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 Drodzy Parafianie ! 
Na nadchodzące Święta 

Zmartychwstania Pańskiego życzę Wam błogosławionych chwil. Życzę 
radości  z pojednania się z Bogiem, pogodnych, zdrowych i w pokoju  
przeżytych Świąt w gronie rodziny. Niechaj Zmartwychwstały  Jezus 
daje Wam wiele sił ducha, by w sercach Waszych królowała 
niezachwiana wiara, życiodajna Boża miłość i nadzieja chwalebnego 
zmartwychwstania. 
 

„ Byłeś ukrzyżowany 
i tak nas ocaliłeś. 

Umarłeś 
i obdarzyłeś nas życiem. 

Złożono Cię do grobu, 
a nas ze śmierci obudziłeś. 

Zmartwychwstałeś w chwale 
i dałeś nam radość  

 i nadzieję.” 
 

Z liturgii maronickiej 
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WIELKI TYDZIEŃ 
Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą  Palmową  a  kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. 
Przez krzyż Wielkiego Tygodnia zdążamy do tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa , o której 
świadczy pusty grób i  Jego uczniowie. 

NIEDZIELA PALMOWA:  Upamiętnia uroczysty wjazd Jezusa do 
Jerozolimy, radosne hosanna, okrzyki na Jego cześć, gałązki palm rzucane 
na ulicę, zazdrość faryzeuszów i uczonych, plany zemsty i zdrady.  Czy 
umiemy być wierni Bogu i ludziom w przyjaźni, czy umiemy dotrzymać 
danego słowa? 
 
 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

 
WIELKI CZWARTEK: Dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa; dzień 

modlitwy w intencji księży. Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy 
przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew, aby wypełnić obietnicę – 
będę z wami po wszystkie dni. Ta cudowna obecność Chrystusa i Jego 
bezkrwawa ofiara powtarzana i odnawiana w każdej Mszy św. przynosi 
nam zbawienie, a przyjmowana  Komunia św. jest źródłem siły, abyśmy 
nie ustali w drodze. „ Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił, 
jeśli ktoś będzie spożywał ten chleb, nie umrze na wieki” 
Zanim ustanowił Eucharystię Chrystus zobowiązał nas do wzajemnej 
miłości. Umywając nogi swoim uczniom zostawił nam wymowny 

przykład, abyśmy kierowali się w życiu tą samą zasadą miłości – „ To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem”.  
Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej - przenosi się Najświętszy Sakrament do ciemnicy. 
W tym dniu za odśpiewanie „ Przed tak wielkim Sakramentem” można zyskać odpust zupełny. 
Podziękuję za dar Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. 
 
WIELKI PIĄTEK:  Liturgia Wielkiego Piątku  stawia przed nami Krzyż, rzeczywistość, z którą 

współczesny człowiek nie chce mieć wiele do czynienia, przed którą ucieka,    
a tymczasem – „w krzyżu cierpienie w krzyżu zbawienie i miłości  nauka”. 
Kiedy w Wielki Piątek patrzymy na Krzyż to zauważymy to, co na co dzień 
jest niedostrzegalne: to jest mój krzyż, na nim wisi On, mój Pan i Zbawiciel. 
On jest ze mną. Nie jestem sam. Jego krzyż jest dla mnie nadzieją                       
i odkupieniem. „Kto krzyż odgadnie ten nie upadnie”.  
Za pobożny udział w adoracji Krzyża i ucałowanie go – wierni mogą zyskać 
odpust zupełny.  
W Wielki Piątek klękamy przed Krzyżem na dwa kolana, aby w ten sposób 
uczcić tajemnicę naszego odkupienia. W ten dzień i za mnie umarł Chrystus –
podziękuję memu Zbawicielowi. 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja. Wszyscy którzy ukończyli 18 rok życia i nie 
przekroczyli 60 lat życia zobowiązani są do wyrzeczenia pokarmów mięsnych, ograniczenia posiłków 
do trzech, oraz   do powstrzymania się od napojów alkoholowych. 
Nowennę Do Bożego Miłosierdzia kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w sierpniu 1937 
roku, polecając odprawianie jej przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku. 
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WIELKA SOBOTA:  Dzień spoczynku  Pana Jezusa  w grobie. Dzień cichej nadziei, modlitewnego 
oczekiwania na Cud Zmartwychwstania.  
LITURGIA WIGILII  PASCHALNEJ ( Wielkiej Soboty)  
ð Obrzęd światła  (poświęcenie ognia i świecy paschalnej) 
ð Liturgia słowa  (czytanie słowa Bożego) 
ð Liturgia chrzcielna (poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie  
          przyrzeczeń chrztu świętego – przynosimy świece) 
ð Liturgia eucharystyczna  
Wigilia Paschalna : dzień naznaczony symbolami wody i światła. Przez 
wodę chrztu świętego razem ze śmiercią Chrystusa umarł w nas grzech           
i razem  z Chrystusem zmartwychwstaliśmy do nowego życia w świetle.    
„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził                 
w ciemności” 
W tym dniu za odnowienie przyrzeczeń chrztu św. podczas liturgii można 
zyskać odpust zupełny. 

