
SECOND SUNDAY OF EASTER or 

                        SUNDAY OF DIVINE MERCY. 
                                APRIL 19, 2020 

Apr. 20 Mon. -9:30a.m. + Fr. Normand Clement   

Apr. 21 Tues. -9:30a.m.- + Fr. Normand Clement 

Apr. 22 Wed. - +Fr. Gerry Yadvisiak by Renew Prayer Group 

Apr. 23 Thurs. - O dary Ducha św. dla dzieci i wnuków zam.Słomiński 

Apr. 24 Fri. -3:00p.m. At The Hour of God's Mercy for atonement for our sins   

                             and for the sins of the whole world. 
                          For those affected by the virus, for those who are concerned and for the caregivers: 

physicians, nurses, all Health Service Workers and for the caregivers who dedicate 
themselves with great generosity.  

Apr. 25 Sat.  -8:30a.m. +Marię Sławomira Pacek zam. B.B Słomiński. 

                        -4:00p.m.- + Gino Aceti by Gina Aceti. 

                          + Dorothy McAuley by CWL 

THIRD SUNDAY OF EASTER –  

    April 26, 2020   -9:30a.m. – For all parishioners   

                        -11:00a.m.- For Priests    

 

        FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH 
1. The Divine Mercy Sunday is to be not only a day of worship of God in this mystery, but a 

day of grace for all people, especially for sinners. Jesus associates great promises with this 

celebration. He joins in Holy Communion with the greatest of sinners who receives on that 

day - this is the promise; "completely forgiving guilt and punishment." Divine Mercy Sunday 

invites us to rejoice and thank God who has called us to the kingdom of heaven. The Church's 

community is united by the same baptism and the same faith in the Risen Christ. The same 

Spirit that revives us to eternal life enlivens us, that's why we praise and ask: "O Victor King, 

be merciful to us." to abide in the community of believers, in the Church, to stand together 

and give thanks to the Lord, who is merciful. If you believe in Christ, rejoice with an 

indescribable and glorious joy because we have been washed, reborn and redeemed. We 

experience always His mercy.  

 

REFLECTION:  - SECOND SUNDAY OF EASTER, DIVINE MERCY SUNDAY     Year A  

As we celebrate Christ's resurrection, God, ever merciful washes away our sins, strengthens our 

faith and multiplies his blessings upon us. As a parish community we feel very deep experiences.  

People gathered at home experience together with Jesus, as the Apostles did, their own personal 

Good Friday, and those who were dispersed then, and as we are now. Today we stand before God 

obedient to the recommendation of Our Lord, Jesus Christ, who gathers us together as the Parish 

Community in prayer. Many of them are still mourning and weeping, like the apostles. But when 

they heard that Christ is living, and will again break the bread among us, they came back to the 

parish community because they desired to recognize Him, and to love Him and one another with 

a pure heart. In the name of the Lord We gather here in faith professing; "Christ is Risen!" and is 

living in us. He will sanctify and will save us because we are called back to life as the faithful 

community who feeds herself by the Word of God. 

This "Word" is the Gospel which is preached to you. The Word of God is living and lasts forever 

and ever. "So strip away everything vicious, everything deceitful; pretenses, jealousies, and 

disparaging remarks of any kind. Be as eager for milk as newborn babies - the pure milk of the 

spirit that helps you grow into salvation", and now taste again that the Lord is good. You too are 



living stones, built as a Spiritual temple. Remember! Those who are disobedience of the Word of 

