
Zdrój Miłosierdzia Mojego został otwarty 

na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz - nikogo nie wyłączyłem"  
Był to ósmy dzień po Zmartwychwstaniu. Dzień, w którym Pan nasz odszukał Tomasza i, pokazując mu 
przebite ręce i bok, obudził go ze snu niewiary. Nie bądź niedowiarkiem. Uwierz Tomaszu - Dziś Chrystus 

przemierza cały świat i mocą Ducha Świętego chce otworzyć oczy 
wiary. Pragnie pokonać wszelką ślepotę - wszelką niewiarę - a dziś 
mamy wielu agnostyków.  
Tak jak wtedy wszedł mimo drzwi zamkniętych, tak dziś przychodzi w 
Święcie Bożego Miłosierdzia. To dzień wielkiej łaski - dzień wielkich 
przywilejów, dzień wielkich cudów. Jednak nic się nie stanie bez na-
szej zgody, bez naszego wyraźnego „tak”.  
Podobnie jak Tomasz nie był zmuszony do wiary tak i każdy z nas - 
nie jest do niczego przymuszony. Nie ma presji, nie ma żadnego 
podstępu. Tomasz wbrew wszystkiemu przyszedł jednak do wieczer-
nika. Nie zdążył jeszcze całkowicie oddalić się od tych, z którymi 
ostatnie trzy lata wsłuchiwał się w Słowa Mistrza z Nazaretu. Ciągle 
nosił w sercu wielkie wspomnienia, jak Pan rozmnożył chleb, jak Pan 
cudownie wskrzesił Łazarza, u którego nieraz zatrzymywali się  
i otrzymywali wsparcie. Ciągle brzmiały w jego uszach słowa 

o ziarnie, które wydaje plon stokrotny, o Królestwie, o Miłosiernym Samarytaninie.   
A teraz wszystko straciło sens. Świat wiary pękł - zniknął jak bańka mydlana. Nie ma już niczego. Może 
spotkałeś kogoś, kto utracił WIARĘ. Kiedyś, w latach młodzieńczych, młody człowiek z Pruchnika Broni-
sław Markiewicz pod wpływem profesorów agnostyków również przeżył głęboki kryzys wiary. Choć 
w domu otrzymał dobre, dogłębne wychowanie katolickie, to jednak w piątej klasie gimnazjalnej (w Prze-
myślu), pod wpływem lektury niechrześcijańskiej oraz nauczycieli, którzy głosili racjonalizm i wyśmiewali 
religię, przeżył kryzys wiary, który trwał półtora roku. W późniejszych latach tak o tym opowiadał: Ja sam, 
kształcony od dziecka na Skardze i Krasickim, czytając w 18. roku mego życia dzieła wielce poważne z 
dziedziny historii i nauk przyrodniczych w języku niemieckim, a obok nich - autorów greckich i łacińskich w 
całości, nie zadowalając się szkolnymi podręcznikami; wkrótce straciłem wiarę w Boga i harmonię we-
wnętrzną, których brak odebrał mi pogodę i spokój duszy. Niezadługo potem, tęskniąc za nimi, zabrałem 
się znowu do czytania dzieł najcelniejszych pisarzy polskich, którzy powoli zaczęli koić rozstrój w duszy 
mojej, aż wreszcie przy czytaniu kolejnej noweli, napisanej przez Józefa Korzeniowskiego (Narożna Ka-
mienica), upadłem na kolana i zacząłem się modlić: Jeśli istniejesz, Boże, daj mi się poznać, a wszystko 
dla Ciebie gotowym uczynić!... I w tej chwili napełnił mię Pan wielką światłością wewnętrzną, która sprawi-
ła iż uwierzyłem we wszystko, co Kościół święty do wierzenia podaje, i tegoż jeszcze dnia wyspowiada-
łem się z całego życia. I odtąd 41 lat minęło, jak panuje stały pokój i pogoda niezmącona w sercu moim. 
Módlmy się w różnych intencjach, a nade wszystko módlmy się o wiarę dla siebie, dla swoich bliskich. 
Módlmy się ze wszystkich sił, z całą mocą i ufajmy, że Bóg dziś czyni wielkie rzeczy. Amen. 
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EWANGELIA  WEDŁUG  ŚW. JANA 20, 19-31 

  Do wieczności odeszli +Bolesław Jakuła, 
+Józef Stachowicz, +Tadeusz Gil, 

+Stanisław Jerzy Piróg  
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 

      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 
wyrazy współczucia. 

„Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, które dla całego 
Kościoła ustanowił św. Jan Paweł II w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. 
To święto jest jednocześnie patronalnym świętem Caritas i otwiera Tydzień Miłosierdzia – czas, 
w  którym zaproszeni jesteśmy do uważniejszego odczytywania potrzeb najuboższych i tych, któ-
rzy wołają o pomoc. Jest to też czas, by wsłuchując się w Caritas – bijące serce Kościoła, odkryć 
na nowo, jak wielką miłością jesteśmy otoczeni. 
Gdy ogarnia nas bezradność i zamknięte drzwi, przychodzi do nas Zmartwychwstały Chrystus. 
Odsłania przed nami ślady ran na swoim ciele, w których dostrzegamy ofiarę miłości dla zbawie-
nia świata. W Jego ranach jest nie tylko nasze wieczne uzdrowienie (Iz 53,5), ale też widzimy w 
nich doświadczenie bezmiaru cierpienia, bólu i słabości ludzkiej natury, którą podzielił z nami, 
oprócz grzechu. Pozwolił się ubiczować, odrzucić, wykluczyć z grona sprawiedliwych. W Jego 
ranach możemy też dostrzec obraz naszych słabości. Są to lęki i obawy, które towarzyszą nam 
każdego dnia. Są to też nasze niepokoje w  pracy, troska o zdrowie najbliższych oraz wszystkie te 
sytuacje, w których upadamy, gniewamy się albo szukamy próżnych przyjemności. Chrystus po-
kazuje nam, że te słabości są wpisane w naszą ludzką naturę. Przychodzi ze słowami pokoju i 
obietnicą zwycięstwa. Staje pośród tych, którzy zostawili Go w chwili największej próby. Przy-
chodzi bez wyrzutów, bez oskarżeń i potępienia. Przychodzi do nas z miłosierdziem. Przychodzi, 
by odpuszczać grzechy i jednoczyć wszystkich rozproszonych. (…)” 
                   Bp Wiesław Szlachetka Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP / episkopat.pl 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

NIESKOŃCZONE BOŻE 
MIŁOSIERDZIE I KONIEC 
CZASÓW – ks. Grzegorz 
Bliźniak w rozmowie z Toma-
szem P. Terlikowskim 
Ksiądz Grzegorz Bliźniak wy-
pełnił testament błogosławione-
go księdza Michała Sopoćki i 
założył męskie zgromadzenie 
Misjonarzy Jezusa Miłosiernego. 
Każdego dnia zgłębia znaczenie 
misji, jaką siostrze Faustynie powierzył Pan Jezus. W 
rozmowie z Tomaszem P. Terlikowskim przypomina 
o prawdziwym znaczeniu miłosierdzia Bożego, od-
powiada także na najważniejsze pytania o rolę Polski 
w zbawczym planie. Czy przygotujemy świat na 
przyjście Chrystusa? 

MIŁOSIERNY. O BO-
GU, KTÓRY NAS RA-
TUJE I UZDRAWIA – 
ks. Michał Olszewski 
SCJ 
Łagodny misjonarz miło-
sierdzia, a przy tym góral z 
krwi i kości, który nie raz 
brał diabła za rogi, w ko-
lejnej swojej książce za-
biera nas w niezwykłą i 
praktyczną podróż w po-
szukiwaniu tajemnic Bo-

żego miłosierdzia. Pełne humoru świadectwo łaski 
Przenajświętszego, który przez swoje słowo, sakra-
menty, katechizm oraz nauczanie papieża Franciszka 
skleja nasze pogruchotane przez grzech serca.  
CUDA ŚWIĘTEJ SIOSTRY 
FAUSTYNY – wyd. WAM 
"Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, 

jak chcesz, komu chcesz i kiedy 
chcesz" - powiedział Jezus do św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej. 

Apostołka Bożego Miłosierdzia 
hojnie wykorzystuje obietnicę 

Zbawiciela. Potwierdzają to dzie-
siątki tysięcy świadectw, które 

każdego roku napływają do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 
Opowiadają o cudach wielkich nawróceń, uzdrowie-

niach duchowych i fizycznych, darach potomstwa, 
pracy, studiów, łaskach wyjścia z nałogów, pojedna-

nia, przebaczenia i tego wszystkiego, czego potrzebu-
ją ludzie i o co proszą w modlitwach. 
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