
 

  1 

 

 

Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak  Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk  Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski  Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester  Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY /  SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik & Ryan Mulvey 
 

SACRISTAN / ZAKRYSTIANKA 

Sr. Donata Farbaniec, OLM 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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 2nd Sunday of Easter 
 Our response to good news is often 

one of doubt. A popular program on public 

television is Antiques Roadshow. People 

bring in their old treasures to have them 

appraised. Whenever someone has an item 

that receives a high estimation of value, the 

response is inevitably one of doubt and su-

spicion: “No way” or “You’ve got to be kid-

ding” or “Are you serious?” We need to con-

firm, to verify, and to see for ourselves that 

something good is true. No one ever says 

those things when the estimate is low or an 

item is deemed worthless. Instead, they say 

things like, “I knew it” or “I thought that 

would be the case.” We are indeed plagued 

by doubt. 

 It’s no surprise then that Thomas 

doubted. He was not present when Jesus 

appeared and he just could not believe what 

the other Apostles were telling him. He ne-

eded to see and feel for himself if he was to 

have faith. When Jesus appears again, He 

gives Thomas what he needs to believe.  

 We all have moments of doubt and 

we seek reassurance that Jesus will give us 

what we need just as He gave Thomas what 

he needed. Jesus does not reject faith because 

of doubt; he rejects doubt with the fulfillment 

of faith. Faith stands in the present and looks 

to the future. Be confident. The Lord will 

finish the good work He has begun in you. 

Saturday, April 06, 2013 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego - IX 
8:00 AM + Regina Kołakowska, int. Ela Sokołowska z rodziną 

4:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners  

+ Helena Zubrycka, int. Marianna Leskow with Family 

7:00 PM + Za zmarłych z rodzin Chreczyńskich i Machnickich,  

                 int. Rodzina Gorczyńskich 

-  O zdrowie i Boże błog. dla Kazimiery i Zygmunta          

   Ciszewskich w 60-tą rocz. ślubu, int. Córka Danuta 

Divine Mercy Sunday, April 07, 2013 - Niedziela Miłosierdzia  

8:00 AM + Dominika i Aleksander Kołakowski, int. Syn z rodziną 

9:30 AM + Regina Kolakowska, int. Krystyna  

     & Mirosław Nevelski 

11:00 AM + Za zmarłych z rodzin Bramowski, Szymoszek,  

     Suffner i Opara, int. Marzena i Eugeniusz Bramowski 

  -  Wystawienie N. S., Nowenna i zmiana Taj. Różańca 

Monday, April 08, 2013 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  

7:00 AM + Kazimiera Matwiejczuk, int. Husband 

8:00 AM + Urszula Rydzewska, Zenon i Maria Chodorkowie,  

     int. Brat 

7:00 PM + Regina Kołakowska, Mirosław Mikutowicz,  

     int. Janina Modzelewska i Helena Rogowska 

  - AKATYST 

Tuesday, April 09, 2013  
7:00 AM -  God's blessings & health for Stanisław, Janina 

-  God's blessings & health for Halina & Grażyna  

8:00 AM + Regina Kołakowska, int. Marek i Czesław Grochowski 

+ Kazimierz Królikowski (21 rocz.) i zm.z rodzin  

    Królikowski i Gajewski, int. Rodzina 

Wednesday, April 10,2013  

7:00 AM + Stanisław Sowa, Irena Marek, Władysław Gesing 

8:00 AM + Ewa Sendrowska (9 rocz.), int. Rodzice i rodzeństwo 

7:00 PM + W intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem,  

     int. Chór parafialny 

Thursday, April 11, 2013  
7:00 AM + Zofia, Jan Płeszka, Bronisława Kądziołka, 

+ Stanisława, Paweł, Jan Sołdyga, Janina Babula   

8:00 AM + Julia Mallinson, int. Paul Thompson 

  -  O opiekę Matki Bożej dla Andrzeja, int. Przyjaciele 

Friday, April 12, 2013  
7:00 AM + Eleanor Swartz, int. Joyce Ellis 

6:00 PM  -  Adoracja N.S., Koronka do Miłosierdzia Bożego 

7:00 PM + Z rodzin Oleś, Strokosz i Rygoł, int. Maria  

     z rodzeństwem 

Saturday, April 13, 2013  
8:00 AM + Władysława i Edward Orłowski, int. Córka  

4:00 PM + Chester Murawski, John & Jeanette Gannon, int. Niece 

7:00 PM + Daniel Londono, int. Małgorzata Śnietka 

Sunday, April 14, 2013  
8:00 AM + Ireneusz Rogowski (rocz.), int. Żona z dziećmi 

