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DODATEK LOKALNY DO TYGODNIKA RODZIN KATOLICKICH „ŹRÓDŁO”
II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
(J 0,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, 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 Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków,
których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te
zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Miłosierdzie Ojca objawia się nieustannie i daje się „dotknąć”
dzięki rzeszom mężczyzn i kobiet, którzy „nie widzieli, a uwierzyli”,
i którzy stali się prawdziwymi uczniami. Fenomen wspólnoty wierzących polega na kontynuacji i ukonkretnieniu Bożego objawienia.
Jezus daje się rozpoznać w ranach naszych braci i sióstr, które wołają
o miłość i przebaczenie. Jeśli szukamy Boga, jeśli mamy wątpliwość,
przygarnijmy tego, kto jest odrzucony, pobity, cierpiący, a wtedy będziemy „mieli życie w imię Jego” (por. J 20,31).

Pokój Wam !

Pierwsze słowa, jakimi Zmartwychwstały zwrócił się do swoich
uczniów, brzmiały: Pokój wam! Z tego pokoju wyrosła wspólnota ludzi wielkanocnej nadziei. Jego pokój towarzyszy również nam
wszędzie, gdzie sobie nawzajem wybaczamy słabości i upadki, gdzie
nawzajem sobie opatrujemy rany i gdzie wątpienie drugiego przemieniamy w wiarę.

Pokój wam!

Dobre słowo
Co za szaleństwo! Zmartwychwstały przychodzi mimo zamkniętych
drzwi do gromadki drżących, zaniepokojonych, bezradnych ludzi, którzy boleją z powodu swej niewierności i swego tchórzostwa i nadal przeżywają grozę minionych dni, i życzy im... pokoju. Co za przewrotność!
Przychodzi do nich wybawiony Odkupiciel, który nosi jeszcze na sobie
rany na przebitych gwoździami rękach i nogach i na przebitym włócznią boku, i życzy im pokoju. Nie dobrego samopoczucia ani harmonii,
ale pokoju. Tego, za czym nasza ludzka dusza najczęściej i najgłębiej
tęskni. Co za szaleństwo! Także naszemu życiu nie są obce przebłyski
pokoju -przynajmniej od czasu do czasu. Ale jednocześnie naszemu życiu jest dobrze znana poraniona, smutna rzeczywistość. Nie tylko o tym
wszystkim wiemy, ale jesteśmy i jednym, i drugim - pełni pokoju i pełni
ran. Być może odkupienie właśnie na tym polega, by nie zaprzeczać ranom swego życia, a właśnie w nich i przez nie znaleźć zbawienie i pokój. Warto zastanowić się nad tą podwójną rzeczywistością w naszym
życiu: zwrócić uwagę na to, co w nas zranione i wymaga odkupienia,
i okazać wdzięczność za pokój, którym możemy się cieszyć w większym
lub mniejszym stopniu.
Christina Rod MC

Weźmijcie
Ducha
Świętego!

