Biuletyn parafii
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Brodnicy
Numer 65(83) 2013 7.04.2013

WIADOMOŚCI Z FARY

Tajemnica Bożego Miłosierdzia w
Dzienniczku Św. s. Faustyny

W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami, dziś wysyłam  
ciebie do  całej  ludzkości z Moim miłosierdziem (Dz. 1588). Siostra Faustyna została wybrana przez Boga, aby przypomnieć światu tajemnicę Jego miłosierdzia. Nie bez znaczenia
jest historyczny kontekst, w jakim Bóg posłał ją z prorocką misją Miłosierdzia. W wieku
XX powstały bowiem i rozwijały się ideologie zła: nazizm i  komunizm.  Był to i jest  czas  
niebywałego rozwoju cywilizacji i techniki, a także głębokiego upadku moralnego, odejścia
człowieka od Boga i życia tak „jakby Boga nie było” w skali dotąd niespotykanej. W tym
kontekście  staje się jasne,  że posłanie  proroka do  ludzkości w takich czasach i przypomnienie na nowo prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka jawi się jako wielki dar,
który jest dla ludzi „znakiem czasu”, „światłem”, które ma rozświetlać ludzkie drogi   w  
trzecim  tysiącleciu  i budzić nadzieję w ich sercach.
         W zaciszu klasztoru Siostra Faustyna najpierw sama, posłuszna regule zakonnej, rozważała, co Bóg uczynił dla człowieka przy jego stworzeniu, ile Syn Boży wycierpiał dla jego
odkupienia, co dla niego zostawił w Kościele świętym i co mu przygotował w chwale nieba.
To poznawanie miłosiernej miłości Boga w oparciu o rozważanie słowa Bożego, liturgii
Kościoła, modlitwy oraz codzienne poszukiwania jej przejawów we własnym życiu zostało
wzmocnione przez dar kontemplacji wlanej, dzięki czemu bardzo głęboko wniknęła w tę
tajemnicę naszej wiary, by ją z nową mocą głosić współ- czesnemu światu. Na polecenie
Jezusa i spowiedników prowadziła dzienniczek, w którym zapisała to wszystko, co Bóg dał
jej poznać i co jej powiedział o swoim miłosierdziu w mistycznych doświadczeniach. To
jej dzieło – jak stwierdził Ojciec Święty Jan Paweł II – jawi się jako szczególna Ewangelia
miłosierdzia napisana w perspektywie XX wieku.
         Jest to dzieło wyjątkowe nie tylko z tego względu, że powstało na bazie mistycznego
doświadczenia miłosierdzia Boga, ale także z tego względu, że zawiera oryginalne myśli
związane z tą tajemnicą wiary. Nie ma w „Dzienniczku” cytatów ani komentarzy do tekstów Pisma Świętego, ale przekazana w nim prawda o miłosierdziu Bożym i ludzkim – jak
zauważył bp Kazimierz Romaniuk – może uchodzić za swojego rodzaju dodatkowe źródło
dla (…) teologii, wyraźnie ją ubogacając. To, co każdego uderza w „Dzienniczku”, to fascynacja miłosierną miłością Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, największym przymiotem
Stwórcy i Odkupiciela, oraz pragnienie, by ją nieść światu. Miłosierdzie określa bardzo
lapidarnie, a zarazem niezwykle głęboko ujmuje jego istotę, gdy pisze: Miłosierdzie jest

kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia (Dz. 651).
        Miłosierdzie  Boże w  pismach św. Siostry Faustyny jest przy- miotem całej Trójcy
Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie tylko Syna Bożego Wcielonego. Miłosierdzie
Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej – pisze wprost w wezwaniach
litanijnych (Dz. 949). W innych modlitwach można spotkać następujące sformułowania:
Bądź uwielbiony, w Trójcy Świętej Jedyny, miłosierny Boże (Dz. 1742); Bądź uwielbiona,
o Przenajświętsza Trójco; niech będzie podziwiana i wysławiana wielkość miłosierdzia
Twego, o Boże (Dz. 5); Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam (Dz. 356).
         To miłosierdzie Boga w swym zakresie znaczeniowym odpowiada biblijnym określeniom hesed ze Starego Testamentu i eleos z Nowego Testamentu. Jest ono wierną miłością,
dobrocią i litością Boga. Ma cechy miłości ojcowskiej: miłości wiernej, która usynawia
ludzi (Dz. 1745, 1819) i troszczy się o całe stworzenie (Dz. 244, 288, 361, 438, 522, 525,
1692). Wchodzi w za- kres nie tylko biblijnych określeń: hesed i eleos, ale także rahamim,
gdy mowa jest o najgłębszym motywie miłości Boga, o Jego miłości matczynej. W rozmowach z Jezusem Siostra Faustyna wiele razy słyszała o „wnętrznościach  miłosierdzia”:  
Przepełnione   są   wnętrzności   Moje   miłosierdziem (Dz. 1784); Wszystko, co istnieje,
wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego (Dz. 699). Stworzenie jest zawarte we wnętrznościach miłosierdzia Bożego głębiej niż niemowlę w łonie matki (Dz. 421, 1076). Ciesz się,
wszelkie stworzenie – pisała – ponieważ ty jesteś bliższe Bogu w Jego nieskończonym miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki (Dz. 423). O macierzyńskim miło- sierdziu mówił Jezus, dając obietnicę wszystkim apostołom Bożego Miłosierdzia: Dusze, które szerzą
cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę.
         Miłosierdzie Siostra Faustyna nazywała „największym przymiotem Boga” (Dz. 949),
o czym wpierw usłyszała od Jezusa: Powiedz – mówił do niej – że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem
(Dz. 301). Ksiądz prof. Ignacy Różycki tłumaczy, że miłosierdzie jako przymiot Boga w
sensie dogmatycznym jest równy innym  Jego przymiotom,  ale  gdy  chodzi  o  przejawy  
jego   działania w świecie, to miłosierdzie jest rzeczywiście większe niż inne przymioty
Boże, gdyż  skutki tego  działania  są  największe.  Za  takim  rozróżnieniem w pojęciu
miłosierdzia jako przymiotu Boga i jako Jego działania przemawiają między innymi tak
lapidarne sformułowania św. Siostry Faustyny, jak: Miło- sierdzie jest kwiatem miłości;
Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu
się przejawia (Dz. 651). W jej tekstach doskonale widać to rozróżnienie miłosierdzia jako
przymiotu Boga równego z Jego naturą i miłosierdzia jako czynu, Jego działania wobec
człowieka.
         Święta Siostra Faustyna ukazuje miłosierną miłość Boga  w  całej perspektywie dziejów świata i ludzkości, to znaczy od momentu stworzenia aniołów, ziemi i ludzi poprzez
Wcielenie Syna Bożego i Jego dzieło zbawienia, ustanowienie Kościoła świętego wraz z
bogactwem łask potrzebnych człowiekowi do życia i uświęcenia aż po rzeczy ostateczne,
czyli po przeznaczenie ludzi do życia we wspólnocie z Bogiem w chwale zbawionych.
Dlatego „Dzienniczek” choć nie jest teologicznym studium tajemnicy miłosierdzia Bożego,
to jednak daje możliwość poznawania jej w sposób uporządkowany według klucza: dzieło

