
Duch Święty został zesłany 
Apostołom na odpuszczenie 
grzechów! Szczęśliwi ci, którzy 
Go doświadczyli. Nie widzieli, a 
uwierzyli – i doznali miłosier-
dzia. Szczęśliwi ci, którzy zma-
gając się ze swoją słabością, 
niewiarą, nieufnością wobec 
Boga, zdecydowali się bardziej 
zaufać Jego słowu niż własnym 
wątpliwościom. Szczęśliwi ci, 
którzy nie zadowolili się opo-
wiadaniem innych i zapragnęli 
spotkać Go osobiście. Panie, 
spraw, by słowo Twojego miło-
sierdzia było mocniejsze niż 
nasze ciemności, niż nasza ob-
ojętność. 

o. Przemysław Ciesielski OP, Oremus  
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 LITURGIA SŁOWA   
Dz 2,42-47; Ps 118; 1 P 1,3-9; J 20,19-31 

 Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie 
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus 
wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 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 Dwunastu, 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 nie 
włożę ręki mojej do boku 
Jego, nie uwierzę”. A po 
ośmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i 
rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do 
mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. 

Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej 
książce, 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. 
 

 

Z DZIENNICZKA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY 
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy 

przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.  
Dopomóż mi Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według ze-

wnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.  
Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były 

obojętne na bóle i jęki bliźnich.  



 

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła 
ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.  

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczyn-
ków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięż-
sze, mozolniejsze prace.  

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z po-
mocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe 
moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.  

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszyst-
kimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego.    

Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą 
dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O wła-
snych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we 
mnie, o Panie mój.  

(Dzienniczek, pkt 163) 
 

 

ODZNACZENIE KSIĘDZA PROBOSZCZA 
GODNOŚCIĄ KOŚCIELNĄ 

 

   W Wielki Czwartek, 13 kwietnia,  
nasz ks. Proboszcz Walenty Królak  
został odznaczony godnością Prałata Rzymskiego.  
Z serca gratulujemy Księdzu Proboszczowi otrzymania  
nowej godności kościelnej.  
 

 

Być dobrym jak chleb  
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 

 

Umiłowani w Panu  

Siostry i Bracia! 

Obecny rok poświęcony jest oso-
bie św. Brata Alberta, szczególne-
go patrona i świadka miłosierdzia. 
Jego życie, a zwłaszcza życiowa 
dewiza: „być dobrym jak chleb”, 
stanowi dla nas inspirujący przy-
kład urzeczywistniania w praktyce 
miłosierdzia. W myśl tegoroczne-
go hasła programu duszpasterskie-
go „Idźcie i głoście”, chcemy jesz-
cze bardziej zaangażować się w 
apostolat miłosierdzia. Ojciec 
Święty Franciszek w Liście Mise-
ricordia et misera, ogłoszonym na 
zakończenie Roku Świętego, 
zwraca naszą uwagę na to, że 
wszyscy doświadczyliśmy Bożego 
miłosierdzia i podkreśla, że teraz: 
„Nadszedł czas, aby zrobić miejsce 

wyobraźni miłosierdzia”. Każdy 
jest umiłowany przez Boga, więc 
każdy ma mieć miłosierdzie w ser-
cu, pamięci i działaniu. 

W dzisiejszym pierwszym czyta-
niu słyszymy: „uczniowie trwali w 
nauce apostołów i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i w modlitwach, 
a dobra materialne rozdzielali każ-
demu według potrzeby” (Dz 2,42-
45). Tak realizowana pomoc cha-
rytatywna „każdemu według po-
trzeby” przyczynia się do budowa-
nia sprawiedliwości społecznej. 
Chrześcijanie od początku mają 
świadomość, że działalność chary-
tatywna nie jest celem samym w 
sobie, ale że ma się ona przyczy-
niać do realizacji najważniejszego 
celu, którym jest zbawienie 
wszystkich ludzi. 

Chrystusowe wezwanie do miło-
sierdzia jest nadal aktualne. Rado-
ścią napełnia fakt, że działalność 
charytatywną Kościoła w Polsce 
podejmuje ponad 800 instytucji, 
które realizują 5000 różnego ro-
dzaju dzieł. Dzięki temu pomoc 
dociera do ponad 3 milionów po-
trzebujących. W szczególny spo-
sób uczestniczy w nich Caritas 
Polska w łączności z Caritas Die-
cezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 
lat tworzy 5000 Parafialnych Ze-
społów Caritas, 2700 Szkolnych i 
Akademickich Kół Caritas, w któ-
rych posługuje blisko 100 tysięcy 
wolontariuszy. Nie można pomi-
nąć również nieocenionej roli 
wszystkich tych, którzy sponta-
nicznie angażują się w pomoc po-
trzebującym. 