  

ŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH - WIELKA SOBOTA 

   St. Benedikt (Woltmershausen)   - godz.   10.00, 12.00, 13.00   
   St. Josef (Oslebshausen)         - godz.   14.00   
   St. Ursula          - godz.   15.00   
 
 
 

 
CHRZEST – udzielany jest zazwyczaj w niedzielę po Mszy św. o godz. 13.00 w kościele 
St. Benedikt, lub po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele St. Ursula. Zgłoszenia należy 
dokonać w biurze Misji przynajmniej na dwa tygodnie przed wybranym terminem. 
Potrzebna jest metryka urodzenia dziecka (Geburtsurkunde für religiöse Zwecke) z urzędu 
stanu cywilnego, dane personalne rodziców i chrzestnych. Rodzicami chrzestnymi mogą 
być osoby bierzmowane, które są wierzącymi i praktykującymi katolikami, co mogą 
potwierdzić stosownym dokumentem wydanym przez parafię zamieszkania. Zgłoszenia do 
chrztu św. dokonują osobiście ojciec lub matka dziecka. 

SPOWIEDŹ – zawsze pół godziny przed Mszą św. W razie potrzeby można uzgodnić 
dogodny czas z księdzem. 

NAMASZCZENIE CHORYCH – odwiedziny chorych i starszych z posługą 
sakramentalną prosimy zgłaszać w biurze, można telefonicznie. 

MAŁŻEŃSTWO – sprawy przedślubne załatwiane są tylko w biurze Misji po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dokumenty, które powinni mieć narzeczeni: dowód 
tożsamości, metryka chrztu św. (nie starsza niż półroczna), metryka ślubu cywilnego            
i zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim. Należy zgłosić się trzy miesiące 
przed planowaną datą ślubu.  

SAKRAMENTY		ŚWIĘTE	
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M S Z E 	 Ś W I Ę T E 	
Kwiecień 
01.04. - WIELKI CZWARTEK  - Msza św. Wieczerzy Pańskiej   
               17.30 (SU)  - + W intencji zmarłych kapłanów posługujących w Bremen 
02.04. - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ  
               17.00 (SU) – Droga krzyżowa 
               17.30 (SU)  – Liturgia W. Piątku 
03.04. - WIELKA SOBOTA - Liturgia Paschalna - Msza św. Wigilii Wielkanocnej 
               20.00  (SB)- O zdrowie, błogosławieństwo  Boże i opiekę Matki Bożej dla  
                                     członków i rodzin   Róży Różańcowej św. Faustyny  
04.04. - WIELKANOC – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO  
              06.00 (SU) – PROCESJA REZUREKCYJNA  i  Msza św.  Intencja za parafian  
               09.00 (SJ) - + Stanisława i Stanisław Kręcijasz      
              11.00 (SB) -W intencji Haliny i Mirosława Różyńskich i całej rodziny  z okazji  
                                    rocznicy ślubu  
              13.00 (SB)  -  + Franciszka, Henryk oraz Eugeniusz Lewandowski 
              18.00 (SU) -  O zdrowie, błogosławieństwo  Boże i opiekę Matki Bożej dla  
                                     członków i rodzin Róż Różańcowych bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
                                     oraz św. Stanisława   Papczyńskiego                                                                 
05.04. - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  
         09.00 (SJ) -   + Maria i Kazimierz Okołotowicz   
              11.00 (SB) –  + Wacław Pankiewicz w 15 rocznicę śmierci 
              13.00 (SB) –  + Małgorzata Czernecka w 10 rocznicę śmierci 
              18.00 (SU) –  + ks. Johannes Hesselmann 
07.04. –ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY - nowenna  
         18.00 (SU) – W intencji Elżbiety i Jerzego Kraska w 52 rocznicę ślubu  
                                      w podzięk. za otrzymane łaski  z prośbą o Boże błog. na dalsze lata 
10.04. - sobota - WIGILIA ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
              16.00 (SB) -  + ks. Tadeusz Gregeracki intencja od parafian 
              18.30 – Hoya – Z okazji 50 rocznicy ślubu Janiny i Józefa w podziękowaniu za  

