Niedziela Miłosierdzia
Bożego

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /J 20, 19–31/

Księdzu Proboszczowi
z okazji imienin życzy-

Nie bądź niedowiarkiem

my wszelkich łask Bożych, aby był gorliwym
kapłanem dążącym do
świętości

i

szczęśli-

wym człowiekiem, aby
wzorem swojego patrona skutecznie głosił dobrą nowinę o Chrystusie i polecamy go czułej opiece Matki Najświętszej
wdzięczni parafianie

NIEDZIELA
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus musi ponownie zmagać się z niedowiarstwem uczniów. Modelowym przykładem niewiary jest postać Tomasza.
Bywa on nazywany niedowiarkiem, ale budzi naszą sympatię, ponieważ sami odczuwamy podobne
rozterki i wątpliwości w wierze.
Tomasz ma serce wrażliwe na Jezusa i Jego najgłębsze
tajemnice. Ale również jest realistą i człowiekiem praktycznym. Ufa swojemu rozsądkowi. Wobec słów Jezusa
niejednokrotnie reaguje pesymizmem. Tomasz, podobnie
jak inni uczniowie wiązał z Jezusem wielkie nadzieje. Tomasz zawiódł się na Jezusie, zawiódł się na przyjacielu
i drugi raz nie chce podjąć ryzyka wiary, nawet wobec
świadectwa dziesięciu mężczyzn, których znał od lat, ludzi
zahartowanych w pracy i trudzie, realistów jak on.
Dotknięcie ciała i ran Jezusa jest znakiem osobistej relacji. Wyraża się w nim bliskość, więź, zaufanie. W Tomaszu topnieje przesadnie krytyczna postawa. Nie polega
już na sobie, ale oddaje się całkowicie Jezusowi, swojemu
Panu i Bogu. Jego wiara przechodzi z rozumu do serca,
z etapu racjonalności w etap zaufania.
Wiarę Tomasza Jezus przeciwstawia tym, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29) i nazywa ich błogosławionymi.
To błogosławieństwo dotyczy każdego z nas. W naszym
życiu są takie momenty, w których nie widzimy, nie czujemy, nie doświadczamy, a jednak wierzymy, że jesteśmy
w ręku Boga. Są to doświadczenia ciemności, w których
nie czujemy uzdrowienia, wyzwolenia, nie znajdujemy
pociechy, nie widzimy światła, nie czujemy bliskości Boga… A jednak dzięki łasce Bożej trwamy w wierze i możemy stawić czoło największym przeciwnościom.
Na podstawie: „Deon”

MIŁOSIERDZIA
Dziś obchodzony jest doroczny
odpust w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Dzisiaj także rozpoczyna się
Tydzień Miłosierdzia.
Z racji dzisiejszego święta
zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwo eucharystyczne z Koronką do
Miłosierdzia Bożego dzisiaj
o godz. 18:00.

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.
Jan Paweł II, Kraków Łagiewniki, 17.08.2002

