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Podążając drogą odnowy naszej parafii 
w trwającym Roku Miłosierdzia zaprasza-
my do udziału w kolejnym wydarzeniu. 
Tym razem będziemy mogli uświadomić 
sobie, że jesteśmy wezwani do spełniania 
uczynków miłosierdzia, których najgłęb-
szym sensem jest wzajemne obdarowy-
wanie się. 

Wydarzenie to będziemy przeżywać 
w Archikatedrze 3 kwietnia 2016 roku, 
czyli w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. 
W tym dniu w prezbiterium znajdować się 
będzie wizerunek Jezusa Miłosiernego. 

Przypomina on nam o miłosierdziu, które 
przynosi Chrystus. Na zakończenie Mszy 
świętej, po błogosławieństwie kończącym 
Liturgię, zostaniemy zaproszeni do wyko-
nania znaku krzyża na czole stojącej obok 
nas osoby. Niech ten gest wzajemnego 
błogosławieństwa będzie darem wzglę-
dem naszych braci i sióstr, z którymi two-
rzymy jedną rodzinę dzieci Bożych. Udzie-
lając go i jednocześnie przyjmując, uświa-
damiamy sobie, że dobro świadczone przez 
nas innym, powraca do nas ze strony tych, 
którzy je od nas otrzymują.

Uczynki miłosierdzia
Względem ciała:
Głodnych nakarmić.
Spragnionych napoić.
Nagich przyodziać.
Podróżnych w domu przyjąć.
Więźniów pocieszać.
Chorych nawiedzać.
Umarłych pogrzebać.

Względem duszy:
Grzeszących upominać.
Nieumiejętnych pouczać.
Wątpiącym dobrze radzić.
Strapionych pocieszać.
Krzywdy cierpliwie znosić.
Urazy chętnie darować.
Modlić się za żywych i umarłych.

Za przygotowanie Liturgii odpowiadają następujące rejony:
7.00 – rejon I
8.30 – rejon II
10.00 – rejon VII
11.30 – rejon III 

13.00 – rejon VI 
17.00 – rejon IV
19.00 – rejon V 

Spotkania sąsiedzkie:
Przypominamy o organizowanych w naszej parafii spotkaniach sąsiedzkich. Wszyst-

kich parafian zachęcamy do udziału w nich. Terminy tych spotkań uzgadniać będą łącz-
nicy. 

    Tajemnica  
         obdarowania



Obdarzyć, przyjąć, spotkaćŁaska Miłosierdzia
„Jezu ufam Tobie od najmłodszych 

lat…” – moja mama od dziecka przekazy-
wała mi miłość i zaufanie do Jezusa. Jej 
ciężkie życie stawało się lżejsze dzięki 
modlitwie i zaufaniu do Niego. 

Jako dziecko byłam świadkiem odda-
wania przez matkę swoich problemów 
i cierpień Miłosierdziu Boże-
mu. Dorastałam w atmosfe-
rze tolerancji i pokory. Poko-
ry dla cierpienia i wielkiej 
tolerancji dla słabości, a cza-
sami nawet okrucieństwa 
bliskiego człowieka oraz 
umiejętności zwracania się 
w sytuacjach trud-
nych, wręcz beznadziejnych 
do Jezusa Chrystusa i Matki 
Bożej. 

Lata mojej młodości, to 
również problemy i ciężkie 
doświadczenia, które umia-
łam przezwyciężyć dzięki modlitwie 
i oddaniu się Bożemu Miłosierdziu. 

Jeszcze wtedy nie znałam wizji s. Fau-
styny Kowalskiej i historii Obrazu Miłosier-
dzia. Pamiętam do dzisiaj, chociaż mło-
dość jest już wspomnieniem, swoją reak-
cję – wielkie wrażenie, jakie na mnie 
wywarł obraz, gdy ujrzałam go po raz 
pierwszy. Jest on moim ulubionym wize-
runkiem. Od tego pierwszego razu minęło 
już wiele lat, wydarzyło się przez ten czas 
wiele złego, ale i bardzo dobrego. Zawsze 

w tych trudnych chwilach, kiedy nikt 
z ludzi nie mógł mi pomoc, kiedy sytuacja 
wydawała się bez wyjścia, zwracałam się 
do Miłosierdzia Bożego, a Koronka stała 
się moją pomocą i ulubioną modlitwą. 