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
834 Kościoły partykularne są w 

pełni powszechne przez jedność z 
jednym z nich - z Kościołem 
rzymskim, „który przewodniczy w 
miłości”. „Dlatego z tym 
Kościołem, na mocy jego 
wyjątkowego pierwszeństwa, 
musiały zawsze zgadzać się w 
sposób konieczny wszystkie 
Kościoły, to znaczy wierni całego 
świata”. „Istotnie, od zstąpienia 
do nas Słowa, które stało się 
ciałem, wszystkie Kościoły 
chrześcijańskie na całym świecie 
uznały i uznają wielki Kościół, 
który jest tutaj (w Rzymie), za 
jedyną podstawę i fundament, 
ponieważ zgodnie z obietnicą 
samego Zbawiciela, bramy 
piekielne nigdy go nie przemogą”. 

Mimo błyskawicznego rozwoju 
technologicznego, kulturowego, 
społecznego i cywilizacyjnego 
bieda w różnej postaci dotyka wie-
le milionów ludzi. Jedną z nich jest 
głód, którego doświadcza 800 mi-
lionów ludzi na całym świecie. 
Wciąż spotykamy się z obojętno-
ścią na los drugiego człowieka, 
przede wszystkim tego będącego 
daleko, ale i tego obok nas. Jak 
mówi Papież Franciszek: „Tak 
wiele jest docierających do nas ob-
razów, że widzimy cierpienie, ale 
go nie dotykamy, słyszymy płacz, 
ale nie pocieszamy płaczących, 
widzimy pragnienie, ale go nie za-
spokajamy” (Rzym, 13 czerwca 
2016 r.). Dlatego od ponad 
ćwierćwiecza Caritas w Polsce 
wychodzi z licznymi inicjatywami 
pomocy potrzebującym na różnych 
płaszczyznach. Pomagamy dzie-
ciom przez Wakacyjną Akcję Cari-
tas, Tornister Pełen Uśmiechów i 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom; ubogim poprzez zbiórki 
żywności Tak, pomagam! i Krom-
kę Chleba; niepełnosprawnym, 
chorym i starszym przez Jałmużnę 

Wielkopostną i 1%. Pomagamy 
także ofiarom konfliktów  wojen-
nych w uruchomionym w paź-
dzierniku 2016 roku programie 
Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że 
spieszymy z pomocą nie tylko 
osobom potrzebującym w Polsce, 
ale i w najdalszych regionach 
świata, zwłaszcza ofiarom kata-
strof, suszy, powodzi i wojen. 

Posługa Caritas nie jest jednak 
zwykłą działalnością charytatyw-
ną. To przede wszystkim kształto-
wanie postawy wrażliwości na los 
drugiego człowieka i odpowiedź 
na konkretne problemy dzisiejsze-
go świata. Musimy pamiętać, że 
warunkiem niesienia miłosierdzia 
jest osobiste doświadczenie Miło-
sierdzia Bożego i zgoda na Jego 
działanie w życiu każdego z nas. 
Jak pisze Papież Benedykt XVI w 
encyklice Caritas in veritate: 
„Dyspozycyjność wobec Boga 
otwiera na dyspozycyjność wobec 
braci oraz wobec życia”. 

Dyspozycyjność wobec Boga to 
inne imię nowej ewangelizacji. Ce-
lem wszystkich współcześnie po-
dejmowanych wysiłków duszpa-

sterskich Kościoła jest otwarcie 
człowieka na żywą i zbawczą mi-
łość Boga. Bóg chce być obecny 
ze swoją miłością miłosierną 
zwłaszcza tam, gdzie ludzie po-
zbawieni są nie tylko doczesnych 
perspektyw godziwego życia, ale i 
wszelkich znaków obecności Bo-
ga. Dyspozycyjna obecność wobec 
bliźnich na marginesach współcze-
snego świata staje się miarą wiary-
godności Kościoła, bo Chrystus 
utożsamił się z biednymi, ich lę-
kiem i cierpieniem. Papież Franci-
szek nie tylko to głosi, ale niezwy-
kle mocno pokazuje, zwłaszcza 
wobec uchodźców, bezdomnych, 
głodujących, ofiar handlu ludźmi i 
przemocy. 

