
Nr 580/ 19 kwietnia 2020      ISSN 2080-0010 
II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

4  Nr 580

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020 r.

1. 2.

3.

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

Nr 580

L I T U R G I A  S Ł O W A
W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

 1

Miłosierdzie Boże - ratunek dla 
człowieka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Zapomniany rodowód 
Jana Pawła II - cz. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Z Dzienniczka s. Faustyny  . . . . . . . . . . . 4

Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wychwa-
lamy Boga za Jego bezgraniczne Miłosier-
dzie, objawione w Tajemnicy Paschalnej 
Chrystusa. Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
odprawimy o godz. 15.00., w Godzinę Miło-
sierdzia, a nie jak zwykle o godz. 17.00. 
Dziś nie będzie nabożeństwa o godz. 
17.00. Po nabożeństwie o godz. 15.00. 
modlić się będziemy za zmarłych z naszych 
rodzin. Pragniemy przypomnieć, że w ka-
żdy czwartek po Mszy św. o godz. 17.00 
odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego w intencji kapłanów pochodzących       
z naszej parafii i o nowe powołania kapła-
ńskie i zakonne. 

Dziękujemy s. Melanii, p. Stanisławowi 
Podgórskiemu, p. Łukaszowi Czarnemu, 
p. Jerzemu Stolarczykowi, p. Marii Zmyji 
za przygotowanie w tym roku Ciemnicy i 
Grobu Pańskiego.

W Poniedziałek Wielkanocny, na potrzeby 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze-
braliśmy 211 PLN. Wszystkim ofiaroda-
wcom składamy serdecznie Bóg zapłać.

W tym miesiącu mamy jeszcze wolne 
intencje mszalne.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na Caritas.

od 12.04.2020 do 10.05.2020

Módlmy się o uwolnienie świata
od pandemii koronawirusa.

Niech Zmartwychwstały napełni nas 
wiarą i męstwem, abyśmy mogli 
sprostać wszelkim wyzwaniom

w tym trudnym okresie.

K O M E N T A R Z
 Czasem w kazaniach pojawia się obraz 

Jezusa, który kołacze do „drzwi” naszego 
serca. Jednak te drzwi są tak skonstru-
owane, że mają klamkę tylko od wewnątrz. 
W związku z tym, Jezus nie może do niego 
wejść, jeśli Mu nie otworzymy.

W tym obrazie jest wiele prawdy. Jeśli 
człowiek bardzo się skupi na samym sobie 
(jaki jest biedny albo jaki jest wspaniały), to 
trudno mu nawet usłyszeć pukanie do 
drzwi, a co dopiero je otworzyć. A Bóg nie 
chce odbierać nam wolności. Z drugiej 
strony, oznaczałoby to, że Bóg zostawia 
nas samych z naszą wolnością, aż 
usłyszymy Jego pukanie.

Dzisiejsza Ewangelia mówi, że miło-
sierdzie Boga jest większe. Jezus Chrystus 
wchodzi do Apostołów, „choć drzwi były 
zamknięte”. Wchodzi i mówi: „Pokój wam”.

Trzeba zawsze mieć nadzieję, że Jezus 
Zmartwychwstały znajdzie sposób, aby 
dostać się do serc zamkniętych i przynieść 
im pokój.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

6.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 2, 42-47

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Uczniowie 
trwali w nauce apostołów i we wspólnocie,        
w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogar-
niała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele 
znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, 
przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je 
każdemu według potrzeby. Codziennie trwali 
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po 
domach, spożywali posiłek w radości i 
prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud 
odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś 
przymnażał im codziennie tych, którzy 
dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie 
doznać trochę smutku z powodu różno-
rodnych doświadczeń. Przez to wartość 
waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od 
niszczalnego złota, które przecież próbuje się 
w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy 
objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie 
widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, 
choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucie-
szycie się radością niewymowną i pełną 
chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej 
wiary – zbawienie dusz.

Oto słowo Boże 

Można odmawiać sekwencję: Niech      
w święto radosne Paschalnej Ofiary

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 20, 29

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

EWANGELIA
J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i 
bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrza-
wszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwuna-
stu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on 
rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie 
włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu 
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął 
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie 
rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i 
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój 
bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do 
Niego: «Pan mój i Bóg mój!».

Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 
Albo: Alleluja
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki».  
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki». 
Niech wyznawcy Pana głoszą: * 
«Jego łaska na wieki».

Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, † 
lecz Pan mnie podtrzymał. * 
Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim 
Zbawcą.  
Głosy radości z ocalenia w namiotach 
sprawiedliwych: * 
«Prawica Pańska moc okazała».

Kamień odrzucony przez budujących † 
stał się kamieniem węgielnym. * 
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych 
oczach.  
Oto dzień, który Pan uczynił, * 
radujmy się nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE 
1 P 1, 3-9

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra 
Apostoła: Niech będzie błogosławiony Bóg i 
Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On    
w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie    
z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził 
nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezni-
szczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, 
które jest zachowane dla was w niebie. Wy 
bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą 
Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się          
w czasie ostatecznym.

Dokończenie ze str. 2

Miłosierdzie Boże 
a wolność człowieka

Bóg, który jest miłością, a w relacji do nas 
jest miłosierny, stworzył nas na swój obraz i 
podobieństwo. Człowiek posiada rozum i 
wolną wolę, i to w takim stopniu, że może 
nawet sprzeniewierzyć się miłosierdziu Bo-
ga, 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 mu-siał 
przyjąć jako sprawiedliwego Sędziego”. 
Miłosierdzie Boże tu i teraz jest szan-są dla 
Ciebie i dla mnie na wieki, ale każdy z nas 
indywidualnie decyduje dziś, jak szansę 
Bożego Miłosierdzia wykorzysta.