Życie mnie nie oszczędzało, zdarzały 
się ciosy, także od ludzi mi najbliższych, 
ale dzięki modlitwie i miłosierdziu, jakie 
otrzymywałam, żyję bez nienawiści 

i nawet bez żalu. 
Pamiętam jedno z wyda-

rzeń parafialnych w Archika-
tedrze. W czasie Eucharystii 
mieliśmy, do koszyka usta-
wionego obok Krzyża, wrzu-
cić kamyk jako symbol 
doświadczonej krzywdy. 
Pojawił się wówczas we 
mnie pewien problem. 
Zauważyłam, że nie czuję 
w sobie nienawiści wzglę-
dem nikogo. Tak jest do dzi-
siaj, mimo kolejnych 
doświadczeń i przeżywane-

go bólu, pokora, jakiej ciągle się uczę od 
Jezusa Ukrzyżowanego oraz okazywane 
mi przez Niego Miłosierdzie, pozwala mi 
na normalne życie oraz jest ciągłą wska-
zówką, jak cieszyć się z każdego wschodu 
i zachodu słońca. Nauczyłam się, że 
w życiu należy umieć nie tylko dawać, ale 
i pozwolić się obdarowywać. Należy po 
prostu pozwolić się kochać.

Roma

Z nauczania papieża Franciszka:
Bóg przychodzi, aby wybawić nas 

z sytuacji słabości, w której żyjemy. Jego 
pomoc polega na tym, że dostrzegamy 
Jego obecność i odczuwamy Jego bli-
skość. Dzień za dniem, doznając Jego 
współczucia, możemy również i my sta-
wać się współczujący dla wszystkich.

Nie popadajmy w obojętność, która 
upokarza, w przyzwyczajenie, które znie-
czula ducha i nie pozwala odkryć nowości, 
w cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze 
oczy, aby dostrzec biedy świata, rany tak 
wielu braci i sióstr pozbawionych godno-

ści. Poczujmy się wezwani, słysząc ich 
wołanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną 
ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby 
poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni 
i braterstwa.

Wszyscy jesteśmy wezwani, pobudza-
ni przez Jezusa do noszenia wzajemnie 
swych brzemion z miłości. I to bez ogląda-
nia się na boki, aby zobaczyć, co sąsiad 
robi lub przestał robić. Winniśmy wystrze-
gać się spojrzenia osądzającego i dążyć 
do uwierzenia w spojrzenie przemieniają-
ce, do czego wzywa nas Jezus.

W Roku Świętym w archikatedrze w każ-
dej chwili możemy przejść przez Drzwi 
Święte. Brama Miłosierdzia jest nieustannie 
otwarta – przejściem stał się Krzyż. Na Nim 
Chrystus w pełni ukazuje ogrom miłości 
Ojca i pokonując śmierć przez zmartwych-
wstanie otwiera nam drogę do Niego. Miło-
sierny Bóg wciąż z nadzieją czeka na powrót 
marnotrawnych synów. Spotkanie z Nim 
dokonuje się w sakramencie przebaczenia. 
Przyjęcie miłosierdzia Bożego prowadzi do 
pragnienia, by ofiarowywać je innym. 

Papież Franciszek pragnie, byśmy weszli 
„w serce Ewangelii” i zastanowili się nad 
uczynkami miłosierdzia względem cia-
ła i względem duszy. Zauważmy, że poka-
zują one potrzeby zarówno materialne, 
fizyczne, jak i psychiczno-duchowe, bo czło-
wiek jest całością.

Co to znaczy: obdarzać miłosierdziem? 
Jego istotą jest możliwość wzajemnego 
obdarowania się dobrem w spotkaniu 
dwóch osób - tej, która okazuje miłosier-
dzie i tej, która je przyjmuje. To doświad-
czenie wymaga uszanowania nawzajem 
swojej godności i niesie głęboką radość.