Żeby
wniknął
do naszych serc!
I zbudził
nas do
nowego życia
i do nowej miłości.
Wiara żyje,
gdy ją przekazujemy innym,
wiara wzrasta,
gdy się nią dzielimy.
Wiara dzielona jest pomnożoną wiarą.
Błogosławieni,
którzy nie widzą, a wierzą.
Są bowiem pełni miłości.
Bo tylko miłość może uwierzyć
w zmartwychwstanie.
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Papież Franciszek
„Habemus papam!” – tymi słowami kardynał Tauran, wieczorem
13 marca 2013 roku, ogłosił światu wybór nowego biskupa Rzymu,
następcę św. Piotra. Został nim dotychczasowy arcybiskup Buenos
Aires, kardynał Jorge Mario Bergoglio.
   Obecny papież urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires
jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta pracownika kolei. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem.
11 marca 1958 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów)
- nowicjat odbywał w Chile, gdzie kształcił się w zakresie
przedmiotów humanistycznych, a następnie w Kolegium św.
Józefa w podstołecznym San Miguel, gdzie uzyskał licencjat z
filozofii. Studiował następnie literaturę i psychologię w Kolegium
Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela w
Buenos Aires. 13 grudnia 1969 przyjął święcenia kapłańskie, po
czym kontynuował studia w Hiszpanii i tam 22 kwietnia 1973
złożył śluby wieczyste w swym zakonie. Po powrocie do kraju był
m.in. mistrzem nowicjatu, wykładowcą na wydziale teologicznym
w swym dawnym kolegium w San Miguel, a w latach 1973-79
prowincjałem jezuitów w Argentynie. W tym czasie wyjeżdżał
również kilkakrotnie na dłuższe lub krótsze pobyty do Niemiec.
   20 maja 1992 Jan Paweł II mianował 55-letniego wówczas jezuitę
biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires. Jego zawołaniem biskupim są łacińskie słowa „Miserando atque eligendo”.
Pochodzą one z komentarza św. Bedy Czcigodnego do ewangelii
Mateusza, który pisał: „Jezus ujrzał celnika i okazując mu współczucie
wybrał go”. Przez takie zawołanie autor pragnie zwrócić uwagę, że
to pełne miłosierdzia spojrzenie Jezusa powołuje słabych ludzi do
posługi w Kościele. 3 czerwca 1997 Ojciec Święty powołał hierarchę
na arcybiskupa koadiutora z prawem następstwa, a w niecały rok
później – 28 lutego 1998 mianował go arcybiskupem metropolitą
jego rodzinnego miasta. 30 listopada tegoż roku papież mianował go
jednocześnie ordynariuszem dla wiernych obrządków wschodnich
w Argentynie, niemających własnego biskupa. Na konsystorzu 21
lutego 2001 papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego,
przyznając mu jako kościół tytularny w Rzymie świątynię pw. św.
Roberta Bellarmina. Jako biskup i kardynał uczestniczył on w wielu
ważnych wydarzeniach kościelnych z Synodami Biskupów na czele.
W latach 2005-2011 przez dwie 3-letnie kadencje był przewodniczącym Argentyńskiej Konferencji Biskupiej.
   Zwyczajem swoich poprzedników nowy papież przyjął nowe
imię: Franciszek. Fakt ten zasługuje na uwagę z kilku względów.

BÓG BOGATY
W MIŁOSIERDZIE
Prawda o Miłosierdziu Bożym została przekazana już w
Objawieniu. Pismo Święte, a po nim nauczanie Kościoła, ukazuje
Boga jako miłosiernego Stwórcę i Odkupiciela. Jezus Chrystus
głosząc Ewangelię przypominał słuchającym, że Ojciec niebieski
jest pełen dobroci i miłosierdzia, że oczekuje na skruszonych
grzeszników, by im przebaczyć i okazać swą łaskawość. Swoimi

