
  

  
  
  
  

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

  Znakiem przypominającym nam o tym jest obraz Miłosiernego 

Chrystusa, z podpisem „Jezu ufam Tobie”, przez który Jezus 

obiecał udzielać łask. Święto dzisiejsze ma być czasem łaski dla 

wszystkich ludzi. Jezus obiecał, że kto tego dnia „przystąpi do 

Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 

300). W innym miejscu powie Jezus do św. Faustyny: „Niechaj się 

nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna – mówi Bóg – a 

choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie 

wszystko w otchłani miłosierdzia mojego” (Dz. 1059). 

Podstawowym warunkiem otwarcia się na Boga jest ufność. „Im dusza więcej zaufa, 

tym więcej otrzyma”. Z tego rodzi się miłosierdzie wobec bliźnich przez czyn, słowo i 

modlitwę (por. Dz. 742). 

Obraz Jezusa 

Miłosiernego to znak dla nas. 

Na nim Jezus zmartwychwstały 

staje przed nami tak, jak przed 

Tomaszem w Wieczerniku, 

otwiera Swój bok i mówi: Nie 

można pójść na śmierć za 

kogoś, kogo się nie kocha. 

Dotknij moich ran – to zapłata 

za twoje zbawienie! I nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Łagodne oblicze Chrystusa 
Kto z nas czuje się człowiekiem niezachwianej wiary? Trudności w wierze 

spotykamy wszak również u apostołów. I tak nieobecny w Wieczerniku Tomasz nie 

miał szczęścia ujrzeć Jezusa osobiście. Trudno mu było uwierzyć w prawdę 

zmartwychwstania. Bał się, że opowieść o żyjącym Jezusie jest tanim sentymentalnym 

pocieszeniem, któremu ulegają jego towarzysze pod wpływem niewiast. Tomasz mówi 

również o nas, którzy patrząc na naszą wiarę czasem zastanawiamy się: „A jeśli to 

nieprawda? Jeśli Boga nie ma, a całe to zamieszanie jest wymysłem ludzkim, szukaniem 

broni przeciwko bezsensowi tego świata?”. Dlatego Jezus przychodzi jeszcze raz, by nie 

zostawić Tomasza samego. 

Wielu ludzi, których wiara obumarła, a potem na nowo zostali przez Boga 

znalezieni, może opowiedzieć historię, jak On się o nich upominał. Bóg w pogoni za 

człowiekiem próbuje rozmaitych metod. Posyła ludzi, tworzy nieprzewidziane zbiegi 

okoliczności, podsuwa książki, teksty, które pozwalają odkrywać rzeczywistość 

znajdującą się poza codzienną krzątaniną. Miłosierdzie Boże dociera do nas przez 

Serce Chrystusa. To krzepiące orędzie kieruje Bóg szczególnie do człowieka 

udręczonego bolesnymi doświadczeniami, ciężarem popełnionych grzechów, 

skłonnego ulec pokusie rozpaczy. Jak naucza św. Jan Paweł II, „Takiemu człowiekowi 

ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają na 

niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. Jakże wielu 

sercom przyniosło otuchę wezwanie «Jezu, ufam Tobie», które podpowiedziała nam 

Opatrzność za pośrednictwem Siostry Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi 

przebija najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego 

człowieka” (30.04.2000). 

Obchodzona dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego została ustanowiona dla całego 

Kościoła przez św. Jana Pawła II w 2000 r. Po raz pierwszy święta tego zapragnął sam 

Pan Jezus, zwracając się do świętej Faustyny w Płocku w 1931 r. (por. Dz. 49). Święto 

dzisiejsze ma służyć uwielbieniu Bożego miłosierdzia.  



 

INTENCJE PARAFIALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O godz. 15:00 

zapraszamy do odmówienia szczególnie w rodzinach Koronki do 

Miłosierdzia Bożego. Uczyńmy to w intencji wszystkich 

chorujących wypraszając im potrzebnych łask. 

2. Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego jest także świętem 

patronalnym Caritas. Dlatego pragniemy naszym paniom, które 

udzielają się w Caritasie podziękować za ich służbę i trud, a 

jednocześnie życzyć wszelkiego Bożego błogosławieństwa i zdrowia 

w wykonywanej posłudze. Z serca za wszelkie dobro dziękujemy. 

3. Jeszcze dziś o godz. 16.00 w katedrze rozpocznie się kurs 

przygotowujący do zawarcia sakramentu małżeństwa. Osoby 

chętne do wzięcia w nim udziału serdecznie zapraszamy. 

4. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 do katedry zapraszamy wspólnotę 

i wszystkich sympatyków duchowości franciszkańskiej na spotkanie 

III FZŚ. 

5. W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania swoich 

intencji. 

6. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych zarówno za żyjących 

jak również zmarłych. 

 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 

 

† Edward Zikau, l. 88; 

† Krystyna Stasiłowicz, l. 67; 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

 

12.04. – Poniedziałek 

7.00 † Jan Gajewski 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Ludwika(f) Zalewska 2 miesiące po śmierci 

18.00 † Bartek Siemion 1 rocznica śmierci 

18.00 † Jadwiga Lipień 19 rocznica śmierci, Franciszek Lipień i zmarli z rodziny i znajomi 

13.04. – Wtorek 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla ks. 
Przemysława z okazji imienin 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla ks. Przemysława z okazji imienin 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla ks. Przemysława z okazji imienin 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla ks. 
Przemysława z okazji imienin – intencja od III FZŚ 

18.00 † Rodzice: Mariana i Stanisław Cielątkowscy i zmarli z obojga stron 

14.04. – Środa 

7.00  

18.00 † Agata Wiśniewska pół roku po śmierci 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla ks. Przemysława z okazji imienin – intencja od 

Domowego Kościoła 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

15.04. – Czwartek  

7.00  

18.00 † Grzegorz Tadajewski 22 rocznica śmierci 

16.04. – Piątek 

7.00  

18.00  

17.04. – Sobota 

7.00  

9.00 III FZŚ 

16.00 Msza św. ślubna 

18.00 † Kazimierz Drewa – intencja od Łukasza i Weroniki 

18.00 † Romualda Groll 2 rocznica śmierci 

18.00 † Henryk Kowalczyk 6 rocznica śmierci 

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, zdrowie dla Tomasza w rocznicę urodzin 

18.04. – III Niedziela Wielkanocna 

7.30 W intencji parafian 

7.30 † Jadwiga i Wacław Najmowicz 

9.30 
† Winfrid Zieliński, Władysława(f) i Tadeusz Tadajewscy, Ludwika(f) i Konrad 

Omieczyńscy 

9.30 † Rut i Paweł Karneccy 

11.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne laski dla Przemysława Zgirskiego z okazji 

34-rocznicy urodzin 

11.00 † Jadwiga, Kazimierz i Jan Doroś 

12.30 † Helena i Antoni Surowiec i zmarli rodzice z obojga stron 

12.30 † Jan Szady 5 rocznica śmierci  

18.00 † Stanisław Bakierski w rocznicę śmierci i zmarli rodzice Helena i Antoni 