Ks. Jan Koclęga

Źródło: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/
niedziela201814-milosierdzieb.html

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że 
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, 
których nie zapisanow tej księdze, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie 
w imię Jego.

Oto słowo Pańskie

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- w czwartek, 23 kwietnia, uroczystość św. 
Wojciecha, biskupa i męczennika,

- sobotę. 25 kwietnia, święto św. Marka, 
Ewangelisty.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

4.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej 

Z Dzienniczka siostry Faustyny
ŚW. FAUSTYNA UWIELBIAŁA MAJESTAT TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Bądź uwielbiony, w Trójcy Świętej Jedyny, miłosierny Boże,
Niezgłębiony, niezmierzony, niepojęty,
A zatapiając się w Tobie, umysł ich pojąć Cię nie może,
Więc powtarzają bez końca swe wieczne: Święty.

Bądź wysławiony, miłosierny nasz Stwórco i Panie,
Wszechmocny, a pełen litości, niepojęty,
Miłować Ciebie, to istnienia naszego zadanie,
Śpiewając swój wieczysty hymn - Święty...

Bądź błogosławiony, miłosierny Boże, Miłości wiekuista,
Tyś ponad niebiosa, szafiry i firmamenty,
Tak Cię wysławia rzesza duchów czysta,
Swoim wiecznym hymnem - Trzykroć Święty.

A wpatrując się twarzą w twarz, w Ciebie Boże,
Widzę, że mógłbyś powołać przed nimi inne stworzenia,
Dlatego, korząc się przed Tobą w wielkiej pokorze,
Bo dobrze widzę, że ta łaska jest z miłosierdzia jedynie. (Dz 1742)

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

  Ksiądz Karol Wojtyła, jako młody ksiądz, 
potem biskup a nawet i kardynał chętnie 
zaglądał do Czańca. Był gdzieś blisko i po 
drodze mu było, to wpadał, często nie-
oczekiwanie, bez uprzedzenia, choć na parę 
godzin.

  

  Dawniej z Krakowa do Czańca nie było 
wcale łatwo się dostać, nie jak dzisiaj. Młody 
kleryk Wojtyła najpierw musiał dostać się do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, a potem wędrował 
szczytami gór, przez Złotą Górkę, Palenicę i 
schodził na Czaniec Bukowski, a stamtąd 
prosto do Wojtyłów. Raz jeden zszedł z gór i 
odparzył sobie nogi. Powiadają, że nogi miał 
w bąblach. Doszedł do domu Franciszka 
Wojtyły i usiadł na progu. Zaraz mu ciocia 
Elżbieta podstawiła miskę z serwatką i kazała 
moczyć nogi. (Inna wersja - to były okłady      
z mleka i śmietany).

  Nie był wybredny, jadł, co było w domu, 
chleb z serem i masłem, jaka, smakowała 
Mu nawet słonina z cebulą. A za zsiadłym 
mlekiem to przepadał.

   Franciszek Wojtyła z Andrychowa miał pięć 
lat, nie więcej, gdy pewnego dnia dziadka 
Franciszka, z którym mieszkali, odwiedził 
młody ksiądz z Krakowa. Pamięta, że po 
zakończeniu wizyty dziadek Franciszek kazał 
odwieźć młodego księdza na stację, do Kęt.

  Wspomina Ludwika Wojtyłowa:

- Szli na nogach, Franciszek i ksiądz Wojtyła. 
Akurat wracała z Kęt córka Karola -J ózia. 
Spotkali się na drodze. Stryj Franciszek 
mówi: To jest Karola córka. Józia przywitała 
się. Pytał, czy panna, czy mężatka, ile roków 
ma, czemu nie wyjdzie za mąż.
- Nie ma za kogo - odpowiedziała.
-Trzeba modlić się o dobrego męża, to 
znajdzie się.

   Tak powiedział ksiądz Wojtyła. I spełniły się 
jego słowa. Wyszła Józia za wdowca - 
Józefa Biłka, dobrego człowieka, który miał 
czworo dzieci. Wychowała te dzieci, pożeniła.

 Kiedy zachorował Franciszek Wojtyła, 
kardynał Karol Wojtyła odwiedził ukochanego 
krewnego i obiecał rodzinie: 

Gdyby Pan Bóg powołał do siebie 
Franciszka, dajcie mi znać. Gdy tylko będę 
mógł, przyjadę.
  Tego samego roku 1968, na początku gru-
dnia stryj Franciszek zmarł i ksiądz kardynał 
dotrzymał danej obietnicy. 

  Poprowadził ceremonię pogrzebową. Dzień 
był wyjątkowo zimny, wietrzny. Szedł za 
trumną z odkrytą głową. Wszyscy widzieli, 
jak rozciera zmarznięte dłonie. Ksiądz 
kardynał nie miał ani rękawic, ani szala 
ciepłego. Chcieli mu oddać rękawice, czapki, 
szaliki, ale powiedział, że jest mu ciepło, nie 
trzeba.

  Stypa, zwana tutaj pocieszonką, odbywała 
się w domu Albina Wojtyły. Zebrała się cała 
rodzina i ksiądz kardynał razem z nimi.

