
 
 

  
 KKK 1718: Błogosławieństwa są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia. 
Pragnienie to ma Boskie pochodzenie; Bóg wszczepił je w serce człowieka, by przy-
ciągnąć je do siebie, ponieważ tylko On może je zaspokoić.  
 KKK 1723 Obiecane szczęście stawia nas wobec decydujących wyborów moral-
nych. Zaprasza nas do oczyszczenia naszego serca ze złych skłonności i do poszukiwa-
nia nade wszystko miłości Bożej. Uczy nas, że prawdziwe szczęście nie polega ani na 
bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sławie czy władzy, ani na żadnym ludzkim 
dziele, choćby było tak użyteczne jak nauka, technika czy sztuka, ani nie tkwi w żad-
nym stworzeniu, ale znajduje się w samym Bogu, który jest źródłem wszelkiego do-
bra i wszelkiej miłości. 
 
  
 
 „O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże/ Kto Cię godnie uwielbić i wysła-
wić może/ Największy przymiocie Boga Wszechmocnego/ Tyś słodka nadzieja dla 
człowieka grzesznego (Dzienniczek św. Faustyny, 951). 
 Umiłowani Bracia i Siostry! Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Fau-
styny, by wraz z nią i z wami wszystkimi wielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę 
Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka inne-
go źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu ufam 
Tobie! 
 To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest 
szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w 
obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z 
głębi ludzkich serc, pełnych cierpienia, niepokoju, zwątpienia, poszukujących nieza-
wodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tu, do łagiewnickiego sanktu-
arium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest „Ojcem miłosier-
dzia, oraz Bogiem wszelkiej pociechy” (por. 2 Kor 1,3). Pragniemy oczyma duszy wpa-
trywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie 
własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielokroć otrzymaliśmy i którą Bóg 
zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny. (…)” 
(fragment homilii z poświęcenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia) 
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 Błogosławieni miłosierni… tak -nie jeden raz słyszeliśmy te słowa. Ale co one znaczą? Jak 
je  rozumiemy? Na początku tegorocznego Wielkiego Postu, po przeżyciu rekolekcji parafial-
nych, zatrzymajmy się chwilkę, nad tym błogosławieństwem Pana. 
 W latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia włoscy misjonarze pracujący w Sao Paulo 
dokonali cudu rozmnożenia czekolady. Mieli do rozdania kilka tabliczek, ale gdy otoczył ich 
tłum dzieci, rozdawali czekoladę bez końca. Towarzysząca im zakonnica zemdlała, a świadko-
wie zdarzenia złożyli zaprzysiężone zeznania u lokalnego biskupa. Dzieci z Sao Paulo mogły żyć 
bez rozmnożonej czekolady, która zresztą i tak nie zmieniała ich statusu ludzi biednych. Podob-
nie ci, którzy przyszli słuchać Jezusa, - z dobrze znanego nam fragmentu Ewangelii o rozmnoże-
niu chleba - nie umarliby z głodu, gdyby przez jeden wieczór pościli. Chociaż zapewne i tak mie-
li jakieś zapasy jedzenia, albo mogli kupić je w pobliskiej okolicy. 
 W istocie nie było to rozmnożenie chleba czy czekolady, tylko miłości. «Na pewno Bóg nie 
jest – jak niektórzy by chcieli – rozdającym cukierki głupawym tatuśkiem, który niewiele rozu-
mie i robi, co mu się każe. Bzdura! Bóg jest bardzo sprawiedliwy i zarazem bardzo miłosierny» 
– twierdził śp. pamięci dominikanin, o. Joachim Badeni. 
 Zastanówmy się chwilę, czy my jesteśmy gotowi na takie gesty, w których objawia się mi-
łość Boga? Uczynki, które powodują, że naszym bliskim żyje się łatwiej. Na czyny, które zbliżają 
nas do siebie, tworzą więź między bliskimi. Takie czyny pokazują drugiej osobie, że ją kochamy, 
że jest dla nas ważna, cenimy to, kim jest. A przeważnie to są zwykłe codzienne rzeczy – umy-
cie naczyń, wyprasowanie koszuli, złapanie za rękę, pocałunek. 
 Poniżej jest kilka pytań o obecność czynów miłosierdzia w naszym rodzinnym życiu. Zasta-
nówmy się nad nimi w ten Wielkopostny czas: 
 Czy w naszych małżeństwach i rodzinach pomagamy sobie wzajemnie w codziennych obo-
wiązkach? 
 Czy potrafimy okazywać sobie bliskość poprzez ciało: dotykając się, całując np. na przywi-
tanie, głaskając, itp.? 
 Czy pamiętamy o ważnych rodzinnych uroczystościach i rocznicach? Czy potrafimy je 
uczcić za pomocą drobnych upominków, prezentów? 
 Czy potrafimy prosić siebie wzajemnie o pomoc? 
 Czy dzieciom pomagamy w ich obowiązkach szkolnych? 
 Czy uprzyjemniamy sobie nasze wspólne rodzinne życie miłymi uczynkami typu: robienie 
herbaty, ugotowanie dla drugiej osoby tego, co lubi najbardziej, niespodzianka w postaci bile-
tów do kina, itp.? 
 W naszych domach porozmawiajmy ze sobą szczerze. Jeśli coś w naszym małżeństwie czy 
rodzinie niedomaga, jeśli coś jest do naprawienia w tej dziedzinie, podejmijmy jakieś postano-
wienia, które pomogą nam nauczyć się gestów miłości wobec siebie. 
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 Święta Faustyna zapisała w swoim dzienniczku następujące słowa: „Jezus powiedział do 
mnie: Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, 
trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym 
dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Moje-
mu” (Dz. 742). Każdy z nas został otoczony Bożym miłosierdziem. Już w momencie poczęcia 
zostaliśmy obdarowani niewysłowioną miłością Boga. To jest ogromna nadzieja dla naszej 
grzesznej natury. To pewność, że jeśli tylko sięgnę po Bożą miłość, zapragnę jej, będę wko-
rzeniony w Boże Miłosierdzie. Bóg daje ten ogromny dar każdemu z nas. To tak jak w przy-
powieści o niemiłosiernym dłużniku (por. Mt 18, 23-35): Bóg daruje nam wielki dług, jaki 
mamy wobec Niego. Ten dług jest ogromny, właściwie niemożliwy do spłacenia, po ludzku 
nie do ogarnięcia. Bóg dając nam życie ukochał nas miłością, której żaden człowiek nie jest w 
stanie na równi odwdzięczyć. To jest Boża inwestycja w nas - ludzi, to jest nadzieja na życie 
przy Jego boku. W tej Bożej miłości mamy wzrastać i dzięki niej dojrzewać. Ale nie możemy 
zatrzymać jej tylko dla siebie. Bo wówczas będziemy tacy jak dłużnik z przypowieści: sam 
miał darowane przez Pana ogromne długi, ale nie potrafił zapomnieć o wiele mniejszego 
zadłużenia, jakie miał u niego inny człowiek. Zatem naszym obowiązkiem jest szerzyć Boże 
miłosierdzie. Roztaczać je wśród innych osób. Postarać się dawać innym choć maleńką cząst-
kę tego, co w każdej chwili dostajemy od naszego Pana. Z miłością powinniśmy przede 
wszystkim udawać się do naszych bliskich: współmałżonka i dzieci. Nasze rodziny, nasze mał-
żeństwa to szczególne miejsce, gdzie możemy okazywać sobie miłosierdzie, którego podsta-
wą jest miłość do Boga. Jak to możemy zrobić? Odpowiedź daje nam sam Chrystus: poprzez 
czyn, słowo i modlitwę. 
 