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 24.04
06:30 + Cecylia i Aleksander Szybowscy
07:00 + Robert Polański
07:00 + Zofia Gołąbek-Gina (od biura podatkowego)
08:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB dla
Kazimierza (od pani Mirochny)
08:00 + Maria Zapała
18:30 Dziękczynno-błagalna w intencji Jarosława Kaczmarskiego z okazji
30. rocznicy urodzin
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Beaty i Stanisława
w 24. rocznicę ślubu
18:30 + Janina Dwuraźny – 1. rocznica śmierci
WTOREK 25.04
06:30 O wszelkie potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza w dniu
imienin (od Sióstr Nazaretanek)
07:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Księdza Proboszcza
(od Pań pracujących na plebanii)
07:00 + Robert Polański
07:00 + Jarosław Nowak i jego ojciec + Tadeusz
08:00 + Antoni, Zofia i Ryszard Buczkowscy
18:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla
ks. Marka Hajdyły w dniu imienin
18:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla
Jadwigi z okazji 60. rocznicy urodzin
18:30 + Wojciech
18:30 + Henryk Twaróg – 13. rocznica śmierci
ŚRODA 26.04
06:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Karola w 12. rocznicę
urodzin
06:30 + Robert Polański
07:00 + Roman Szostak
07:00 + Kazimierz, Andrzej, Zdzisław, Franciszek, Antonina
07:00 + Zofia Gołąbek-Gina (od pracowników firmy ALFA POLAND)
08:00 O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Pauliny
08:00 + Maria Zapała
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 27.04
06:30 O moc Bożego błogosławieństwa dla Pawła
07:00 + Robert Polański
08:00 + Krzysztof Zegarmistrz (od rodziny Gizickich)
08:00 + Maria Zapała
18:30 + Józef Czepiec
PIĄTEK 28.04
06:30 + Robert Polański
06:30 + Janina i Rudolf Pietrzyk oraz + Stanisława Michalak i Henryk John
07:00 + Anna Okoń
08:00 + Maria i Władysław Kubaccy
18:30 Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii i wypełnienie Ślubów Jasnogórskich Narodu
18:30 + Józef Kaczmarczyk w 20. rocznicę śmierci
18:30 + Antoni, Andrzej, Wiktor Broda oraz zmarli rodzice i zmarli z rodziny
18:30 + Anna Studnicka w 1. rocznicę śmierci oraz mąż Władysław
18:30 + Maria Zapała
SOBOTA 29.04
06:30 + Jan Nalepa w 22. rocznicę śmierci
07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Renaty i Władysława z okazji 60. rocznicy ślubu oraz całej rodziny
08:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
Józefa z racji imienin
08:00 + Zuzanna Siemianowska (od koleżanki Krystyny)
08:00 + Tadeusz, Władysław, Julia, Franciszek, Bronisława, Jan
08:00 + Janusz Żuraw (od rodziny Koniecznych)
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Miłowita w 45.
rocznicę ślubu oraz o szczęście wieczne dla zmarłych rodziców
NIEDZIELA 30.04
06:30 + Krzysztof Zegarmistrz (od sąsiadów)
08:00 + Ryszard Przetocki (od siostry Alicji z całą rodziną)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
Bożego błogosławieństwa.
W

piątek powraca po Wielkim Poście adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 do 18:30, która kończy się wspólnym odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia i litanii do św. Jana Pawła II. Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej w naszym kościele.
 Od 6 lat trwa wojna w Syrii, która zburzyła życie ponad 23
milionów Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze
swoich domów, ponad 5 milionów w obawie o swoje życie
uciekło z kraju. Sytuacja w Syrii jest nadal dramatyczna, pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi,
w tym 6 milionów dzieci. W odpowiedzi na wezwanie Ojca
Świętego Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polski
prowadzona jest dzisiaj przy wszystkich kościołach w Polsce
zbiórka do puszek jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. Pomoc
zostanie przekazana do Syrii poprzez Caritas Polska, która od
lat pomaga ofiarom tego konfliktu. Dziękujemy za ofiary złożone na ten cel po Mszach Świętych do puszek przy kościele.
 W najbliższą sobotę 29 kwietnia o godz. 16:00 w Sali Teatralnej przy naszym kościele zostanie wystawiony musical
pt. „Miłość Zmartwychwstała” o życiu błogosławionej
S. Julii Rodzińskiej dominikanki. Informacje na plakatach.
Bilety w cenie 25 zł można nabyć po Mszach Świętych
u sióstr dominikanek stojących dzisiaj przed naszym kościołem. Serdecznie zapraszamy.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.:
Maria Dymek (l. 82) z ul. Batalionu Skała AK 8, Edward
Czernik (l. 75) z ul. Krowoderskich Zuchów 7 oraz Janusz
Żuraw (l. 71) z ul. Krowoderskich Zuchów 19.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
KALENDARZ LITURGICZNY
24.04 PONIEDZIAŁEK
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona
Polski
Dz 1,3–8; Ps 126;
Flp 1,20c–30; J 12,24–26
25.04 WTOREK
Święto św. Marka Ewangelisty
1 P 5,5b–14; Ps 89;
Mk 16,15–20
26.04 ŚRODA
Dz 5,17–26; Ps 34; J 3,16–21

27.04 CZWARTEK
Dz 5,27–33; Ps 34; J 3,31–36
28.04 PIĄTEK
Dz 5,34–42; Ps 27; J 6,1–15
29.04 SOBOTA
Święto św. Katarzyny ze
Sieny, dziewicy i doktora
Kościoła, patronki Europy
1 J 1,5–2,2; Ps 103;
Mt 11,25–30
30.04 NIEDZIELA
Dz 2,14.22b–28; Ps 16;
1 P 1,17–21;
Łk 24,13–35

09:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Stanisławy
i Kazimierza Burek w 50. rocznicę ślubu
09:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB oraz dary Ducha Św. (intencja
Bogu wiadoma)
10:00 + Tomasz Brzozowski – 5. rocznica śmierci
11:00 + Ryszard Michałek oraz zmarli z rodziny Kołaczów
12:30 Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Zofii i Mariana z prośbą o Boże bł.
12:30 + Maria i Jan Kaliccy
17:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz pomyślny egzamin
maturalny dla Gabrieli
18:30 + Zdzisław Piaskowski – 13. rocznica śmierci
20:30 Dziękczynna w 25. rocznicę ślubu Izabeli i Gerarda z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

Bądź dobry jak chleb
o mocy Bożego miłosierdzia z s. Bernardą Kostką ze
zgromadzenia sióstr albertynek rozmawiała Edyta Wilk.
Przeżywając Niedzielę Miłosierdzia Bożego w roku
świętego Brata Alberta nie sposób nie odnieść się
do tego niezwykłego miejsca, jakim jest sanktuarium Ecce Homo położone tak blisko naszej parafii,
oraz postaci świętego, którego życie stało się jednym wielkim dziełem miłosierdzia.
Zacznijmy od tego, że Kraków w ogóle jest miastem miłosierdzia. Mamy tu tylu świętych, którzy tak bardzo zaangażowali
się w szerzenie dzieł pomocy na przestrzeni wieków, wspominając choćby tylko Jana Kantego czy królową Jadwigę. Jest
ten biegun południowy Krakowa – ze świętą Faustyną, bazyliką Miłosierdzia Bożego i przesłaniem o Bożym Miłosierdziu.
Natomiast na północy miasta znajduje się Sanktuarium Ecce
Homo Świętego Brata Alberta z wizerunkiem Chrystusa cierpiącego. Faustyna musiała szukać malarza, a tutaj jest i autor,
i jego dzieło. Myślę, że te dwa wizerunki mają ze sobą wiele
wspólnego. Chrystus z obrazu Jezu ufam Tobie wychodzi do
nas – rozchyla swoją szatę i te promienie wychodzą na nas –
On nas wzywa do spotkania. A Chrystus z wizerunku namalowanego przez brata Alberta jest na nas otwarty poprzez tę
szatę, która opada z Jego ramion i tworzy na Jego piersiach
wielkie serce. Pięknie to powiedział arcybiskup Andrzej Szeptycki, że jest to właściwie największy obraz Bożego Serca,
ponieważ cały Chrystus zamienia się w serce. To serce jest
zbiczowane, poranione i do takiego Chrystusa nie boimy się
przyjść.
Nie boimy się, ponieważ parafrazując tytuł – oto przed
nami jeden z nas, oto człowiek…
Ludzie przychodzący przed ten wizerunek po prostu padają na
kolana – nie da się inaczej, ponieważ do tego płótna nie można podejść tylko i wyłącznie jak do dzieła malarskiego. Jest
taka przestrzeń – Bóg, który jest na mnie otwarty i zaszedł aż
tak daleko w swoim uniżeniu oraz ja – mały człowiek. Równocześnie nie jestem jako człowiek zdeptany przez tę godność
Boską, ale wręcz podniesiony. Nie ma lepszych i gorszych –
w tym spotkaniu są wszyscy równi. Do dzisiaj mam przed
oczami obraz dwojga ludzi, którzy podczas wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym stojąc przed tym właśnie dziełem
trzymali się za ręce i na głos modlili.
Święty Brat Albert był człowiekiem czynu, prowadzącym wiele dzieł pomocy potrzebującym. Skąd taki
akurat kierunek działań?
Mimo trudnego życia – utraty rodziców w dzieciństwie, inwalidztwa w młodym wieku, konieczności emigracji –
a może właśnie dzięki tym wszystkim trudom, Brat Albert był
człowiekiem niezwykle wrażliwym na ludzką biedę. Patrząc na
niego, widzimy człowieka, który jest „wygładzony” przez te
koleje życia – wrażliwy, otwarty, nikomu nie wypomina tego,
co mu się nie udało. Musimy zauważyć, jak wielką rolę ode-