stworzenia, zbawienia i chwały. Stanowi on swoisty komentarz do Pisma Świętego, pisany z
perspektywy doświadczenia mistycznego Autorki, a przez to niezwykle sugestywnie przekazuje tę prawdę wiary. Ze względu na swą oryginalność i niezwykłą głębię poznania tajemnicy
miłosierdzia Bożego stanowi dodatkowe źródło dla teologii miłosierdzia.
                  Orędzie  Miłosierdzia  przekazane przez  św. Siostrę  Faustynę wpisuje się w
biblijny nurt ukazywania tajemnicy miłosierdzia Bożego i w nauczanie Kościoła. Pojawiają
się jednak w jej pismach elementy oryginalne, ale przede wszystkim uderza głębia ukazywania tej tajemnicy wiary, którą ona mogła poznać nie tylko poprzez wiarę, ale także dzięki doświadczeniu mistycznemu, by przybliżyć ją Kościołowi i światu. Należy podkreślić, że
Siostra Faustyna nie zawęża tajemnicy miłosierdzia Bożego tylko do dzieła odkupienia, do
wyzwolenia człowieka z grzechu, ale upatruje go także w dziele stwórczym. Ukazuje je także
jako przymiot całej Trójcy Świętej, która w każ- dym działaniu „ad extra” kieruje się właśnie
miłosierdziem. Wszystkie dzieła Boga są ukoronowane miłosierdziem, każde stworzenie swe
istnienie i wszelkie dobro w porządku natury i łaski zawdzięcza miłości miłosiernej Boga.
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Intencje Mszalne 08.04 – 14.04.2013 r.
+ Klara, Józef Jasińscy; Elżbieta Majerska.
+ Wiesław Kempczyński – 13 r. śm.
+ Stefan Michalski; zm. z rodziny.
+ Leokadia i Jan Sulkowscy.
+ Stanisław Kudalski; zm. rodzice: Leonard i Wacława.
+ Piotr Stachurski - popogrzebowa.
+ Bronisława – 3 r. śm. i Alojzy Jareccy; Jan Śrama.
+ Teodozja i Czesław i syn Franciszek Roszkowscy.
+ rodzice: Zielińscy, Bąkowscy; brat Stefan i Monika Kwiatkowscy.
+ Irena Głuchowska.
+ Katarzyna Kozłowska – 10 r. śm.
REZERWACJA.
+ Krystian i Klara Brzóskiewicz – 1 r. śm.
+ Stefan Budzichowski – 4 r. śm.
Z okazji 80 urodzin p. Janiny Lewandowskiej z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę
M.B. Nieustającej Pomocy – int. od córki Doroty.
+ Krystyna Marchlewska – 1 r. śm.
+ Bronisława i Leon Feldkeller; zm. z rodziny.
+ rodzice: Stefania i Franciszek i brat Henryk Pasternaccy; rodzice: Irena i Walerian
Płotkowscy.
+ Anna Ostrowska – 2 r. śm. i Alojzy Ostrowski.
+ Mirosław Ładzik – popogrzebowa.
+ Krystyna Krzemińska – 15 r. śm.
+ Alfreda Grążawska – 1 r. śm.
+ Mieczysław Grabski – 1 r. śm.
+ Irena Adelman – 12 r. śm.
+ Stefan Małecki – z racji urodzin.
+ Helena Kaczmarek – 3 r. śm.
+ Kazimierz Sendor; córka Ewa.
REZERWACJA.
+ rodzice: Anna i Romuald Czarnowscy.
+ rodzice Brodzik; siostra Władysława.
+ Irena Hildebrand – 7 r. śm; zm. rodzice i teściowie.
+ Andrzej Tadajewski – 1 r. śm.
+ Bolesław Przedziękowski – 27 r. śm; Zyta i Krzysztof Przedziękowscy.
Dziękczynna z racji I urodzin Agatki z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
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O dra żywej wiary dla Marcina i Joli z rodziną; Jarosława i Przemysława z
rodzinami; Joanny, Tomasza, Magdaleny z rodziną; Anny z rodziną.
REZERWACJA.
+ Kazimierz Kuciński – 11 r. śm; Jadwiga, Renata i Roman Kucińscy.
REZERWACJA.
+ Leon Lewandowski – 19 r. śm; wnuk Przemysław – 2 r. śm; rodzice
Romanowscy.
+ Jan Mysliński; Stanisław, Cecylia, Henryk Kalasińscy; Wanda, Józef Kopryńscy.
Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla pp.
Marii i Aleksandra Delewskich w 30 rocz. ślubu.
+ Balbina, Urszula, Walerian, Kornel, Bonifacy Ottowicz; Stanisław Brozdowski.
Dziękczynna za 75 lat życia żony Agaty z prośbą o zdrowie i Boże błogo.
SUMA – za Parafian.
+ Jerzy Krajewski i matka Wiktoria.
Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla pp.
Krystyny i Józefa Tylickich w 50 rocz. ślubu.
+ Janusz Ziółkowski – 1 r. śm.
+ Jan Puszczłowski – 16 r. śm; Marian Puszczałowski; Leokadia Puszczałowska;
zm. rodzice.
+ Zbigniew i Tadeusz Wojtarowicz.
+ Jan i Józefa Szterka; Urszula i Tadeusz, Klara Szterka.
+ Zenobia i Józef Majorkiewicz w rocz. śm.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II Niedziela Wielkanocna
7. kwietnia 2013
1.
Dziś w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego.
Ustanowił je bł. Jan Paweł II. W całej Polsce przed kościołami składamy ofiary do
puszek na cele dobroczynne. Polecamy ofiarności wszystkich wiernych. W kościele
Jezusa Miłosiernego na Płycie Karbowskiej odpust parafialny.
2.
Dziś o godz. 16.00 we Farze czuwanie modlitewne czcicieli Miłosierdzia
Bożego przy obrazie „Jezu ufam Tobie”.
3.
Jutro 8. kwietnia obchodzimy przeniesioną z 25. marca (trwał Wielki Tydzień) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Życia oraz Dzieła
Duchowej Adopcji. Pamiętajmy o tym w naszych modlitwach.   
4.
We wtorek 9. kwietnia na Mszy św. o godz. 8.00 Nowenna przygotowująca
naszą parafię do peregrynacji Obrazu MB Częstochowskiej.
5.
W sobotę 13. kwietnia po Mszy św. o godz. 8.00 zapraszamy na Wielką Nowennę Fatimską do Kaplicy Krzyża Św.
6.
Przyszła III Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Biblijną, rozpoczynającą
V Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Postarajmy się w tym okresie częściej zaglądać
do Pisma św. i karmić się Słowem Bożym.  
7.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie polecamy tygodnik katolicki „Niedziela”.
8.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp.: Kazimierę Siłakowską, l.
94 i Mirosława Ładzika, l. 56. „Wieczny odpoczynek…”.