Imię to nosił wielki święty średniowieczny z Asyżu, który dzięki
osobistej praktyce ubóstwa i pokory, dzięki przeogromnej miłości
do Ukrzyżowanego oraz bezkompromisowego posłuszeństwa
Kościołowi, stał się jednym z największych reformatorów katolickiej cywilizacji. Wiemy, że według tradycji Bóg miał przemówić
do młodego Franciszka słowami: „Franciszku, idź i napraw mój
dom, który, jak widzisz, cały ulega zniszczeniu”, który zrozumiał je
dosłownie i zaczął remontować zniszczony kościółek św. Damiana
w swoim rodzinnym miasteczku. Dopiero później zrozumiał, że
„domem”, który miał naprawić był upadający moralnie Kościół XIII
wieku. Wiemy, że wybór imienia przez papieża nie jest przypadkowy, kryje on bowiem swego rodzaju program całego pontyfikatu.
Imię to przypomina Kościołowi jego zasadniczą misję: „głosić
ewangelię ubogim”. Zaprasza też Kościół do pokory, skromności i
prawdziwej służby.
   Ojciec święty, Franciszek, jest pierwszym papieżem, który pochodzi z Ameryki Południowej, czyli tej części świata, która jeszcze
do niedawna uważana był za tereny misyjne. Dziś największa ilość
katolików zamieszkuje ten właśnie kontynent a wielkie wyzwania
Kościoła związane są z problemami, które w szczególny sposób
dotyczą południa naszego globu: przerażające ubóstwo ogromnej
ilości ludzi, globalizacja i dialog z innymi religiami. Papież Franciszek jest także pierwszym jezuitą na Tronie Piotrowym, a zarazem
pierwszym papieżem-zakonnikiem od ponad półtora stulecia.
Poprzednim biskupem Rzymu, który wcześniej należał do jakiegoś zakonu, był kameduła Grzegorz XVI (żył w latach 1765-1846,
papieżem był od 1831).
   Wybór kardynała Bergoglio na papieża został przyjęty w Kościele z wielką radością i nadzieją. Po pięknym pontyfikacie głębokiego teologa Józefa Ratzingera, Pan Bóg daje Kościołowi pasterza
z ogromnym doświadczeniem duszpasterskim i wyczuleniem na
aktualne potrzeby. Wraz z wszystkimi katolikami polecamy jego
posługę opiece Matki Najświętszej.
zaś czynami, wobec ludzi potrzebujących uzdrowienia na ciele
i duszy, dał dowody tejże miłosiernej miłości. Jednak w sposób
najbardziej przekonywujący potwierdził Miłosierdzie Boże wobec
upadłej ludzkości w tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
Wskazywał też zależność „otrzymania” miłosierdzia Bożego od
naszej miłości wobec drugiego człowieka, umieszczając pośród
błogosławieństw wezwanie: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”.
Wraz z potrzebą ożywienia wiary i kultu Miłosierdzia
Bożego, na początku XX wieku, pojawiły się tzw. objawienia prywatne, wskazujących na tenże kult. Najpierw otrzymała je Włoszka,
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siostra z Zakonu Wizytek, Benigna Konsolata Ferrero. Wezwana
była ona do ogłaszania światu, że Bóg jest Miłością i Miłosierdziem,
i że oczekuje wiary i zaufania Jego dobroci i pragnie przebaczać
grzesznikom, jeśli tylko z żalem i skruchą, bez obawy lęku, będą
się do Niego zwracać. Niemalże równocześnie z jej objawieniami,
podobne otrzymała Hiszpanka, siostra ze Zgromadzenia Sióstr
Najświętszego Serca Jezusa, Józefa Menendez. Ona też została wezwana, aby być posłanką orędzia Miłości i Miłosierdzia do świata,
aby przypomnieć nieskończoną Miłość Serca Bożego do ludzi, przez
które wyświadczane jest nieustannie Miłosierdzie Boże. Miała też
ogłaszać, że Bóg pragnie, aby ludzie wierzyli w Jego Miłosierdzie,
oczekiwali wszystkiego od Jego dobroci i nigdy nie wątpili w Boże
przebaczenie. Ponadto Chrystus zapewniając o miłosiernej miłości
względem grzeszników wzywał do ekspiacji za grzechy świata.
Najmocniej jednakże upomniał się Bóg o uczczenie Go w
tajemnicy Swego Miłosierdzia przez objawienia dane Świętej Faustynie Kowalskie. One to stały się inspiracją do szczególniejszego
zainteresowania się prawdą Miłosierdzia Bożego.
Siostra Faustyna swoje objawienia spisała w „Dzienniczku” (na wyraźne polecenie Pana
Jezusa i ze względu na nakaz swych spowiedników: ks. Michała Sopoćki i o. Józefa Andrasza oraz
za pozwoleniem przełożonych Zgromadzenia).
Pierwsze zachowane zapiski pochodzą z lipca
1934 roku, ponieważ wcześniejsze notatki Siostra
Faustyna spaliła, gdyż pod nieobecność ks. Michała Sopoćki uległa namowom rzekomego anioła,
którym był szatan. Potem kierownik duchowy
kazał jej odtworzyć to, co zostało zniszczone,
dlatego „Dzienniczek”, na początkowych kartach, ma trochę zaburzoną chronologię. Pisanie
„Dzienniczka” Siostra Faustyna zakończyła na
trzy miesiące przed śmiercią. Jest to więc dzieło
wyjątkowe, „Ewangelia miłosierdzia pisana w
perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział
Ojciec Święty Jan Paweł II.
W tychże spisanych objawieniach, szczególnie przemawiają do nas trzy zagadnienia. Pan Jezus pragnął (Dzienniczek 299 i
699), aby święto Miłosierdzia Bożego było obchodzone w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Święto
Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej
tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie
dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie
obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w
tym dniu – jest to obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”,
czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu
świętego! Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II,
w 1995 roku, wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce.
W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież
ogłosił to święto również dla całego Kościoła.
Kolejnym życzeniem objawiającego się Jezusa było namalowanie obrazu... „Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa
ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa,
a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach
wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady (...)
Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który
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widzisz, z podpisem: ‘Jezu, ufam Tobie’ ” (Dzienniczek 47).
Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi
pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie
łaski i dary. Charakterystyczne dla tego obrazu są dwa promienie:
czerwony i blady. Pan Jezus zapytany o ich znaczenie wyjaśnił: „Te
dwa promienie oznaczają krew i wodę; blady promień oznacza wodę,
która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która
jest życiem dusz (...) szczęśliwy kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie
dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga” (Dzienniczek 299). Odpowiedzią na te dary miłosierdzia Bożego ma być postawa ufności, stąd
w podpisie obrazu są umieszczone słowa: Jezu, ufam Tobie. Obraz
przedstawiający miłosierdzie Boga wobec człowieka jest zarazem
znakiem przypominającym ewangeliczne wezwanie do czynnej
miłości bliźniego. Tak więc kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega
na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec
bliźnich.
Trzecie wezwanie dotyczyło godziny
śmierci Pana Jezusa (trzecia po południu), która
jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie
do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy
w duchu pod krzyżem Chrystusa, aby błagać o
miłosierdzie dla siebie i świata. „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla
grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj
się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu
w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego” (Dzienniczek 1320).
Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie chodzi o
godzinę zegarową (60 minut), ale o moment
konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o
godzinie trzeciej po południu.        
Pan Jezus nie podał gotowej formuły
modlitwy o godz. 15, ale wezwał do odmawiania
„koronki” ( por. Dzienniczek 1541) i zachęcił, że można wtedy
również odprawiać Drogę krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas
zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z
Nim, konającym na krzyżu. Co istotne – nigdzie w „Dzienniczku”
Pan Jezus nie powiedział, że w tej właśnie godzinie trzeba odmawiać
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście, że o godz. 15 możemy
odmawiać Koronkę (tak jak o każdej innej godzinie dnia i nocy)
ale równie dobrze może to być inna dowolna modlitwa skierowana
wprost do Jezusa.
„Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną
w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją
na różne sposoby. Kościół stara się również czynić miłosierdzie
ludziom przez ludzi, widząc w tym nieodzowny warunek zabiegów
o lepszy, „bardziej ludzki” świat dnia dzisiejszego i jutrzejszego.
Jednakże w żadnym czasie (...) Kościół nie może zapomnieć o
modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża.”. Niech
te słowa, bł. Jana Pawła II z encykliki o Bożym Miłosierdziu oraz
hasło rozpoczynającego się dzisiaj 69. Tygodnia Miłosierdzia
– „Wiara żywa uczynkami” – będą mottem przewodnim naszej
pomocy wszystkim najbardziej potrzebującym tego „Bożego
bogactwa”...
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Kronika Parafialna Marzec 2013
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
03.03.2013 r.
Borowski Szymon, Jan – Londyn, Anglia
10.03.2013 r.
Bajor Filip, Janusz – Hadykówka 33
30.03.2013 r.
Urban Nikodem – Cmolas 583
Łagoda Wojciech – Cmolas 507