  Przy herbatce sobie siedział i wypytywał          
o sprawy gospodarskie. Zostałby pewnie 
dłużej, gdyby nie jego sekretarz. Wciąż 
ukradkiem pokazywał na zegarek. Za 
którymś upomnieniem kardynał wstał.

No, nie pogada człowiek -  rzucił, wychodząc.

Już nigdy więcej nie przyjechał do Czańca.

Jezus na nowo przypomina 
Miłosierdzie jako największy 

przymiot Boga
   Prawdę o nieskończonym miłosierdziu Bo-
ga Jezus zechciał przypomnieć w XX wieku 
przez św. Siostrę Faustynę. „Nie znajdzie 
ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwró-
ci z ufnością do miłosierdzia Mojego!”. Te 
słowa z „Dzienniczka” św. Faustyny wyjaś-
niają sens nabożeństwa do Bożego Miło-
sierdzia, które Jan Paweł II nazwał „antybio-
tykiem na choroby współczesnego świata”. 
Jezus wiedział, kiedy objawić ludzkości tę 
tajemnicę swojego nieskończonego miłosier-
dzia: w wieku, który tak bardzo już wtedy był 
— i miał być — naznaczony niezmierzonym 
cierpieniem pojedynczych ludzi oraz całych 
narodów. Tylko ufne zwrócenie się do Boże-
go Miłosierdzia mogło pomóc przetrwać tę 
gehennę i odnaleźć sens życia. A tym zwró-
ceniem się z ufnością do Boga jest nabo-
żeństwo do Bożego Miłosierdzia.
   Jezus wyjaśnił św. Faustynie, w jaki spo-
sób Miłosierdzie i miłość są największymi 
przymiotami Boga. Po pierwsze — miłosier-
dzie jednoczy stworzenie ze Stwórcą. Po 
drugie — największą miłość i przepaść miło-
sierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa, w Je-
go odkupieniu. Siostra Faustyna wnioskuje, 
że ten przymiot jest największy w Bogu. Nie 
ma wątpliwości, że miłosierdzie w tym obja-
wieniu oznacza bezpośrednio i wprost jego 
działanie w świecie stworzonym. Miłosier-
dzie, istotny przymiot substancji Bożej, jest 
tu oznaczone pośrednio, tzn. o tyle, o ile jest 
widoczne jego działanie w świecie. Porząd-
kując przymioty według wielkości ich dzia-
łania, miłosierdzie zajmuje pierwsze miejsce, 
ponieważ Wcielenie Boga jest największym 
skutkiem miłosierdzia. Zatem skutki działa-
nia miłosierdzia — miłości są w świecie naj-
większe i pod tym względem miłosierdzie 
przewyższa wszystkie inne przymioty Boga.

Wyciągnięte ramiona 
miłosiernego Boga

  Bóg w swoim niezgłębionym miłosierdziu 
nie zostawia nas samych. Pragnie zjedno-
czyć wszystkich ludzi ze sobą i obdarzyć 
szczęściem przebywania w swojej obecno-
ści. Nie nosi urazy, nie pamięta złego — 
przebacza. Upodobał sobie w przebaczaniu. 
Miłosierdzie odnosi tryumf nad grzechem i 
słabością człowieka. Człowiek dostaje więc 
siłę, by powstawać i nawracać się. Przez 
Boże Miłosierdzie może on zaczynać od 
nowa, codziennie, nieustannie.
   Bóg bogaty w miłosierdzie pragnie, by 
człowiek nie tylko został zbawiony, ale by za 
sprawą najwyższej miłości osiągnął najpeł-
niejsze podobieństwo do Boga i cieszył się 
tym przez całą wieczność. Cd na str. 4

  Nowy Testament 
— Jezus Chrystus objawia w pełni 

Miłosierdzie Boga
   Nowy Testament zachowuje dawne ogólne 
pojęcie miłosierdzia Bożego, nadaje mu treść 
bogatszą i poszerza zakres. Bóg jest miło-
sierny wobec wszystkich ludzi, a miły jest Mu 
ten, kto pełni Jego wolę. W Chrystusie i przez 
Chrystusa dokonuje się najpełniejsze obja-
wienie Bożego Miłosierdzia. Kto patrzy na 
Chrystusa, nie może nie dostrzec w Nim 
miłosierdzia. Chrystus „nie tylko mówi o miło-
sierdziu Bożym i tłumaczy je poprzez porów-
nania i przypowieści, ale nade wszystko sam 
je wciela i uosabia” — czytamy w encyklice 
„Dives in misericordia” św. Jana Pawła II 
(por. nr 2). Chrystus swoim postępowaniem i 
całą swoją działalnością objawiał, że w świe-
cie obecna jest miłość wrażliwa na ludzką 
krzywdę, ubóstwo, słabość, nędzę, jednym 
słowem — miłość, która w języku biblijnym 
nazywa się miłosierdziem. Momentem kulmi-
nacyjnym objawienia i udzielania miłości 
miłosiernej Boga były wydarzenia paschalne 
— dzieło odkupienia świata i człowieka,          
a więc męka i śmierć Chrystusa na krzyżu.

