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Wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne ... 

 Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 
Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla 
archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich 
diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 
roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji 
Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Ko-
ścioła. 
 Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które 
przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby 
pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, 
aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,  
a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źró-
dła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świę-
tej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Je-
zus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale 
także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia 
oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia 
win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawio-
nej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabo-
żeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czyn-
nej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska 
większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar do-
czesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem 
samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż 
łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpusz-
czenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego.  
W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar  
z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem pod-
niósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.  



 Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami 
kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii 
Kościoła. Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowie-
nia tego święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: 
Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosier-
dzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczy-
ście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być 
świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan Jezus powracał do tej 
sprawy w kilkunastu objawieniach, w których  nie tylko  określił miejsce  te-
go  święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustano-
wienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane.   
 Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga  w tajemnicy 
Jego miłosierdzia, ale także dniem ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus zwią-
zał z nim wielkie obietnice. Największa dotyczy łaski zupełnego odpuszczenia 
win i kar: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupeł-
nego odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Ta łaska – wyjaśnia ks. prof. I. Różycki 
– jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega bowiem tylko 
na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest 
nigdy odpuszczeniem samychże win. W przytoczonych zaś obietnicach Chry-
stus związał  odpuszczenie  win i kar  z Komunią świętą - jest oczywiste, że 
Komunia święta przyjęta w święto Miłosierdzia musi być nie tylko godna, ale 
także spełniać podstawowe wymagania nabożeństwa do Miłosierdzia, by da-
wała całkowite darowanie win i kar. Trzeba tutaj wyjaśnić, że spowiedź nie mu-
si być odprawiana w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; 
ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania  do jakiegokolwiek  grze-
chu. Nie można też pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabo-
żeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosier-
dzia względem bliźnich. Dopiero taka postawa pozwala oczekiwać spełnienia 
obietnic Chrystusowych związanych z tą formą kultu Miłosierdzia Bożego. 
 Pan Jezus powiedział,  że w tym  dniu otwarte są  wszystkie upusty Boże, 
przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, cho-
ciażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, na-
wet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopie-
ro się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus 
na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzo-
nych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. 
Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot 
modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie 
wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo 
Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje 
życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są do-
stępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością. 

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 
♦ Dziś - w drugą Niedzielę Wielkanocną - oddajemy cześć Miłosierdziu Boże-
mu. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Starajmy się w życiu co-
dziennym naszym bliźnim okazywać miłosierdzie względem duszy i ciała. W 
Tygodniu Miłosierdzia istnieje możliwość składania darów materialnych do ko-
szyka umieszczonego z tyłu kościoła oraz datków pieniężnych do skarbony.  
♦ Również dzisiaj odbywa się liczenie wiernych uczestniczących we Mszach 

św. 
♦ W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to 
Dzień Modlitw za dzieci poczęte, a nienarodzone. W dzisiejszą niedzielę od-
prawimy nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy przeciwko życiu nienarodzo-
nych dzieci. 
♦ Dzieci zapraszam w środę na godz. 800 na Mszę św. szkolną. 
♦ W czwartek po porannej Mszy św. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu. 
♦ Po wieczornej Mszy św. w czwartek, spotkanie z Rodzicami dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii św.  
♦ W najbliższy piątek 8 kwietnia o godzinie 1845 odbędzie się obowiązkowy eg-
zamin  
z katechizmu dla kandydatów do bierzmowania. Kto nie posiada jeszcze ma-
teriałów do nauki, może je pobrać w zakrystii. 

♦ W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny. 
♦ W kancelarii parafialnej przyjmuje się opłaty za miejsca w ławkach, za wodę 
na cmentarzu, wywóz śmieci oraz opłaty cmentarne. Można zamawiać Msze 
św. na rok 2017.  
W 2016 r. jest jeszcze wiele intencji mszalnych w tygodniu o godz. 700. 

♦ W Gościu Niedzielnym: 
płyta CD z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wybitni wokaliści z pomocą Du-
cha Świętego, specjalnie dla czytelników „Gościa Niedzielnego” nagrali Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego. Do słuchania w domu i w samochodzie. 
- Jezus powiedział siostrze Faustynie, że Koronka do Bożego Miłosierdzia ma 
być odmawiana „na uśmierzenie gniewu Bożego”. Co znaczą te słowa? Czy 
Bóg może się gniewać? 
- ważne dla maturzystów – kiedy będą mogli się odwoływać od ustalonego 
przez komisję wyniku testu? 
♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Caritas Archidiecezji. 
Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 4 do 10 kwietnia 2016 r. 
TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

4 IV 

Poniedzia-
łek 

Uroczystość 
Zwiastowania 

Pańskiego 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

 

5 IV 

Wtorek 
Wsp.  

św. Wincentego 
Ferreriusza 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Wilhelma Widera  

- Za + Stanisława Jaskółka w 1. rocznicę śmierci oraz  

+ Dorotę Jaskółka w 24. rocznicę śmierci 

6 IV 

Środa 

 

g. 700 

g. 800 

- Za ++ rodziców, brata i pokrewieństwo Arnold 

Msza św. szkolna 

- Za + Teresę Griner jako 30.dniowa 

7 IV 

Czwartek 

Wsp. Św. Jana 
Chrzciciela de 

la Salle 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Georginę Reitner, rodziców i pokrewieństwo 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Jakuba Cygan w rocznicę śmierci 

8 IV 

Piątek 
 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Gintera Szczendzina  

- W intencji młodzieży 

9 IV 

Sobota 

 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Teresę Griner od członków Bractwa Żywego Różańca 

- Za ++ rodziców Edwarda i Klarę Bednarczyk, Irenę Krupiń-

ską oraz pokrewieństwo 

10 IV 

3 NIEDZIE-

LA 

WIELKA-

NOCNA  

  

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Gertrudę Szołtysek w rocznicę śmierci oraz + Józefa 

Szołtysek w dniu urodzin 

- Za + Sylwestra Machnik w 4. rocznicę śmierci 

Nieszpory 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bo-

żą i zdrowie dla rodziny Wręczycki 