grało miłosierdzie w jego własnym życiu. Ze stanu depresji
i zobojętnienia po opuszczeniu
zakonu jezuitów i pobycie
w zakładzie psychiatrycznym
wydobywa go właśnie rozmowa o miłosierdziu Bożym.
To jest coś niesamowitego.
Rozmowę prowadził brat Adama Chmielowskiego z proboszczem z Szarogrodu. Celowo zostawiono uchylone drzwi
i prowadzono rozmowę na
tyle głośno, żeby Chmielowski
mógł usłyszeć o Bożym miłosierdziu. I wtedy zapala się
w nim taka iskra, która każe
mu natychmiast po wyjeździe
tego księdza jechać do spowiedzi. Darmowość miłości Pana
Boga – miłosierdzie, którego doświadczył, powoduje w nim
to, że nie klasyfikuje ludzi, że jest bardzo wyrozumiały na
ludzkie grzechy czy słabości i zawsze stara się pomóc człowiekowi stanąć na nogi. Cała postawa Brata Alberta bierze się
z jego głębokiego szacunku i wdzięczności za dar Eucharystii.
On się bardzo głęboko pochylił nad fenomenem uniżenia Boga. Uniżenia do takiego stopnia, że Bóg daje się nam na pokarm, że daje się nam połamać. Brat Albert mówił: Skąpy jest
ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych. Drugim motywem jest wdzięczność za mękę Pańską. Brat Albert w ten
sposób sam siebie rozliczał z miłości – czy Panu Jezusowi cier-

piącemu za mnie mękę i za mnie ukrzyżowanemu mogę czego odmówić? Dlatego kiedy stajemy w perspektywie krzyża
i w perspektywie Eucharystii, to jest to wystarczający imperatyw do tego, żebyśmy działali. Działali w duchu wdzięczności
i pokory.
Tutaj przechodzimy do kwestii, w jaki sposób każdy
z nas może się włączyć w dzieła miłosierdzia.

Najprostszą rzeczą zawsze jest modlitwa. Na pewno nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, ale rzeczywistością, która jest w stanie dosięgnąć każdej biedy jest modlitwa.
I to jest przestrzeń dla każdego. Ogromną wartość ma modlitwa ludzi chorych. Oni niejednokrotnie czują się odsunięci od
życia, od działań bezpośrednich, a tymczasem doświadczenie
udziału przez modlitwę bardzo wiele daje. Ja sama wielokrotnie korzystałam z pomocy modlitewnej osób, które nie mogły
wychodzić z domu i rzeczywiście one mi wiele wyprosiły. To
jest ogromne pole do działania dla tych, którym stan zdrowia
nie pozwala na inną aktywność. Natomiast każdy z nas może
być na pierwszej linii – przez normalność, przez życie Ewangelią. Chodzi o zwykłą ludzką życzliwość, o dobry gest. Czasami
dziwimy się, że ktoś nas uprzejmie potraktował, odpowiedział
dzień dobry, a tymczasem to jest ta normalność, do której
wzywał nas Brat Albert. On wydobywał ludzi z tego środowiska, które zapomniało słów proszę, przepraszam, dziękuję
i na nowo uczył, jak być tak zwyczajnie po ludzku dobrym.
Dokończenie na str. 4