Bóg wierny swej miłości
   Prawda o miłosierdziu Bożym jest powsze-
chnie znana, bowiem ukazuje ją Pismo Świę-
te, wyróżniając spośród innych doskonałości 
Bożych, gdy mówi ogólnie: „Wszystkie ścież-
ki Pana — to łaskawość i wierność” (Ps 25, 
10), i rozszerzając na wszystkie dzieła Boże: 
„Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego 
dzieła” (Ps 145, 9). Szczególnie przypisuje 
miłosierdziu Bożemu dzieło stworzenia: „On 
rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska 
na wieki” (Ps 136, 6); oraz dzieło Odkupienia: 
„I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na 
wieki” (Ps 136, 24); dalej — dzieło naszego 
uświęcenia: „On w swoim wielkim miłosier-
dziu przez powstanie z martwych Jezusa 
Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej na-
dziei” (1P 1, 3). Te objawione prawdy stały 
się przedmiotem analizy Ojców Kościoła, 
upatrujących w miłosierdziu główny motyw 
działania Bożego.
   Św. Augustyn mówi: „Wyznaję, Panie, że 
jesteś miłosierny we wszystkich dziełach 
swoich i dlatego powiedziałeś przez sługę 
swego: «Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie 
Jego dzieła» (Ps 145, 9)”. Św. Tomasz nato-
miast określa miłosierdzie Boże jako odwie-
czną doskonałość Stworzyciela, Odkupiciela i 
Uświęciciela w stosunku do stworzeń, przez 
którą Bóg wyprowadza je z nędzy i uzupełnia 
ich braki. Miłosierdzie Boże jako relacja Boga 
do ludzi i całego stworzenia jest wierne i ma 
swoją kontynuację w misji Kościoła wobec 
świata, gdzie Jego miłosierdzie jest udzielane.

Niedziela Bożego Miłosierdzia
   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

Miłosierdzie Boże - ratunek dla człowieka
  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 nie-
rozerwalnie 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 wy-
pełniała egzystencję człowieka absolutnym 
szczęściem, była zanurzeniem się w miłości 
Boga, trwaniem w zachwycie absolutnego 
piękna i dobra — byciem w komunii z Bo-
giem. 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 
dramat utraconego raju. Nawet wobec 
takiego faktu miłosierdzie Boże daje nadzieję 
na zbawienie każdego człowieka.

   Stary Testament 
ukazuje Boże Miłosierdzie

  Stary Testament określa Boga jako miło-
siernego, litościwego, cierpliwego, bogatego 
w życzliwość i wierność. Bóg zachowuje swą 
łaskę w tysięczne pokolenia, przebacza nie-
wierności i grzech, ale nie pozostawia ich bez 
ukarania. W Piśmie Świętym Starego Testa-
mentu miłosierdzie Boże najczęściej odnosi 
się do pomyślności doczesnej, bo przecież 
nawet przebaczenie grzechów jest związane 
ze szczęściem ziemskim. Dopiero w póź-
niejszych księgach miłosierdzie Boga ma za 
przedmiot dobra przyszłe. „Ci, którzy Mu 
zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości 
będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miło-
sierdzie nad Jego wybranymi” (Mdr 3,9). 
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, 
chociaż umarli, to żyją w pokoju, a dostąpią 
dóbr wielkich (por. Mdr 3,1-8). Ogólnie można 
powiedzieć, że w Starym Testamencie istnie-
je napięcie między sprawiedliwością Bożą       
a miłosierdziem Bożym, z tym że zawsze 
miłosierdzie przeważa. Miłosierdzie odnosi 
się do przebaczenia grzechów, ocalenia od 
cierpień oraz ogólnej opieki nad człowiekiem.

Zapomniany rodowód Jana Pawła II - cz. 2
   Czaniec  - gniazdo rodziny Wojtyłów.
 Wieś położna jest u podnóża Palenicy, 
niedaleko Kęt, oddalona od Wadowic 17 
kilometrów. Mieszkańcy Czańca mówią o so-
bie: - Jesteśmy góralami z niskich gór. A od 
kiedy Beskid Żywiecki należy do woje-
wództwa śląskiego, tutejszych  nazywają  
ślą-skimi góralami.
 W Czańcu urodził się Maciej Wojtyła, 
dziadek Ojca Świętego. Nie znamy 
dokładnej daty, kiedy to Maciej opuścił 
Czaniec, swoją rodzinną wieś i przeniósł się 
do Lipnika, dzisiaj dzielnicy Bielska-Białej. 
Udało się jedynie ustalić, że Maciej wyuczył 
się krawiectwa i w wieku 28 lat, w roku 1878 
poślubił Annę, córkę piekarza Franciszka 
Przeczka. Rok potem przyszedł na świat 
ojciec papieża - Karol.

   Maciej, dziadek papieża zostawił w Czańcu 
trzech swoich braci: Józefa, Jana, Pawła. Ich 
wnukowie reprezentują ród Wojtyłów w cza-
nieckiej parafii. 
   Czy Ojciec święty znał swoich krewnych      
z Czańca?
Nie tylko znał, ale i lubił tam zaglądać. Każda 
z tych wizyt została zapamiętana. Każda 
pozostała w sercach czanieckich Wojtyłów.
  Najstarsi pamiętają, że w Czańcu, jako 
młody gimnazjalista, spędzał wakacje. Gościł 
u Franciszka i Franciszki Wojtyłów. Raz 
zabrał ze sobą na wakacje kolegę. Nocowali 
na sianie, w stodole, a myli się w rzece. 
Zaraz po śniadaniu, skoro świt, wyruszali      
w góry. Wracali o zmierzchu.

     Barbara Olak

Karol Wojtyła z żoną i synem

Franciszek Wojtyła, 
ukochany stryjek Jana Pawła II

Zapomniany rodowód Jana PawIa II to opo-
wieść o zwyczajnych ludziach, ich godnym, 
pracowitym i pełnym skromności życiu.

