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Krocząc drogą odnowy naszej parafii 
oraz mając na względzie zbliżający się 
czas Roku Świętego, zapraszamy do 
udziału w kolejnym wydarzeniu, podczas 
którego będziemy mieli okazję do podjęcia 
decyzji przekroczenia Bramy Miłosierdzia.

13 grudnia w naszej Archikatedrze 
Ksiądz Arcybiskup otworzy Bramę Miło-
sierdzia. Sama celebracja rozpocznie się 
o godz. 11.00, procesją z kościoła Ducha 
Świętego na Krakowskim Przedmieściu. 
Od tego momentu każdy będzie miał moż-
liwość przejść przez Drzwi Święte i w ten 
sposób wejść na drogę przyjęcia daru 
Bożego miłosierdzia.

Podczas Eucharystii niedzielnych 13 
grudnia w naszym kościele zostaniemy 
zaproszeni do otwarcia się na łaskę Chrztu 
Świętego. Po uroczystym błogosławień-
stwie, kończącym Mszę Świętą każdy 

będzie mógł podejść do chrzcielnicy, zanu-
rzyć rękę w święconej wodzie i uczynić 
znak krzyża. Ten gest ma wyrażać pra-
gnienie decyzji wejścia w przestrzeń 
Bożego Miłosierdzia. Chrzcielnice będą 
się znajdować przy ołtarzach bocznych 
NMP Płaczącej oraz św. Jana Pawła II. 
Tam znajdziemy „Przewodnik po drogach 
Miłosierdzia”, który może być dla nas 
pomocą w przeżyciu wydarzeń Roku 
Świętego. 

Za przygotowanie do Liturgii odpowia-
dają następujące rejony:

7.00  – rejon I
8.30  – rejon II
10.00  – rejon III
11.30  – rejon V 
13.00  – rejon VI
17.00  – rejon IV
19.00  – rejon VII

Ważne informacje:
– Zapraszamy i zachęcamy wszystkich 

parafian do organizowania i udziału w spo-
tkaniach sąsiedzkich. Najbliższe spotka-
nie związane będzie z wizytą duszpaster-
ską w styczniu 2016 roku. Tak jak dotych-
czas terminy i miejsca spotkań uzgadniać 
będą łącznicy.

– Rekolekcje Adwentowe w naszej 
parafii odbędą się w dniach od 20 do 23 
grudnia 2015 roku. Prowadził je będzie 
ks. dr Krzysztof Napora, sercanin.

– Trwają przygotowania do Świato-
wych Dni Młodzieży w 2016 r. Od 20 do 
25 lipca w naszej parafii będziemy gościć 
50 uczestników tych Dni. Zapraszamy do 
włączenia się w przygotowania, zachęca-
my do otwarcia swoich domów i przyję-
cia młodych pielgrzymów w naszych 
rodzinach. Więcej informacji w Archikate-
drze.

Brama Miłosierdzia



Otwarte Drzwi
O królowaniu

Podczas tegorocznych rekolekcji dla 
łączników o Miłosierdziu Bożym zastana-
wialiśmy się m.in. co to znaczy królować 
po ludzku oraz czym jest Królestwo Boże. 
Doszłam do wniosku, że królować po 
ludzku to dominować, podporządkować 
sobie innych, nie ufać i nie uczyć się 
z nimi. Natomiast królować po Bożemu to 
widzieć godność swoją i innych, budo-
wać więzi, wspierać innych i przyjmo-
wać dobro, które dają drudzy. Odkryłam, 
że Jezus czyni mnie swoim Królestwem, 
w którym daje mi wielką godność i zapra-
sza mnie do udziału razem z Nim. On, Król 
Miłosierdzia, zaprasza mnie do królowa-
nia razem z Nim, tzn. do czynienia miło-
sierdzia. Bóg przebaczając mi prosi, aby 
przebaczenie było moją codziennością. 
Zobaczyłam, że ja też ranię moich bliskich 
i potrzebuję ich przebaczenia. Niedziela 
była poświęcona wielkiej miłości Boga 
obecnego i objawiającego swoją Miłość 
w Eucharystii. Uczestniczyliśmy w niej 
jako wspólnota odkupiona Krwią Chry-
stusa. Dziękuję Ci, Panie, za Twe łaski dla 
mnie.

A.W.

Przekroczyć siebie
Nie miałam zbyt wielkiej ochoty, by po 

raz kolejny spotkanie sąsiedzkie odbyło 
się w moim domu. Nie chciałam przeży-
wać stresu i niepokoju, mimo że wcze-
śniej bardzo byłam zadowolona i radosna 
po każdym spotkaniu. Ale zgodziłam się. 
Przy przygotowaniu do tego dnia w sercu 
towarzyszył mi lęk, ale i radość. Zastana-
wiałam się, ile z zaproszonych osób przyj-
dzie na spotkanie, by wspólnie z księ-
dzem modlić się i rozważać Słowo Boże. 
Przyszło wiele. Obecne były osoby z róż-
nych rejonów i ulic. Chciałam, aby jak naj-
więcej ludzi mogło doświadczyć radości 
z bycia blisko – drugiej osoby – Boga. 
Temat spotkania związany był z Miłosier-
dziem Bożym. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze. Już po nim, wiele 
osób zostało, aby przedłużyć radość 

bycia razem. Chciałabym w przyszłości 
kontynuować tego rodzaju spotkania, 
które – jak ufam – otwierają przede 
wszystkim mnie na drugiego człowieka 
oraz dają radość i poczucie satysfakcji 
z pokonania własnych lęków i zamknię-
cia.

M.