            otrzymane    łaski oraz  z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
11.04. - II NIEDZIELA WIELKANOCY – ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
Z obchodem Święta Miłosierdzia są związane niezwykłe przywileje Pana Jezusa: 
...która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar;... niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, 
chociażby grzechy jej były jako szkarłat... 
              9.00 (SJ)   - + ks. Tadeusz Gregeracki intencja od parafian 
             11.00 (SB) - + Irena Dittmann w 14 rocznicę śmierci,  
                                      Bronisław Dittmann oraz zmarli z  rodziny                          

             13.00 (SB) -  W intencji Aureli z okazji chrztu  
             18.00 (SU) - + Izabella Lippeck Klatt w 2 rocznicę śmierci 
14.04. - ŚRODA  – nowenna  
        18.00 (SU) - + Dorota Misch i dusze w czyścu cierpiące 
17.04. – sobota  
       16.00 (SB) – W intencji Aleksandry i Mirosława, dziękczynna z okazji rocznicy ślubu  
18.04. - III NIEDZIELA WIELKANOCY  
                09.00 (SJ) -  W intencji Jonatana z okazji 1 urodzin z prośbą o zdrowie i Boże  
                                    Błogosławieństwo z podziękowaniem za otrzymane łaski 
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               11.00 (SB) - + Hieronim Capek i dusze w czyścu cierpiące 
               13.00 (SB) - + Maria Wereszyńska, Henryk Bartuś i Stefania Kalinowska 
               18.00 (SU) - + Tomasz Sliwa   
21.04. - środa  – nowenna 
         18.00 (SU) - + Marianna i Bronisław Cebeliński i zmarli z obojga stron 
24.04. – sobota  
         16.00 (SB) – W intencji Emili z okazji urodzin 
25.04. - III NIEDZIELA WIELKANOCY  
                09.00 (SJ)- + Paul Rogall 
                11.00 (SB) – W intencji Barbary i Leszka Kowalskich z okazji 25 rocznicy ślubu  
                                       z prośbą o   opiekę Matki Bożej dziękując za otrzymane łaski 
                 13.00 (SB) – W intencji Bogumiły i Roberta Bujotzek w 25 rocznicę ślubu –  
                                         podziękowanie za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błog. 
                 18.00 (SU) – W intencji Kathariny Vogt z okazji urodzin, o zdrowie i Boże  
                                        błog. i o wypełnienie Woli Bożej w życiu 
28.04. - środa  – nowenna 
            18.00 (SU) - + Andrzej Major w 25 rocznicę śmierci i za zmarłych z obojga stron 
 

OGŁOSZENIA	-	WYDARZENIA	-	INFORMACJE 	
 
PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY: 

• Kwiecień	
Intencja powszechna — Podstawowe prawa 
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc             
o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych,    
a nawet w przeżywających kryzys demokracjach. 

PRACA NAD MYŚLAMI 

Jednym z najtrudniejszych wyzwań w pracy nad sobą jest panowanie nad swoimi my-
ślami. Mieli tego świadomość już starożytni chrześcijanie. Dlatego poświęcali tej tematyce 
sporo miejsca w swoich dziełach. Do tego zagadnienia nawiązał również o. Leon Neścior w 
swojej książce pt. W sporze ze złymi myślami. Lektura Ewagriusza z Pontu dzisiaj, (Kraków 
2018). Warto sięgnąć po tę pozycję. 

1. Książka jest zapisem rekolekcji wygłoszonych przez autora jezuitom w 2017 roku. 
O. Neścior przybliża w niej teksty Ewagriusza z Pontu, który ostatnie szesnaście lat życia 
spędził na pustyni (383–399) i sam musiał się konfrontować z własnymi myślami. Poświę-
cił tej tematyce książkę pt. O sporze z myślami. Mamy więc do czynienia                   z prak-
tykiem. 