Barbara Olak z informacji utrwalonych w lu-
dzkiej pamięci odtwarza dzieje rodziny,        
z której wywodzi się największy z Polaków. 



Nr 580z w2 3Nr 580

radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

  Ksiądz Karol Wojtyła, jako młody ksiądz, 
potem biskup a nawet i kardynał chętnie 
zaglądał do Czańca. Był gdzieś blisko i po 
drodze mu było, to wpadał, często nie-
oczekiwanie, bez uprzedzenia, choć na parę 
godzin.

  

  Dawniej z Krakowa do Czańca nie było 
wcale łatwo się dostać, nie jak dzisiaj. Młody 
kleryk Wojtyła najpierw musiał dostać się do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, a potem wędrował 
szczytami gór, przez Złotą Górkę, Palenicę i 
schodził na Czaniec Bukowski, a stamtąd 
prosto do Wojtyłów. Raz jeden zszedł z gór i 
odparzył sobie nogi. Powiadają, że nogi miał 
w bąblach. Doszedł do domu Franciszka 
Wojtyły i usiadł na progu. Zaraz mu ciocia 
Elżbieta podstawiła miskę z serwatką i kazała 
moczyć nogi. (Inna wersja - to były okłady      
z mleka i śmietany).

  Nie był wybredny, jadł, co było w domu, 
chleb z serem i masłem, jaka, smakowała 
Mu nawet słonina z cebulą. A za zsiadłym 
mlekiem to przepadał.

   Franciszek Wojtyła z Andrychowa miał pięć 
lat, nie więcej, gdy pewnego dnia dziadka 
Franciszka, z którym mieszkali, odwiedził 
młody ksiądz z Krakowa. Pamięta, że po 
zakończeniu wizyty dziadek Franciszek kazał 
odwieźć młodego księdza na stację, do Kęt.

  Wspomina Ludwika Wojtyłowa:

- Szli na nogach, Franciszek i ksiądz Wojtyła. 
Akurat wracała z Kęt córka Karola -J ózia. 
Spotkali się na drodze. Stryj Franciszek 
mówi: To jest Karola córka. Józia przywitała 
się. Pytał, czy panna, czy mężatka, ile roków 
ma, czemu nie wyjdzie za mąż.
- Nie ma za kogo - odpowiedziała.
-Trzeba modlić się o dobrego męża, to 
znajdzie się.

   Tak powiedział ksiądz Wojtyła. I spełniły się 
jego słowa. Wyszła Józia za wdowca - 
Józefa Biłka, dobrego człowieka, który miał 
czworo dzieci. Wychowała te dzieci, pożeniła.

 Kiedy zachorował Franciszek Wojtyła, 
kardynał Karol Wojtyła odwiedził ukochanego 
krewnego i obiecał rodzinie: 

Gdyby Pan Bóg powołał do siebie 
Franciszka, dajcie mi znać. Gdy tylko będę 
mógł, przyjadę.
  Tego samego roku 1968, na początku gru-
dnia stryj Franciszek zmarł i ksiądz kardynał 
dotrzymał danej obietnicy. 

  Poprowadził ceremonię pogrzebową. Dzień 
był wyjątkowo zimny, wietrzny. Szedł za 
trumną z odkrytą głową. Wszyscy widzieli, 
jak rozciera zmarznięte dłonie. Ksiądz 
kardynał nie miał ani rękawic, ani szala 
ciepłego. Chcieli mu oddać rękawice, czapki, 
szaliki, ale powiedział, że jest mu ciepło, nie 
trzeba.

  Stypa, zwana tutaj pocieszonką, odbywała 
się w domu Albina Wojtyły. Zebrała się cała 
rodzina i ksiądz kardynał razem z nimi.

  Przy herbatce sobie siedział i wypytywał          
o sprawy gospodarskie. Zostałby pewnie 
dłużej, gdyby nie jego sekretarz. Wciąż 
ukradkiem pokazywał na zegarek. Za 
którymś upomnieniem kardynał wstał.

No, nie pogada człowiek -  rzucił, wychodząc.

Już nigdy więcej nie przyjechał do Czańca.

Jezus na nowo przypomina 
Miłosierdzie jako największy 

przymiot Boga
   Prawdę o nieskończonym miłosierdziu Bo-
ga Jezus zechciał przypomnieć w XX wieku 
przez św. Siostrę Faustynę. „Nie znajdzie 
ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwró-
ci z ufnością do miłosierdzia Mojego!”. Te 
słowa z „Dzienniczka” św. Faustyny wyjaś-
niają sens nabożeństwa do Bożego Miło-
sierdzia, które Jan Paweł II nazwał „antybio-
tykiem na choroby współczesnego świata”. 
Jezus wiedział, kiedy objawić ludzkości tę 
tajemnicę swojego nieskończonego miłosier-
dzia: w wieku, który tak bardzo już wtedy był 
— i miał być — naznaczony niezmierzonym 
cierpieniem pojedynczych ludzi oraz całych 
narodów. Tylko ufne zwrócenie się do Boże-
go Miłosierdzia mogło pomóc przetrwać tę 
gehennę i odnaleźć sens życia. A tym zwró-
ceniem się z ufnością do Boga jest nabo-
żeństwo do Bożego Miłosierdzia.
   Jezus wyjaśnił św. Faustynie, w jaki spo-
sób Miłosierdzie i miłość są największymi 
przymiotami Boga. Po pierwsze — miłosier-
dzie jednoczy stworzenie ze Stwórcą. Po 
drugie — największą miłość i przepaść miło-
sierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa, w Je-
go odkupieniu. Siostra Faustyna wnioskuje, 
że ten przymiot jest największy w Bogu. Nie 
ma wątpliwości, że miłosierdzie w tym obja-
wieniu oznacza bezpośrednio i wprost jego 
działanie w świecie stworzonym. Miłosier-
dzie, istotny przymiot substancji Bożej, jest 
tu oznaczone pośrednio, tzn. o tyle, o ile jest 
widoczne jego działanie w świecie. Porząd-
kując przymioty według wielkości ich dzia-
łania, miłosierdzie zajmuje pierwsze miejsce, 
ponieważ Wcielenie Boga jest największym 
skutkiem miłosierdzia. Zatem skutki działa-
nia miłosierdzia — miłości są w świecie naj-
większe i pod tym względem miłosierdzie 
przewyższa wszystkie inne przymioty Boga.