9:30 AM + Aleksander & Stefania Leniewicz, int. Family 

11:00 AM -  W intencji Parafian - In the intention of Parishioners  

  - O zdrowie i Boże błog. dla Anny z okazji 65-tych  

     urodzin, int. Dzieci   

Scripture for the week of April 7, 2013 

7 SUN Acts 5:12-16/Rv 1:9-11a, 12-

13, 17-19/Jn 20:19-31 20 

8 Mon Is 7:10-14; 8:10/Heb 10:4-10/

Lk 1:26-38 

9 Tue Acts 4:32-37/Jn 3:7b-15 

10 Wed Acts 5:17-26/Jn 3:16-21 

11 Thu Acts 5:27-33/Jn 3:31-36 

12 Fri Acts 5:34-42/Jn 6:1-15 

13 Sat Acts 6:1-7/Jn 6:16-21 

14 SUN Acts 5:27-32, 40b-41/Rv 5:11-

14/Jn 21:1-19 or 21:1-14 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for H.OP.E. 
 

♦ Easter Flowers donation by Parishioners - $20;  

♦The Heritage of Our Faith don. by Parishioner - $100 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  APRIL 
General: Liturgy, source of life. That the public, pray-

erful celebration of faith may give life to the faithful. 

Missionary: Mission Churches. That mission chur-

ches may be signs and instruments of hope and resur-

rection. 

PARISH  EASTER CONCERT! 
Our Parish Choir and Children’s 

Choir would like to invite you to an 

Easter Concert which will take place 

on the Solemnity of Divine Mercy, 

Sunday, April 7th, 2013 after the 

Mass at 11:00 AM.  All are welcome! 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

SUNDAY  OF DIVINE MERCY  

Lenten alms for children in Belarus  
I would like to thank you for the clothes, toys, sweets 

and money donated for the children in Belarus. By 

Easter we collected $1,541.00. From the letter from 

Bogdanowo, Belarus we know that more children 

were accepted to the house and it needs to be rebuilt. 

We’ve been asked not only for financial help but also 

for soaps, washing powders, etc. If you wish to do-

nate these goods you can bring them to the Rectory. 

Thank you for your generosity. 

 

Akathistos (Akatyst) to Virgin Mary  
Celebrating the Solemnity of the 

Annunciation of the Lord we would 

like to invite all our parishioners 

and friends to our church for a great 

service called “Akathistos” (Polish 

- Akatyst). This service is to cele-

brate the great importance of the 

role that Mary played in the events 

of the History of Salvation. Join us 

on April 8th Monday after the Mass at 7:00 PM 
for this great service. All are welcome! 

Parish Easter Party 

- “Święconka”  
We would like to invite 

you to our Easter Party 

“Swieconka” which will 

take place on April 14 

after the 11:00 AM Mass 

at John Paul II Hall. The 

party will last until 7:00 PM. Please come and bring 

your family, friends and  guests. We would also like 

to ask you for pastry and lottery gifts. Thank You!  

       EASTER WISHES! 
Happy Easter to all our Parish-

ioners, Guests and Donors; May 

the Risen Lord bless you with 

His peace, joy and His Paschal 

blessing. God bless you and 

your families! Christ is risen! 

Alleluia!  

Thank you to all who helped to 

decorate our church for Easter 

and for Easter wishes. God bless you! 

 

KATYŃ AND SMOLEŃSK TRAGEDY 
Remembering those who were killed in Katyn as well as 

those who died in the tragic event of Smolensk (on April 

10th 2010) we will celebrate a special time of prayer and 

reflection on Wednesday, April 10th during the Mass at 

7:00 PM.  Join us in our prayer and in a spirit of solidarity 

with the people of Poland. 

