SOBOTA	25	kwietnia
7:00  + Irena Krzempek 1 rocznica śmierci  
17:00 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla   
 Doroty i Dariusza Opalińskich z synami z okazji 25 rocznicy  
 sakramentu małżeństwa 
 2) + Zofia i Józef Zbijowscy, Maria i Józef Bieńko, zmarli   
 z Rodziny 

III	NIEDZIELA	WIELKANOCNA	26	kwietnia	
7:30  + Jan Waleczek 
9:30  + Krzysztof Janik, Rodzice, Dziadkowie z obu stron, Ludwik  
 Waleczek 
11:00 + Urszula Szczepanik, ojciec Henryk

OGŁOSZENIA
Dziękuję za zrozumienie i podporządkowanie się zaleceniom związanym 

ze stanem epidemicznym w naszym kraju. Zachęcam do duchowego 
uczestnictwa w nabożeństwach z naszej świątyni. 

 Od poniedziałku w naszej świątyni będzie mogło uczestniczyć we 
Mszy św. i nabożeństwach 35 osób - pierwszeństwo mają osoby, które 

zamówiły intencję.  
Do świątyni wchodzimy i przebywamy w niej z zasłoniętymi ustami 

i nosem. Zajmujemy miejsca, zachowując bezpieczną odległość.

       
W następną niedzielę rozpoczynamy Tydzień Biblijny.  

By usłyszeć co mówi Pan do nas, zachęcam by wysłuchać 
i przeczytać „List od Boga do zasmuconych” -  

znaleźć go można na stronie parafialnej i plakacie. 

Przeczytaj z Pisma św. teksty ukryte w siglach.

TYDZIEŃ BIBLIJNY
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