Wyciągnięte ramiona 
miłosiernego Boga

  Bóg w swoim niezgłębionym miłosierdziu 
nie zostawia nas samych. Pragnie zjedno-
czyć wszystkich ludzi ze sobą i obdarzyć 
szczęściem przebywania w swojej obecno-
ści. Nie nosi urazy, nie pamięta złego — 
przebacza. Upodobał sobie w przebaczaniu. 
Miłosierdzie odnosi tryumf nad grzechem i 
słabością człowieka. Człowiek dostaje więc 
siłę, by powstawać i nawracać się. Przez 
Boże Miłosierdzie może on zaczynać od 
nowa, codziennie, nieustannie.
   Bóg bogaty w miłosierdzie pragnie, by 
człowiek nie tylko został zbawiony, ale by za 
sprawą najwyższej miłości osiągnął najpeł-
niejsze podobieństwo do Boga i cieszył się 
tym przez całą wieczność. Cd na str. 4

  Nowy Testament 
— Jezus Chrystus objawia w pełni 

Miłosierdzie Boga
   Nowy Testament zachowuje dawne ogólne 
pojęcie miłosierdzia Bożego, nadaje mu treść 
bogatszą i poszerza zakres. Bóg jest miło-
sierny wobec wszystkich ludzi, a miły jest Mu 
ten, kto pełni Jego wolę. W Chrystusie i przez 
Chrystusa dokonuje się najpełniejsze obja-
wienie Bożego Miłosierdzia. Kto patrzy na 
Chrystusa, nie może nie dostrzec w Nim 
miłosierdzia. Chrystus „nie tylko mówi o miło-
sierdziu Bożym i tłumaczy je poprzez porów-
nania i przypowieści, ale nade wszystko sam 
je wciela i uosabia” — czytamy w encyklice 
„Dives in misericordia” św. Jana Pawła II 
(por. nr 2). Chrystus swoim postępowaniem i 
całą swoją działalnością objawiał, że w świe-
cie obecna jest miłość wrażliwa na ludzką 
krzywdę, ubóstwo, słabość, nędzę, jednym 
słowem — miłość, która w języku biblijnym 
nazywa się miłosierdziem. Momentem kulmi-
nacyjnym objawienia i udzielania miłości 
miłosiernej Boga były wydarzenia paschalne 
— dzieło odkupienia świata i człowieka,          
a więc męka i śmierć Chrystusa na krzyżu.

Bóg wierny swej miłości
   Prawda o miłosierdziu Bożym jest powsze-
chnie znana, bowiem ukazuje ją Pismo Świę-
te, wyróżniając spośród innych doskonałości 
Bożych, gdy mówi ogólnie: „Wszystkie ścież-
ki Pana — to łaskawość i wierność” (Ps 25, 
10), i rozszerzając na wszystkie dzieła Boże: 
„Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego 
dzieła” (Ps 145, 9). Szczególnie przypisuje 
miłosierdziu Bożemu dzieło stworzenia: „On 
rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska 
na wieki” (Ps 136, 6); oraz dzieło Odkupienia: 
„I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na 
wieki” (Ps 136, 24); dalej — dzieło naszego 
uświęcenia: „On w swoim wielkim miłosier-
dziu przez powstanie z martwych Jezusa 
Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej na-
dziei” (1P 1, 3). Te objawione prawdy stały 
się przedmiotem analizy Ojców Kościoła, 
upatrujących w miłosierdziu główny motyw 
działania Bożego.
   Św. Augustyn mówi: „Wyznaję, Panie, że 
jesteś miłosierny we wszystkich dziełach 
swoich i dlatego powiedziałeś przez sługę 
swego: «Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie 
Jego dzieła» (Ps 145, 9)”. Św. Tomasz nato-
miast określa miłosierdzie Boże jako odwie-
czną doskonałość Stworzyciela, Odkupiciela i 
Uświęciciela w stosunku do stworzeń, przez 
którą Bóg wyprowadza je z nędzy i uzupełnia 
ich braki. Miłosierdzie Boże jako relacja Boga 
do ludzi i całego stworzenia jest wierne i ma 
swoją kontynuację w misji Kościoła wobec 
świata, gdzie Jego miłosierdzie jest udzielane.

Niedziela Bożego Miłosierdzia
   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

Miłosierdzie Boże - ratunek dla człowieka
  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 nie-
rozerwalnie 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 wy-
pełniała egzystencję człowieka absolutnym 
szczęściem, była zanurzeniem się w miłości 
Boga, trwaniem w zachwycie absolutnego 
piękna i dobra — byciem w komunii z Bo-
giem. 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 
dramat utraconego raju. Nawet wobec 
takiego faktu miłosierdzie Boże daje nadzieję 
na zbawienie każdego człowieka.