Odeszli do wieczności:
06.03.2013 r.
Szczepanek Władysław, lat 75 zam. Cmolas 509
21.03.2013 r.
Smoleń Aniela, lat 94, zam. Cmolas 148
23.03.2013 r.
Mazur Maria, lat 79 zam. Cmolas 334

Zwiastowanie Pańskie

Hymn na dzień Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi
A któż to wchodzi? Wchodzi na Syjon dziewica.
Jak ranek z morskiej kąpieli I jutrznia Maryi lica;
Śnieży się obłok, słońce z ukosa
Smugiem złota po nim strzeli; Taka na śniegu, co szaty bieli
Powiewnego jasność włosa,
Pojrzał Jehowa i w Niej upodobał sobie;
Pękły niebios zwierciadła, Biła gołąbka spadła
I nad Syjonem w równi trzyma skrzydła obie,
I srebrzystej pierzem tęczy Niebianki skronie uwieńczy.
Grom, błyskawica! Stań się, stało;
Matką dziewica, Bóg ciało!
			
Adam Mickiewicz

Ikona, która ukazuje Maryję
w geście modlitwy. W mandylionie na piersi ma Dziecię Jezus, Emmanuela - Boga z nami,
który począł się w Jej tonie.
Maryja jest Orędowniczką we
wszystkich sprawach dotyczących człowieka, Jej nieustannie
wzniesione dłonie są pomostem
łask dla wszystkich zwracających się do Boga.
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