 

 

 

OBCHODY ROCZNIC: KATYNIA I SMOLEŃSKA 

Serdecznie zapraszamy w dniu 10 Kwietnia na Mszę 

Św. o godz. 7:00 PM dla upamiętnienia tragicznych 

wydarzeń Mordu Katyńskiego i Katastrofy pod Smo-

leńskiem.  

Divine Mercy Sunday Celebration 
Sisters of Our Lady of Mercy invite you to St. Ann 

Church in Dorchester for Divine Mercy Celebration - 

This Sunday, April 7th, 2013. In the program:  

Exposition of the Blessed Sacrament at 2:45 PM 

Hour of Mercy & Chaplet of Divine Mercy at 3:00 

PM. Confessions 3:00 - 5:30 PM 

Silent Adoration at 3:30 PM 

Talk: „The Graces of Divine Mercy Sunday” 

Holy Mass at 5:30 PM. 

For more information please call the Sisters. 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w Niedzielę będzie na OGRZEWANIE. 

● Kolekta I - (03.24) - $2,283.00 

● Kolekta II - (03.24 - Parish Retreat) - $1,280.00 

● Holy Thursday / Wielki Czwartek: $539.00 

● Good Friday /Wielki Piątek: $1,127.00 

● Kolekta I - (03.31 - Easter) - $2,545.00 

● Kolekta II - Elderly Franciscans: $2,479.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - KWIECIEŃ 

Intencja ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary  

i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.  

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na 

terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem na-

dziei i zmartwychwstania. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

 Aby stały dialog z Chrystusem Zmartwychwstałym, 

czynił nas wytrwałymi na drodze świętości. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski, 
John Grygorcewicz  

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Apel Katolicki 2013 
Rozpoczęliśmy Apel Katolicki 2013. Zebrane fundusze 

służą pomocą w realizacji wielu charytatywnych działal-

ności Archidiecezji. Hasłem tegorocznego Apelu jest:  

”W każdym z nas jest dobry Samarytanin.” 

 Celem naszej parafii w tym roku jest zebranie 

$17,262. Do tej pory zebraliśmy $4,760. Prosimy o zapo-

znanie się z ulotkami i przyniesienie wypełnionych do 

biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą. Więcej infor-

macji na stronie www.BostonCatholicAppeal.org.  

Bóg zapłać za Wasze wsparcie i ofiarność.  

“AKATYST”  
KU CZCI BOGURODZICY 

W dniu 8 Kwietnia po Mszy Św.  

o godz. 7:00 PM z racji Uroczystości 

Zwiastowania Pańskiego odbędzie 

się celebracja Nabożeństwa ku czci 

Matki Bożej zwanego Akatystem. 

Serdecznie zapraszamy! 

Wielkopostna Akcja dla dzieci w Bogdanowie! 
Dziękuję za ofiarowaną odzież, zabawki, słodycze  

i pieniądze. Do tej pory zostało zebrane $1,541.00.    

W chwili obecnej dochodzą nowe dzieci i zachodzi 

potrzeba rozbudowy dotychczasowego domu. Dlate-

go obok pomocy finansowej przy dużej liczbie dzieci 

potrzebne są też środki higieniczne, chemiczne  

i środki czystości. Dziękuję za Waszą ofiarność. 

 ŻYCZENIA WIELKANOCNE!!! 
Wszystkim Parafianom, 

Gościom, Dobrodziejom  

i Przyjaciołom parafii OLC 

składam najlepsze świątecz-

ne życzenia; Niech Zmar-

twychwstały Chrystus 

umocni Waszą wiarę oraz 

obdarzy Was swym pokojem, radością i pełnią swego 

paschalnego błogosławieństwa. Szczęść Wam Boże!  

Z serca dziękuję za pomoc w przygotowaniu i deko-

rowaniu kościoła na Święta i za świąteczne życze-

nia!!! Bóg zapłać!!! 