   Stary Testament 
ukazuje Boże Miłosierdzie

  Stary Testament określa Boga jako miło-
siernego, litościwego, cierpliwego, bogatego 
w życzliwość i wierność. Bóg zachowuje swą 
łaskę w tysięczne pokolenia, przebacza nie-
wierności i grzech, ale nie pozostawia ich bez 
ukarania. W Piśmie Świętym Starego Testa-
mentu miłosierdzie Boże najczęściej odnosi 
się do pomyślności doczesnej, bo przecież 
nawet przebaczenie grzechów jest związane 
ze szczęściem ziemskim. Dopiero w póź-
niejszych księgach miłosierdzie Boga ma za 
przedmiot dobra przyszłe. „Ci, którzy Mu 
zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości 
będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miło-
sierdzie nad Jego wybranymi” (Mdr 3,9). 
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, 
chociaż umarli, to żyją w pokoju, a dostąpią 
dóbr wielkich (por. Mdr 3,1-8). Ogólnie można 
powiedzieć, że w Starym Testamencie istnie-
je napięcie między sprawiedliwością Bożą       
a miłosierdziem Bożym, z tym że zawsze 
miłosierdzie przeważa. Miłosierdzie odnosi 
się do przebaczenia grzechów, ocalenia od 
cierpień oraz ogólnej opieki nad człowiekiem.

Zapomniany rodowód Jana Pawła II - cz. 2
   Czaniec  - gniazdo rodziny Wojtyłów.
 Wieś położna jest u podnóża Palenicy, 
niedaleko Kęt, oddalona od Wadowic 17 
kilometrów. Mieszkańcy Czańca mówią o so-
bie: - Jesteśmy góralami z niskich gór. A od 
kiedy Beskid Żywiecki należy do woje-
wództwa śląskiego, tutejszych  nazywają  
ślą-skimi góralami.
 W Czańcu urodził się Maciej Wojtyła, 
dziadek Ojca Świętego. Nie znamy 
dokładnej daty, kiedy to Maciej opuścił 
Czaniec, swoją rodzinną wieś i przeniósł się 
do Lipnika, dzisiaj dzielnicy Bielska-Białej. 
Udało się jedynie ustalić, że Maciej wyuczył 
się krawiectwa i w wieku 28 lat, w roku 1878 
poślubił Annę, córkę piekarza Franciszka 
Przeczka. Rok potem przyszedł na świat 
ojciec papieża - Karol.

   Maciej, dziadek papieża zostawił w Czańcu 
trzech swoich braci: Józefa, Jana, Pawła. Ich 
wnukowie reprezentują ród Wojtyłów w cza-
nieckiej parafii. 
   Czy Ojciec święty znał swoich krewnych      
z Czańca?
Nie tylko znał, ale i lubił tam zaglądać. Każda 
z tych wizyt została zapamiętana. Każda 
pozostała w sercach czanieckich Wojtyłów.
  Najstarsi pamiętają, że w Czańcu, jako 
młody gimnazjalista, spędzał wakacje. Gościł 
u Franciszka i Franciszki Wojtyłów. Raz 
zabrał ze sobą na wakacje kolegę. Nocowali 
na sianie, w stodole, a myli się w rzece. 
Zaraz po śniadaniu, skoro świt, wyruszali      
w góry. Wracali o zmierzchu.

     Barbara Olak

Karol Wojtyła z żoną i synem

Franciszek Wojtyła, 
ukochany stryjek Jana Pawła II

Zapomniany rodowód Jana PawIa II to opo-
wieść o zwyczajnych ludziach, ich godnym, 
pracowitym i pełnym skromności życiu.

Barbara Olak z informacji utrwalonych w lu-
dzkiej pamięci odtwarza dzieje rodziny,        
z której wywodzi się największy z Polaków. 
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wychwa-
lamy Boga za Jego bezgraniczne Miłosier-
dzie, objawione w Tajemnicy Paschalnej 
Chrystusa. Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
odprawimy o godz. 15.00., w Godzinę Miło-
sierdzia, a nie jak zwykle o godz. 17.00. 
Dziś nie będzie nabożeństwa o godz. 
17.00.  Po nabożeństwie o godz. 15.00. 
modlić się będziemy za zmarłych z naszych 
rodzin.  Pragniemy przypomnieć, że w ka-
żdy czwartek po Mszy św. o godz. 17.00 
odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego w intencji kapłanów pochodzących       
z naszej parafii i o nowe powołania kapła-
ńskie i zakonne. 

Dziękujemy s. Melanii, p. Adamowi Doma-
szczyńskiemu, p. Stanisławowi Podgór-
skiemu, p. Łukaszowi Czarnemu, p. Jerze-
mu Stolarczykowi, p. Marii Zmyji za 
przygotowanie w tym roku Ciemnicy i 
Grobu Pańskiego.
W Poniedziałek Wielkanocny, na potrzeby 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze-
braliśmy 211 PLN. Wszystkim ofiaroda-
wcom składamy serdecznie Bóg zapłać.

W tym miesiącu mamy jeszcze wolne 
intencje mszalne.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na Caritas.

od 12.04.2020 do 10.05.2020

Módlmy się o uwolnienie świata 
od pandemii koronawirusa.

Niech Zmartwychwstały napełni nas 
wiarą i męstwem, abyśmy mogli 
sprostać wszelkim wyzwaniom

w tym trudnym okresie.