 
 
 „Bóg bogaty w miłosierdzie”. To hasło jest niejako streszczeniem całej prawdy o tej 
miłości Boga do człowieka, która przyniosła ludzkości odkupienie. „Bóg, będąc bogaty w mi-
łosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występ-
ków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4-5). Pełnia tej miłości objawiła się w 
ofierze krzyża. Nikt bowiem „nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15, 13). Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miłosierdzia 
Boga! 
 Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, zdajemy sobie sprawę, że Chrystusowe wezwa-
nie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości, wyznacza nam wszystkim tę samą miarę. 
Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z 
dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że 
Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiej-
szym świecie. 
 
 
 
  
 W piątek Droga Krzyżowa o godz.17.15, a w niedzielę Gorzkie Żale o godz. 17.00. 
 W zakrystii przyjmujemy zapisy na pielgrzymki w Alpy Bawarskie i Włochy południowe. 
  
 

Niedziela, 8.03:  
07.30 + Bronisława Sęk /greg./ 
09.30 z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Klimków 
09.30 + Roman Kręcina – od rodziny Chromy 
11.30 w intencji wszystkich Parafian 
11.30 dziękczynna za roczek dziecka 
18.00 dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Elżbiety i Wiesława Boroń 
 

Poniedziałek, 9.03:  
18.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Ludwik Bombol  
18.00 + Włodzimierz Witkowski 
  

Wtorek, 10.03:  
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Bogusław Sala – od koleżanek i kolegów z Stalprodukt S.A. 
18.00 + Roman Kręcina – od Joanny z rodziną 
 

Środa, 11.03: 
08.00 + Danuta Zielińska 
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Krystyna Michalska – w 1 rocznicę śmierci 
 

Czwartek, 12.03:  
18.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Bogumiła Kalisz – od sąsiadów Wojtalów 
18.00 + Roman Kręcina – od uczniów i rodziców klasy 2A ze SP nr 101 
 

Piątek, 13.03:  
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 o Boże błog. dla Krystyny i męża Mieczysława; + Stanisława i Józef Mroczka 
18.00 + Urszula Zielińska – od rodziny Florków 
 

Sobota, 14.03:  
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Edward i Teresa Ogonek 
18.00 + Longin Imgrunt – od wnuczki Julii z rodziną 
  

Niedziela, 15.03:  
07.30 + Bronisława Sęk /greg./ 
09.30 + Ignacy Bednarski  - od Moniki i Sławomira Janiczek z Jaszinia z dziećmi 
09.30 dziękczynna w 36 rocznicę urodzin Dominika 
11.30 dziękczynna w 3 rocz. urodzin Marii i 1 rocz. urodzin Hanny 
11.30 dziękczynna za roczek Marysi 
11.30 + Stefania i Wojciech Kołodziej 
18.00 + Borowski Ryszard – w 1 rocznicę śmierci; + Bogumiła Kalisz 
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