2. Pozycja o. Neściora poświęcona jest głównym namiętnościom, które dotykają nie 
tylko sfery ciała, ale przede wszystkim sfery myślenia. Jak zaznacza Ewagriusz z Pontu: 
skoro przeciwnik walczy przede wszystkim, kusząc myślami, to świat myśli jest głównym 
polem owej konfrontacji (s. 9). Ewagriusz daje konkretne propozycje pracy nad myślami. 
Proponuje różne strategie. Nie zawsze zachęca do walki z myślami poprzez sięgnięcie po 
broń słowa Bożego. Asceta, który przenosi uwagę z myśli złych na dobre, uwalnia się w 
łagodniejszy sposób od tego, co niewłaściwe w myśleniu, gdyż czyni to nie przez otwartą 
walkę, ale jakby przez pewną ucieczkę (s. 14). 
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3. Ta książka stanowi program do pracy nad sobą. Wśród głównych namiętności 
Ewagriusz wymienia kolejno: obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek i lęk, gniew, ace-
dię, próżność i pychę. Omawia te wady wraz środkami zaradczymi na nie. Cenne są spo-
strzeżenia mnicha z Pontu: Przesadna surowość względem siebie prowadzi do podobnej 
postawy względem innych (s. 31); Nie szanując siebie, przestajemy szanować innych (s. 31); 
[Nieczystość] przypomni nam o sobie w najbardziej niespodziewanym momencie – podczas 
modlitwy. Wtedy właśnie pojawią się nieczyste obrazy, bo modlitwa jest zwierciadłem duszy 
(s. 36); Autor piętnuje ukrywanie w sobie żalu do innych i „przykrywanie” go modlitwą, co 
w rezultacie powoduje obłudę (s. 90); Jakie jest lekarstwo na małostkowość i niezdolność 
do przebaczenia? Groźba, że także Bóg nie otworzy wielkich przestrzeni swojego miłosier-
dzia (s. 99).    

Serce w dłoniach ofiarowane Panu Bogu - Uczynki Miłosierne. 
 

Ufność odpowiedzią na Boże Miłosierdzie. 
Zasadniczą odpowiedzią na Miłosierdzie Boże jest ufność. Ks. prof. 
Ignacy Rożycki pisze: „Nie można jej rozumieć jako uczucia albo 
postawy wyizolowanej z całości życia chrześcĳańskiego. Jest ona tą 
postawą, którą Pan Jezus nazwał wiarą i której oczekiwał od swych 
wyznawców, gdy mówił: „jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko 
gorczycy, powiecie tej górze: przenieś się stąd tam i przeniesie się, i nic 
niemożliwego nie będzie dla was” (Mt 17, 20). Tę samą postawę 
życiową św. Paweł i cała teologia chrześcijańska nazywa nadzieją – 
boską cnotą nadziei. Wyrasta ona z żywej wiary w nieskończoność 
miłości i dobroci Bożej dla nas” . 
     Ta ufność ma też swą podstawę w tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie 
nas zapewnia: „A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi” (Mt 
11, 6). Ufność w Miłosierdzie Boga jest nam szczególnie potrzebna w 
naszych czasach, by zachować równowagę ducha w świecie, który – 
mówiąc językiem Hamleta – zdaje się wypadać z zawiasów. Ufność w 
Miłosierdzie Boga jest człowiekowi potrzebna w chwilach wielkiego 
zagubienia, gdy się zeszło na bezdroża i nabrało obrzydzenia nawet do 
samego siebie. Ufność w Miłosierdzie Boga jest niezbędna w pracy nad 
sobą, nad własnym uświęceniem, zwłaszcza w walce z wadami. 
    Nieraz św. Maksymilian Kolbe słyszał skargi: „Chcę się poprawić, 
chcę być lepszy, ale nie mogę”. Takie przyznanie się, tłumaczył, 