K O M E N T A R Z
Czasem w kazaniach pojawia się obraz 

Jezusa, który kołacze do „drzwi” naszego 
serca. Jednak te drzwi są tak skonstru-
owane, że mają klamkę tylko od wewnątrz. 
W związku z tym, Jezus nie może do niego 
wejść, jeśli Mu nie otworzymy.

W tym obrazie jest wiele prawdy. Jeśli 
człowiek bardzo się skupi na samym sobie 
(jaki jest biedny albo jaki jest wspaniały), to 
trudno mu nawet usłyszeć pukanie do 
drzwi, a co dopiero je otworzyć. A Bóg nie 
chce odbierać nam wolności. Z drugiej 
strony, oznaczałoby to, że Bóg zostawia 
nas samych z naszą wolnością, aż 
usłyszymy Jego pukanie.

Dzisiejsza Ewangelia mówi, że miło-
sierdzie Boga jest większe. Jezus Chrystus 
wchodzi do Apostołów, „choć drzwi były 
zamknięte”. Wchodzi i mówi: „Pokój wam”.

Trzeba zawsze mieć nadzieję, że Jezus 
Zmartwychwstały znajdzie sposób, aby 
dostać się do serc zamkniętych i przynieść 
im pokój.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

6.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 2, 42-47

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Uczniowie 
trwali w nauce apostołów i we wspólnocie,        
w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogar-
niała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele 
znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, 
przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je 
każdemu według potrzeby. Codziennie trwali 
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po 
domach, spożywali posiłek w radości i 
prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud 
odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś 
przymnażał im codziennie tych, którzy 
dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie 
doznać trochę smutku z powodu różno-
rodnych doświadczeń. Przez to wartość 
waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od
niszczalnego złota, które przecież próbuje się
w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy
objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie 
widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz,
choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucie-
szycie się radością niewymowną i pełną 
chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej 
wiary – zbawienie dusz.

Oto słowo Boże 

Można odmawiać sekwencję: Niech      
w święto radosne Paschalnej Ofiary

śPIEW PRZED EWANGELIł 
J 20, 29

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

EWANGELIA
J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i 
bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrza-
wszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwuna-
stu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on 
rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie 
włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu 
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął 
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie 
rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i 
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój 
bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do 
Niego: «Pan mój i Bóg mój!».

Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Albo: Alleluja
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki».  
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki». 
Niech wyznawcy Pana głoszą: * 
«Jego łaska na wieki».

Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, † 
lecz Pan mnie podtrzymał. * 
Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim 
Zbawcą.  
Głosy radości z ocalenia w namiotach 
sprawiedliwych: * 
«Prawica Pańska moc okazała».

Kamień odrzucony przez budujących † 
stał się kamieniem węgielnym. * 
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych 
oczach.  
Oto dzień, który Pan uczynił, * 
radujmy się nim i weselmy.

DRUGIE CZYTANIE 
1 P 1, 3-9

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra 
Apostoła: Niech będzie błogosławiony Bóg i 
Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On    
w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie    
z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził 
nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezni-
szczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, 
które jest zachowane dla was w niebie. Wy 
bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą 
Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się          
w czasie ostatecznym.

Dokończenie ze str. 2

Miłosierdzie Boże 
a wolność człowieka

  Bóg, który jest miłością, a w relacji do nas 
jest miłosierny, stworzył nas na swój obraz i 
podobieństwo. Człowiek posiada rozum i 
wolną wolę, i to w takim stopniu, że może 
nawet sprzeniewierzyć się miłosierdziu Bo-
ga, 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 mu-siał 
przyjąć jako sprawiedliwego Sędziego”. 
Miłosierdzie Boże tu i teraz jest szan-są dla 
Ciebie i dla mnie na wieki, ale każdy z nas 
indywidualnie decyduje dziś, jak szansę 
Bożego Miłosierdzia wykorzysta.

Ks. Jan Koclęga

Źródło:   https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/
niedziela201814-milosierdzieb.html

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że 
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, 
których nie zapisanow tej księdze, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie 
w imię Jego.

Oto słowo Pańskie

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

- w czwartek, 23 kwietnia, uroczystość św.
Wojciecha, biskupa i męczennika,

- sobotę. 25 kwietnia, święto św. Marka,
Ewangelisty.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

4.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego  i Matki Bożej Miłosiernej 

Z Dzienniczka siostry Faustyny
ŚW. FAUSTYNA UWIELBIAŁA MAJESTAT TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Bądź uwielbiony, w Trójcy Świętej Jedyny, miłosierny Boże,
Niezgłębiony, niezmierzony, niepojęty,
A zatapiając się w Tobie, umysł ich pojąć Cię nie może,
Więc powtarzają bez końca swe wieczne: Święty.

Bądź wysławiony, miłosierny nasz Stwórco i Panie,
Wszechmocny, a pełen litości, niepojęty,
Miłować Ciebie, to istnienia naszego zadanie,
Śpiewając swój wieczysty hymn - Święty...

Bądź błogosławiony, miłosierny Boże, Miłości wiekuista,
Tyś ponad niebiosa, szafiry i firmamenty,
Tak Cię wysławia rzesza duchów czysta,
Swoim wiecznym hymnem - Trzykroć Święty.

A wpatrując się twarzą w twarz, w Ciebie Boże,
Widzę, że mógłbyś powołać przed nimi inne stworzenia,
Dlatego, korząc się przed Tobą w wielkiej pokorze,
Bo dobrze widzę, że ta łaska jest z miłosierdzia jedynie. (Dz 1742)
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