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci 
dramatem trwającej od ponad 6 lat 
wojny w Syrii. Wskutek tego kon-
fliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 
mln dzieci potrzebuje pomocy hu-
manitarnej. Wśród wielu inicjatyw 
pomocy cierpiącym jest przygoto-
wany i realizowany przez Caritas 
Polska, wspomniany już program 
Rodzina Rodzinie, który umożliwia 
materialne wsparcie konkretnej sy-



 

ryjskiej rodziny. Dzięki zaangażo-
waniu pojedynczych osób a także 
całych rodzin, instytucji, wspólnot 
zakonnych i parafialnych wspiera-
nych jest już ponad 2000 syryjskich 
rodzin. Każdy z nas ma wciąż moż-
liwość włączenia się do grona po-
magających. Niech to szczególne 
dzieło będzie naszą konkretną od-
powiedzią na los rodzin, tak bole-
śnie dotkniętych dramatem wojny. 
 Już teraz pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy zechcą wesprzeć 
ofiarą zbieraną dziś do puszek w 
całej Polsce osoby dotknięte wojną 

w Syrii, szczególnie w zrujnowa-
nym Aleppo. 

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, w którą przypada też 
Święto Patronalne Caritas, pra-
gniemy nasze myśli i serca zwró-
cić do Maryi, Matki Miłosierdzia, 
aby wypraszała paschalną radość 
wszystkim zaangażowanym w 
dzieła charytatywne Kościoła, 
zwłaszcza wolontariuszom ze 
Szkolnych i Akademickich Kół 
oraz Parafialnych Zespołów Cari-
tas a także tym, których modlitwa 
umacnia posługujących. Niech 

Maryja wspiera szlachetnych fun-
datorów i darczyńców, umożliwia-
jących Caritas i wszelkim organi-
zacjom charytatywnym codzienną 
misję. Niech Jej wstawiennictwo 
przymnaża apostołów miłosierdzia 
na wzór św. Brata Alberta. 

Wszystkim Wam, Siostry i Bra-
cia udzielamy pasterskiego błogo-
sławieństwa. 

Podpisali:  
Pasterze Kościoła w Polsce 

obecni na 375. Zebraniu  
Plenarnym KEP 

w Warszawie,  
14 marca 2017 r. 

 

AKT ZAWIERZENIA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU 
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona,  

a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu 
miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję 
się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, aby w ten sposób móc żyć 
i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. 

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł 
miłosierdzia, tak wobec duszy jak i ciała, zwłaszcza starając się 
o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym 
pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako 
własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze 
strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednak mam 
bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie 
poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, 
zufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen  

 

O G Ł O S Z E N I A 
� Oktawę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego kończy dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego. Przypomnij-
my słowa Pana Jezusa, skierowane do św. Faustyny Kowalskiej, wielkiej Apostołki i Orędowniczki Bożego Mi-
łosierdzia: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego”. 
� Polecajmy dziś w modlitwach naszą Ojczyznę Bożemu Miłosierdziu, abyśmy otworzyli swoje serca na 
miłosierną miłość Jezusa i zechcieli z Nim współpracować w dziele zbawienia świata. Niech Łaska Boża 
skutecznie działa w naszych sercach.  
� Z woli Ojca Świętego Franciszka – ofiary złożone dzisiaj przeznaczone zostaną na rzecz ofiar w Syrii.  
� Poniedziałek – 24 kwietnia uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i 
pierwszego męczennika za wiarę na naszej ziemi. Postać św. Wojciecha pojawia się u samych początków 
naszej chrześcijańskiej historii. Jego męczeńska śmierć przyczyniła się do rozkwitu chrześcijaństwa. Niech to 
liturgiczne wspomnienie jednoczy wszystkich Polaków w modlitwie za naszą Ojczyznę, za jej pomyślny 
rozwój oraz za zgodę w narodzie.  
� Wtorek – 25 kwietnia – święto św. Marka, Ewangelisty.  
� Sobota – 29 kwietnia święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. 
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.  
� Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia przekazujemy piękne życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki 
Bożej i świętych Patronów.  
 Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
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