Bądź dobry jak chleb
Dokończenie ze str. 3
Czyli wracamy do podstaw i zaczynamy od rzeczy
małych, nie czekając na „wielkie” okazje i „wielkie”
dzieła.
Oczywiście. Kiedyś ktoś chciał, byśmy jako siostry przedstawiając naszą pracę na rzecz potrzebujących pokazały
coś bardziej spektakularnego niż „wydawanie zupki”.
Tymczasem poprzez to przysłowiowe „wydawanie zupki”
my docieramy do człowieka. Widząc, że dzisiaj nie ma
pana Kazia – powiedzmy Kowalskiego – ja zastanawiam
się, dlaczego on nie przyszedł. Czy jemu się coś stało,
a może stało się coś komuś z jego rodziny… Może najnormalniej w świecie zapił – znowu jest w ciągu i trzeba mu
jakoś pomóc… A może znalazł się w szpitalu i nie ma mu
kto nawet pidżamy przynieść… Kiedy przychodzi dziecko
po chleb, trzeba sobie postawić pytanie, czy to ono powinno przychodzić i zaopatrywać rodzinę w środki do życia. Dlatego prosty gest podania chleba czy zupy staje się
zaczątkiem pytań i punktem wyjścia do dalszych działań.
Czy to prawda, że pomagając innym, pomagamy
przede wszystkim sobie?
Pamiętam opowieść jednej studentki, która na jakichś
rekolekcjach usłyszała zdanie: Pan Jezus niejednokrotnie
przychodzi przebrany za żebraka. Pewnego dnia, gdy szła
przez Planty, zobaczyła grupę ludzi bezdomnych. Chodzili,
rozmawiali ze sobą, a jeden z nich zbierał kwiatki, co bardzo ją rozbawiło. Wtedy ten mężczyzna podchodzi do niej
i mówi: Proszę – to dla Pani. Dziewczyna się wzbrania,
a on mówi: Ja bardzo chcę Pani podarować te kwiatki.
I wtedy studentka przypomniała sobie te słowa, że Pan
Jezus niejednokrotnie przychodzi przebrany za żebraka.
Czasami w najmniej oczekiwanym momencie zyskujemy
więcej niż żeśmy dali. My często myślimy, że robimy nie
wiadomo co, że dajemy dużo, ale tak naprawdę zawsze
zyskujemy dużo więcej. Dobro zawsze powraca – powraca wzbogacone.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Co znaczy „Msza Święta gregoriańska” i czym
różni się od „zwykłej”?
Od czasu do czasu słyszymy w naszym kościele, że Msza
Święta jest sprawowana za daną osobę jako „kolejna Msza
Święta gregoriańska”. Co to oznacza?
Św. Grzegorz Wielki, zanim został papieżem, był opatem
klasztoru benedyktynów. Pewnego dnia w jego klasztorze,
w celi zmarłego mnicha Justusa, znaleziono trzy złote monety. Reguła zakonna zabraniała mnichom posiadania pieniędzy, składali oni bowiem ślub ubóstwa. Grzegorz zastanawiał
się, jak pomóc zmarłemu w oczyszczeniu się z tego grzechu.
I wydał polecenie, aby przez trzydzieści kolejnych dni odprawiać Mszę Świętą w jego intencji. Ostatniego dnia ukazał
mu się zmarły Justus i oznajmił, że został uwolniony od mąk
czyśćcowych. Tyle o tym wydarzeniu opowiadają Dialogi św.
Grzegorza Wielkiego.
Od tego czasu wytworzył się w Kościele zwyczaj, że wierni
zamawiają 30 Mszy Świętych za zmarłych. Zwyczaj to bardzo
starożytny, bo sięgający VII wieku. Te 30 Mszy Świętych
zaczęto nazywać od imienia św. Grzegorza, który je pierwszy
kazał odprawić, gregoriańskimi. Kiedy później prywatne objawienia potwierdziły przedziwną skuteczność takich mszy,
ten pobożny zwyczaj coraz bardziej się rozszerzał. Papieże,
np. Benedykt XIII i XIV, wysoko go cenili, aż wreszcie Święta
Kongregacja Odpustów wyraźnie oświadczyła: Ufność, którą

mają wierni, iż odprawienie 30 Mszy Świętych, tzw. gregoriańskich, za jedną duszę zmarłą ma szczególną skuteczność
dla wybawienia jej z czyśćca, jest pobożna i rozumna, a zwyczaj odprawiania takich mszy jest przez Kościół pochwalony.
Stąd widzimy, że Msze św. gregoriańskie są to zwyczajne
msze. Ale… Odprawiane są za jedną i tę samą duszę, a więc
nie za kilka. I po drugie odprawia się je przez 30 dni z rzędu
– bez przerwy.
Wielka skuteczność „gregorianek” płynie stąd, że składają
się z tak wielu Mszy Świętych; a po wtóre z tej wytrwałości,
z jaką przez 30 dni błagamy Boga o wybawienie jednej i tej
samej duszy z czyśćca.
x.R.

informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 600 391 853

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 15
z Oddziałami Integracyjnymi
miejsce na Twoją reklamę

im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły
ul. Kluczborska 3 (Gimnazjum nr 12)

OGŁASZA ZAPISY DO KLAS I–VII
SYSTEM JEDNOZMIANOWY
Oferta zajęć oraz informacje o zapisach znajdują się na stronie:

www.gimnazjum12.krakow.pl

Zainwestuj w przyszłość swojego dziecka!!!
sp15.krakow@gmail.com

+48 12 633 74 60