Przebaczenie
Tematyka rekolekcji dla Łączników 

dotyczyła przestrzeni Bożego Miłosier-
dzia w zbliżającym się Roku Świętym. 
Pomyślałam, że pewnie nie usłyszę nic 
nowego, bo wiem już tak wiele o łasce 
Miłosierdzia, którego doświadczając – 
sama stałam się świadkiem. Podczas 
sakramentu spowiedzi stanęłam w praw-
dzie z samą sobą i życiem, które dotych-
czas wiodłam. Pan Bóg w swej dobroci 
przebaczył mi całą krzywdę, którą sobie 
wyrządziłam. W zamian odwróciłam się 
od grzechu, obierając Dekalog Boży za 
instrukcję nowego życia. Jednak z reko-
lekcji dowiedziałam się, że to nie wszyst-
ko, bo otrzymując łaskę przebaczenia 
muszę również i ja przebaczyć sobie 
samej, by prawdziwie móc przeżyć łaskę 
pojednania. Ten proces, choć długi – już 
trwa, a te słowa, które teraz piszę, być 
może również są jego częścią. 

Katarzyna

„Oto jest brama Pana: wejdźmy przez 
nią, aby otrzymać miłosierdzie i przeba-
czenie”. 8 grudnia 2015r. papież Franci-
szek rozpoczynając Nadzwyczajny Rok 
Miłosierdzia otworzy w Rzymie Drzwi 
Święte. Zgodnie z jego zaleceniem, 
podobny obrzęd będzie miał miejsce we 
wszystkich katedrach świata w najbliż-
szą niedzielę 13 grudnia 2015 r. Celebra-
cja rytu otwarcia Bramy Miłosierdzia 
w Archikatedrze rozpoczyna uroczyście 
Rok Święty dla naszego Kościoła diece-
zjalnego. 

 Ryt otwarcia Drzwi Świętych symbo-
lizuje otwarcie dla każdego z nas szcze-
gólnego przejścia w stronę zbawienia, 
w stronę Boga, wejścia w przestrzeń 
miłosierdzia. W tej przestrzeni ukazuje się 
prawda o Bogu i prawda o mnie. Jako 
człowiek doświadczam słabości, nie żyję 
w pełni, odkrywam swe ubóstwo 
i grzech, ale w świetle Bożego miłosier-
dzia odsłania się także wielkość mego 
powołania i moja godność. Bóg, miłosier-
ny Ojciec, pragnie każdego przygarnąć do 
siebie z czułą miłością i obdarzać dobrem. 
Sam Chrystus najpełniej objawił nam 
Ojca i przez swe życie, śmierć i zmar-
twychwstanie ukazał Jego miłość, która 
nie ma granic. Jezus wyprowadza nas 
z nocy grzechu i śmierci ku światłu miło-
ści Ojca. Włączenie w tę tajemnicę pas-
chalną, tajemnicę miłości miłosiernej już 
się we mnie dokonało w sakramencie 
chrztu świętego, przez który stałem się 
dzieckiem Bożym i zostałem obmyty 
z grzechu pierworodnego. Jednakże 
często brak nam tej świadomości 
i głębokiego doświadczenia ogromnej 
miłości Boga, dającej pokój i radość. 
Dlatego potrzebne jest otwieranie się na 
rzeczywistość chrztu, na miłość, która 
jest obecna i ogarnia mnie. Moje życie 
w każdej chwili przenika Boże miłosier-
dzie, Miłość, która ku mnie się pochyla 

i podnosi z każdego upadku. Jak w biegu 
codziennych obowiązków, kłopotów, tro-
ski o bliskich, niepokoju związanego 
z wydarzeniami na świecie na nowo 
odkrywać tę skierowaną ku mnie miłość 
Ojca? Oto zatrzymuję się w moim zabie-
ganiu przed Drzwiami Świętymi. Prze-
kroczenie Bramy Miłosierdzia wyraża 
pragnienie, aby przyjmować obecną 
we mnie od momentu chrztu łaskę.

 Nadzwyczajny Jubileusz otwiera sze-
roko dla całej ludzkości Bramę Miłosier-
dzia Boga. Czy to znaczy, że wcześniej ta 
brama była zamknięta i dopiero teraz się 
otwiera przed nami? Ależ nie! Oczywi-
ście Boże miłosierdzie ogarnia każdego 
z nas i cały świat nieustannie, ale 
w szczególnym czasie łaski Roku Święte-
go możemy bardziej otworzyć się na nie 
i pozwolić, by nas przemieniało, czyniąc 
świadkami miłosierdzia. Zapraszamy 
wszystkich do świadomego przejścia 
Drzwi i wejścia w przestrzeń miłosierdzia. 
To symbol decyzji, że chcę się spotkać 
z miłosiernym Bogiem, który zawsze na 
mnie czeka. W katedrze Drzwi Święte 
ukazują Krzyż – prawdziwą Bramę do 
Miłosierdzia Boga. Przekraczając je 
wchodzimy na drogę doświadczania 
uzdrawiającej mocy Bożego przebacze-
nia i otwierania się na głębię miłosierdzia 
Bożego. Ono uzdalnia nas do przebacza-
nia, usposabia ku dobru i czynieniu miło-
sierdzia. „Miłosierdzie to najwyższy 
i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi 
nam na spotkanie. Miłosierdzie jest pod-
stawowym prawem, które mieszka 
w sercu każdego człowieka, gdy patrzy 
on szczerymi oczami na swojego brata, 
którego spotyka na drodze życia. Miło-
sierdzie to droga, która łączy Boga z czło-
wiekiem, ponieważ otwiera serce na 
nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, 
pomimo ograniczenia, jakim jest nasz 
grzech” (MV 2).