świadczy o braku ufności i o pysze. Ludzie, co tak mówią, „liczą jedynie na własne siły i uważają, że 
do pewnej granicy to lub owo potrafią, zapominając, że własnymi siłami, sami z siebie nic nie 
potrafimy…”. 
     Cnota radykalnej ufności staje się charakterystyczną cechą duchowości s. Faustyny. Gdy śledzi się 
„Dzienniczek” pod tym kątem, zauważa się łatwo, jak bardzo Chrystus wymaga od swej powiernicy i 
sekretarki cnoty nadziei i właśnie ufnej miłości, przekreślenia w pewnym sensie własnego „ja”. Święta 
Faustyna na drodze radykalnej nadziei dochodzi do zjednoczenia z wolą Bożą w takim stopniu, iż 
wprost nie jest zdolna do modlitwy prośby, bo chce tylko tego, czego chce Bóg, unicestwia w sobie 
bojaźń, która przedtem tak często jej towarzyszyła (zob. Dzienniczek, n. 724). 
Miłość miłosierna 
     Istotą życia chrześcijańskiego jest nie tylko ufność, ale i pełnienie uczynków miłosierdzia. Św. 
Jakub Apostoł podkreśla w swoim liście: „Wiara, jeżeli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest 
sama w sobie” (2, 17). Pogłębioną motywację dla praktykowania miłosierdzia znajdujemy w encyklice 
Jana Pawła II O Bożym Miłosierdziu: „Chrystus, objawiając miłość – miłosierdzie Boga – 
równocześnie stawiał ludziom wymaganie, aby w życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem. 
Wymaganie to stanowi sam rdzeń orędzia mesjańskiego, sam rdzeń etosu Ewangelii. Mistrz daje temu 
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wyraz zarówno w postaci przykazania, o którym mówi, że jest największe (Mt 22, 38), jak i też w 
postaci błogosławieństwa, kiedy w Kazaniu na Górze głosi: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Pan Jezus, powołując się na Księgę Proroka Ozeasza (6, 6), mówi: 
„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9, 13). 
Litość, dobroć, współczucie 
     Bóg żąda od człowieka przede wszystkim litości i dobroci względem bliźnich. Prawdziwa cześć 
musi wypływać z serca współczującego i miłosiernego. Postawa taka więcej znaczy niż wszystkie 
całopalenia i ofiary (Mk 12, 33). Ofiara składana na ołtarzu bez miłości i miłosierdzia nie ma w oczach 
Bożych wartości. Chrystus, wyjaśniając, jak mamy być miłosierni, powiedział: „Bądźcie miłosierni, 
jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 
potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane” (Łk 6, 36-38). 
W świetle tego tekstu miłosierdzie na wzór Ojca niebieskiego zawiera w sobie dwa istotne elementy: 
unikanie sądzenia i potępiania bliźnich (por. Mt 7, 1-6) oraz wspaniałomyślne przebaczenie. 
     To wezwanie do naśladowania miłosierdzia Ojca zawiera się także w kazaniu Chrystusa na Górze; 
gdy mowa o miłości nieprzyjaciół:„Miłujcie waszych nieprzyjaciół    i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce 
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi  i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 
A jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 44-48). 
     Pięknie zobrazował Pan Jezus tę doskonałość miłosiernego Ojca niebieskiego w przypowieści            
o synu marnotrawnym (zob. Łk 15, 11-24): „A gdy [syn marnotrawny] był jeszcze daleko, ujrzał go 
jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go”. 
Ojciec nie tylko przyjmuje syna marnotrawnego       i mu wszystko przebacza, ale jeszcze wystawia 
wspaniałą ucztę i przywraca go do dawnej społecznej pozycji w domu, dając mu pierścień na rękę, co 
oczywiście mu się w ogóle nie należało. 
     Wymowna jest przypowieść dotycząca miłosiernego Samarytanina (zob. Łk 10, 30-37). 
Samarytanin jest człowiekiem, który jest kimś obcym, nieznajomym w stosunku do pobitego przez 
zbójcow. Nie wchodzi w jego pochodzenie, narodowość, jego majętność. Na ratowanie przygodnie 
spotkanego człowieka w nieszczęściu daje, co posiada, i obiecuje jeszcze dodać gospodarzowi, jeśli 
więcej wyda, pielęgnując go. Jedyną racją postępowania jest litość dla człowieka w nieszczęściu. 
     Ewangeliczna wdowa, która bezinteresownie wrzuciła do skarbony świątynnej wszystko, co miała 
na utrzymanie, jest też przykładem, jak miłość miłosierna Jezusa traktuje ludzi (zob. Łk 21, 1-4). 
     Niezwykle wzruszający jest opis Sądu Ostatecznego w Ewangelii według św. Mateusza (25, 31-46). 
Okazuje się, że będzie on dotyczył przede wszystkim uczynków miłosierdzia. 
Słowo przebaczenia, modlitwa, uczynki 
     Nabożeństwo objawione s. Faustynie rożni się od wszystkich innych między innymi tym, że 
obejmuje konieczność praktykowania miłosierdzia wobec bliźnich: czynem, słowem albo modlitwą. 
Powiedział Świętej Pan Jezus: „Jeśli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi 
miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie 