„ŚWIĘCONKA”  

PARAFIALNA! 
Dnia 14 Kwietnia po Mszy 

Św. o 11:00AM w sali Cen-

trum bł. Jana Pawła II będzie 

miała miejsce „Święconka” 

Parafialna. Zabawa potrwa do godz. 7:00 PM.  

Serdecznie zapraszamy naszych Parafian i Gości do 

wspólnego celebrowania wielkanocnej radości Zmar-

twychwstania Jezusa. Prosimy również o ciasto i fan-

ty na Loterię. Dziękuję! 

KONCERT  

WIELKANOCNY! 
Chór Parafialny i Chórek Dzie-

cięcy w Uroczystość Miłosier-

dzia Bożego serdecznie zapra-

szają na Świąteczny Koncert 

Wielkanocny w dniu 7 Kwietnia po Mszy Św.  

o godz. 11:00 AM. Serdecznie zapraszamy do jak 

najliczniejszego udziału w tej wielkanocnej radości 

zmartwychwstałego i miłosiernego Pana!!!  

Zabawa  

Powitanie Wiosny 
 

Sobota, 27 Kwietnia 2013, 

godz. 8:00PM - 1:00AM w 

sali JP II; Bilety: 35$/od 

osoby  do  nabycia  w   Biu-

rze Parafialnym, w polskich sklepach i Syrena 

Travel Agency i  Ziggy’s Tours. Dochód z zabawy 

przeznaczony na projekt” Dziedzictwo Naszej Wia-

ry”. Serdecznie zapraszamy i prosimy o fanty!!!  
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 "Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była 
Świętem Miłosierdzia. W tym dniu otwarte są wnętrzności miło-
sierdzia Mojego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się 
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego" ("Dzienniczek" str.699).  
 To pragnienie Jezusa, wyrażone w objawieniach sio-
strze Faustynie Kowalskiej, skłania nas do poszukiwania dróg 
coraz głębszego zrozumienia i uwielbienia tajemnicy Bożego 
Miłosierdzia. Bóg w Trójcy Jedyny nie tylko jest miłosierny, ale 
jest samym Miłosierdziem. Stąd miłosierdzie 
Boże, tak jak Bóg, jest niepojęte, niezgłę-
bione, niewypowiedziane, niewyczerpane i 
nieskończenie doskonałe.  
 Bogactwo tajemnicy Bożego miło-
sierdzia odsłania Pismo Święte. W Starym 
Testamencie Bóg objawił swoje miłosierdzie 
w słowach i czynach wobec wybranego 
ludu, zawierając z nim przymierze i okazu-
jąc wiele razy zmiłowanie nad jego niewier-
nością i grzechem, z obietnicą przyszłego 
zbawienia włącznie.  
 W Nowym Testamencie miłosier-
dzie objawiło się w przyjściu na świat Syna 
Bożego i w całym dziele odkupienia. Jezus 
Chrystus, wcielone Miłosierdzie Boże, o 
pragnieniu udzielania darów swojej miłości 
przypomniał światu przez objawienie się 
siostrze Faustynie, zalecając cześć swego 
cudownego wizerunku i nabożeństwo do 
Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II w 1980 
roku, w Encyklice „Dives in Misericordia”, ukazał bogatego  
w miłosierdzie Boga, a przez kanonizację siostry Faustyny prze-
kazał orędzie Miłosierdzia nowemu tysiącleciu: "Przekazuję je 
wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać praw-
dziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka".  
 Jest to zachęta, aby tajemnicę Odkupienia rozważać 
jako największy przejaw miłosierdzia Bożego wobec każdego 
człowieka i całego świata: „Boże zawsze miłosierny, pomnóż 
łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki 
jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest 
Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, 
przez którą zostaliśmy odkupieni. Modlitwa kolekty mszalnej 
umacnia w nas świadomość otrzymanej łaski odkupienia, a jed-
nocześnie wyraża prośbę o jej pomnożenie, bowiem tylko z Bożą 
pomocą możemy zgłębiać tajemnicę miłosierdzia.  
 Liturgia wskazuje drogę, na której możemy pojmować 
tajemnice Bożego miłosierdzia. Jest nią uświadomienie sobie 
darów, które stały się naszym udziałem w dziele odkupienia. 
Miłosierdzie Boże odkrywa się przez zgłębianie darów: wielkości 
chrztu, potęgi Ducha i wartości Krwi.  
 Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Chrystus otwo-
rzył wszystkim ludziom źródła chrztu. W tym najwspanialszym  
i najpiękniejszym darze miłosiernego Boga człowiek otrzymuje 
łaskę odpuszczenia grzechu pierworodnego, wszystkich grze-
chów osobistych, a także kar za popełnione grzechy. By mógł 
bez przeszkód w wejść do królestwa Bożego. Jezus w święto 