Chory, który pozwala opiekunowi, pielę-
gniarce obmyć swe rany, odsłania swe bez-
radne ciało, co wymaga od niego zaufania. 
W odpowiedzi konieczna jest delikatność 
gestów pomocy oraz szacunek dla cierpie-
nia. Inny przykład to udzielenie rady – 
wysłuchamy jej, jeśli udzielona zostanie ze 
zrozumieniem naszej sytuacji oraz dana 
w wolności, jako propozycja. Tajemnica 
spotkania dokonuje się także w obdarzeniu 
przebaczeniem i przyjęciu go. Łatwiej jest 
darować urazę, jeśli zrozumiemy drugą oso-
bę, przyczynę jej zachowania oraz uświado-
mimy sobie, że my innych też możemy ura-
zić. Bardzo pomaga w pojednaniu szczera 
prośba o przebaczenie winowajcy i otwarta 
postawa skrzywdzonego. Wtedy dochodzi 
do prawdziwego obdarowania.

A jednak… Dość często dobry uczynek 
jest tak naprawdę działaniem, które wyko-
nujemy z egoistycznych pobudek. Przecież 
wielokrotnie robimy coś „dobrego”, żeby się 
dowartościować, poczuć „wspaniałomyśl-

nie”, być docenionym za pomoc, popisać się 
swoją mądrością… Często – niestety – nie 
chodzi nam o prawdziwe dobro drugiego 
człowieka. Widać to np. po naszej reakcji, 
gdy osoba za dany gest, radę, pomoc nie 
okazuje nam wystarczającej wdzięczności 
lub wręcz obojętność. Nieraz budzi się wte-
dy złość i żal, że się to zrobiło… A czyż nie-
jednokrotnie przy podejściu do potrzebują-
cego nie pojawia się poczucie wyższości 
względem niego, osądzanie, cynizm, polito-
wanie, a nawet pogarda? Traktujemy wtedy 
drugą osobę jako kogoś gorszego od nas…

A przecież większości z nas trudno przy-
chodzi poprosić o pomoc, przyznać się, że 
z czymś sobie nie radzimy. Poza być może 
ukrytą w tym pychą wynika to pewnie 
z obawy przed narzucaniem się i przed moż-
liwością upokorzenia. Są oczywiście tacy, 
którym proszenie, nawet nachalne, nie spra-
wia takich trudności. Zetknęliśmy się pew-
nie i z taką postawą – pełną roszczeń, kiedy 
w zasadzie osoba nie prosi o coś, o jakąś 
pomoc, tylko jej po prostu żąda! (co z kolei 
odpycha). Wszystkie nasze te i inne 
doświadczenia oraz problemy związane 
zarówno z byciem w pozycji dającego – oka-
zującego miłosierdzie, jak i biorącego – 
otrzymującego, utrudniają nam zrozumienie, 
o co tak naprawdę w tych uczynkach cho-
dzi. Źródłem i wzorem miłosierdzia jest sam 
Bóg. W postawie Jezusa względem potrze-
bującego zawsze widać szacunek dla czło-
wieka, nawet jeśli inni nim pogardzali. Przy-
pomnijmy sobie przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie. Jest nim sam Chrystus. On 
zauważa człowieka: pobitego, porzuconego, 
bez sił, opatruje mu rany, podnosi i z troską 
zabezpiecza jego przyszłość. Jezus zawsze 
pochyla się i podnosi nas. Właśnie tego 
doświadczamy w sakramencie pojednania, 
kiedy Boże przebaczenie podnosi nas z upad-
ku w grzech, obdarza miłością i przywraca 
utraconą godność. Doznając miłości miło-
siernej, możemy wyjść ku ludziom potrzebu-
jącym, niosąc w sobie czułość Boga. 
Łatwiej wtedy będzie ujrzeć w uczynkach 
miłosierdzia szansę na prawdziwe spotkanie 
osób w tajemnicy ich godności.