byłyby sądzone, uprzedzając sądy Moje miłosierdziem” (Dzienniczek, n. 1317). 
     I oczekuje On, by czciciele Miłosierdzia przynajmniej raz dziennie świadczyli miłosierdzie. 
Jednocześnie Pan Jezus podaje trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: słowo miłosierne – przez 
przebaczenie i pocieszanie; drugie – gdzie nie możesz słowem, to modlić się – i to jest miłosierdzie; 
trzecie – uczynki miłosierdzia (…) w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest 
niezbitym dowodem miłości ku Mnie.      W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu 
Mojemu (…) (Dzienniczek.   n. 742 i 1158). 
     Pan Jezus, żądając uczynków miłosierdzia, dodaje, że mają one wypływać z miłości ku Niemu 
(Dzienniczek, n. 742). A św. Paweł w Liście do Rzymian (12, 8) zachęca: „Kto pełni uczynki 
miłosierdzia, niech to czyni ochoczo”. W tym kontekście nasuwa się pytanie: czego Chrystus pragnął, 
domagając się miłosierdzia wobec bliźnich? Myślę, że chciał uczynić z nabożeństwa rodzaj życia 
autentycznie chrześcijańskiego i pragnął oddalić niebezpieczeństwo przemiany go w powierzchowną 
dewocję. 
     Idzie też o wielką sprawę: wychowanie ludzi do miłosierdzia względem siebie, na wzór pierwszych 
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chrześcĳan. O ich życiu czytamy w Dziejach Apostolskich: „Jeden duch i jedno serce ożywiały 
wszystkich wierzących (…) Nikt z nich nie cierpiał niedostatku (…) Każdemu rozdzielano wedle 
potrzeby” (por. r. 2, 42-47; 4, 32-37). 
    W tym programie chodzi nie tylko o jałmużnę podaną od czasu do czasu potrzebującemu, ale             
o postawę całego życia opartą na miłosierdziu w duchu Chrystusa. Chodzi więc o miłosierdzie dla 
biedaka, ale i dla małego dziecka poczętego w łonie matki; dla bezdomnego studenta czy młodego 
małżeństwa, ale i dla człowieka obojętnego w wierze; dla wdowy i sieroty, ale i dla ojca uwikłanego     
w nałóg pijaństwa itd. 
     Św. Faustyna za przedmiot swej usilnej modlitwy obrała postawę miłosierdzia względem bliźnich: 
„Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie, niech ten 
największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją 
do bliźnich. 
Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie 
sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne  w duszach bliźnich,                        
i przychodziła im z pomocą. 
    • Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich,  
      by uszy moje nie były obojętne na bole i jęki bliźnich. 
    • Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie   
    • Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, 
      opanowując własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest  
      w usłużności bliźnim. 
    • Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi 
      cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówiła serca swego. Obcować będę szczerze nawet  
    z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się  
    w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć.  
    Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie moj” (Dzienniczek, n. 163). 
Uczynki miłosierdzia 
        Katechizm Kościoła Katolickiego uczy (2447): Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez 
które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (Por. Iz 58, 6-7; Hbr 
13, 3). Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – to 
uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by 
głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów 
nawiedzać, umarłych grzebać (Por. Mt 25, 31-46). Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim (Por. 
Tb 4, 5-11; Syr 17, 22) jest jednym z podstawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także 
praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu (Por. Mt 6, 2-4): Kto ma dwie suknie, niech 
jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni (Łk 3,11). Raczej dajcie to, co 
jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste (Łk 11, 41). Jeśli na przykład brat 
lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: "Idźcie w pokoju, 
ogrzejcie się i najedzcie do syta!" – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na 
co się to przyda? (Jk 2, 15-16) (Por. 1 J 3,17).                                                                                                              

Adresy	kościołów:	
§ St.	Ursula	-	28213	Bremen,	Schwachhauser	Heerstr.	166		(SU)	
§ St.	Josef	-	28239	Bremen,	Alter	Heerweg	37		(SJ)	
§ St.	Benedikt	-	28197	Bremen,	Butjadinger	Straße	70		(SB)	
§ St.	Michael	-	27318	Hoya,	Im	Park	6		(SM-Ho) 
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