Miłosierdzia obiecuje łaskę podniesioną do rzędu "drugiego 
chrztu". "Najszczególniejsza łaska, obiecana przez Jezusa na 
Święto Miłosierdzia - która dusza przystąpi do spowiedzi i Komu-
nii Świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar - jest czymś 
znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega bowiem na 
darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale 
nie jest odpuszczeniem samych win. Odpuszczenie wszystkich 
win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. Jest 

oczywiste, że Komunia Święta przyjęta  
w Święto Miłosierdzia musi być nie tylko god-
na, ale także spełniać podstawowe wymagania 
nabożeństwa do Bożego miłosierdzia".  
 W święto Miłosierdzia ta hojność Je-
zusa jest szczególna. Chce On obsypać zba-
wiennymi łaskami każdego człowieka i wszyst-
kie narody.  
 Św. Piotr naucza, że ze złego postę-
powania zostaliśmy "wykupieni nie czymś 
przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogo-
cenną krwią Chrystusa, jako baranka niepoka-
lanego i bez zmazy" (1 P 1,18). Kiedy uczest-
niczymy w Eucharystii,  przyjmujemy zbawczą 
miłość Boga, która uzdrawia nasze rany.  
 Na obrazie Miłosiernego Jezusa  
z Jego boku wypływają dwa promienie: czer-
wony i blady. "Blady promień oznacza wodę, 
która usprawiedliwia dusze, czerwony oznacza 
krew, która jest życiem dusz ("Dzienniczek" 
str. 299) i świadectwem największej miłości, że 

Jezus oddał za nas życie.  
 W jaki sposób czerpać z tego bogactwa? Jedynym na-
czyniem jest ufność. Jezus mówi: Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, 
nie zginie, bo wszystkie jego sprawy moimi są. Ufność jest po-
stawą, która wyrasta z żywej wiary w nieskończoność miłości i 
dobroci Bożej dla nas. Nierozerwalnie łączy się z pokorą, czyli 
szczerym i głębokim przekonaniem, że wszelkie dobro, które 
otrzymujemy i czynimy, jest dziełem i darem samego Boga.  
Ufność jest otwieraniem się duszy na przyjęcie Bożej łaski. Chry-
stus zachęca do tego, aby zaufanie Jego miłosierdziu przeniknię-
te było skruchą za grzechy. Miłosierdzie Boże udziela się w więk-
szym stopniu tym, którzy Go najbardziej potrzebują.  
 Jezus zbliżającym się do Jego miłosierdzia daje wielkie 
obietnice, ale jednocześnie stawia wymagania. "Żądam od ciebie 
uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. 
Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. 
...Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy 
- czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa" ("Dzienniczek" str. 742). 
 Znakiem tego, że swoją ufnością zaczerpnęliśmy ze 
źródeł Bożego miłosierdzia, będzie miłość okazywana bliźnim. 
Im więcej dostąpimy łask, tym więcej bliźnich doświadczy naszej 
dobroci. Przez nas Jezus chce pokazać ludziom swoje ręce i 
bok. Przez nasze dłonie pragnie delikatnie dotknąć ludzi, pod-
nieść ich i dodać im odwagi. W ten sposób nabożeństwo do Bo-
żego Miłosierdzia jest drogą do odkrywania prawdziwego oblicza 
Boga i ukazywania go współczesnemu światu.  
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