God falls. Today we stand before the Lord as a chosen people, a holy nation, a people God claims 

for his own to proclaim His glorious works. Christ passes over us from darkness, disbelief and 

dispersion and into his marvelous light of faith. Standing together at domestic Church, we become 

a chosen race, a holy nation, God's people and now we have found mercy.  By appearing to us 

gathered at this time together Christ shows that He is truly God and The Lord of the universe. It 

was necessary for Christ to suffer: His passion was absolutely unavoidable. His disciples could not 

believe it. They failed to recognize that he had to suffer and so enter into his glory. Salvation could 

be achieved only by the suffering of the Author of life, as Paul taught when he said that the author 

of life himself was made perfect through suffering. Because of us he was deprived of His glory for 

a little while, the glory that was His as the Father's only begotten Son, but through the cross this 

glory is seen to have been restored to him in a certain way in the body that he had assumed. Christ 

is our Guide to salvation.  I think that we can say the same about the Church, who is our guide on 

the road to the salvation. As Jesus suffered so the Church must suffer in us to make herself 

cleansed, more perfect, and more holy. Mercy and salvation came through the suffering of Christ 

on the Cross. Mercy and salvation came through suffering. As the Church we profess like Mary 

Magdalen: "When she wept outside the tomb she saw The Lord”. Christ is the first and the last, 

the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Christ assures us "Who follows Me, will not 

be lost, but will have eternal life." The Passion of Christ and the Church are the rescue of our 

human life. Whoever follows Christ will never die following in His footprints. 

 

Homily on April 19, 2020 

II EASTER SUNDAY – SUNDAY OF GOD’S MERCY – A, 2020 

 

Everything we hear is a great invitation to discover Him, who comes as a Merciful God. The One 

who has overcome the power of death and offers us a new life. Meetings with the Merciful One 

are shown to us as encounters with Jesus on the road of our daily pilgrimage. These are meetings 

with people who persistently seek, who are not afraid to ask and even doubt like Thomas. I desire 

our reflection today to become for all of us a meeting with the Merciful Lord who reveals 

Himself to the Community of the Church in which the Spirit of Divine mercy lives. This same 

Spirit today draws us to Jesus Christ and is the source of our Joy as Christians. God’s Mercy is 

clearly directed to the lost. Jesus as the Good Shepherd looks for the lost; he forgave Peter for his 

denial because He is merciful and therefore invites us to trust in His mercy, that we would not be 

afraid to become “servants of mercy”, for our brothers and sisters. May the Merciful Face of 

God be revealed, through our lives, through our faith. The events described by St. Luke take 

place in Jerusalem after Pentecost.  

The Acts of the Apostles describes the development and growth of the young Church. This 

Church is born on the Mystery of Jesus’s death and resurrection and of the descending of the 

Holy Spirit. Today in the Liturgy we hear of the descriptions of the Holy Spirit and the first steps 

of the apostles. Then Luke describes the fruits of these events. A Christian Community is 

created; that grows and enlarges to three thousand strong, that accepts these teachings and 

becomes baptized. Today we learn how this Community lives and on whom it is based on. One 

can see the merciful God revealed in this Community. The question is: where to meet the 

Merciful? I confess, that he is present here in the community of the first Christians who adhere 

to “the teaching of the apostles”. In a word to “persevere” or to “cling to” the teachings of the 

Apostles, describes faithful persistence in the teachings of the Apostles to give them a balance. St 

Luke describes them as living in a brotherly community. This community is about “breaking 

bread” that is the Eucharist. Prayer is always accompanying this community. The Community of 

the First Christians has the power to perform miracles and signs. The Lord Jesus leaving this 

world announced that His disciples would do even greater signs than those which He did. Luke 



describes Peter as walking among people casting His shadow on the sick and they arise healed, 

because the disciples live in the Word of Jesus realizing the power and action of the Holy Spirit 

that wins the hearts and minds of others. The disciples have everything in common. They share 

property when they sell their goods. They care and support the needy. This is a community that 

radically imitates Jesus. They thrive on prayer in the temple. The temple serves them only as a 

place of prayer. They no longer participate in making sacrifices, because the Sacrifice of the 

Risen Lord is already made and is already celebrated in homes that is the domestic Church. It is 

the Eucharist that distinguishes the first community and gives it strength to live as Jesus did. It 

gives them strength to show love to everyone as Jesus did. It also gives them the power to do 

miracles. In this community that does not live on its own love, but radically lives by the Love of 

Jesus and in such a community does not do good by its own strength or for its own good, but 

does draw strength to do good for others through the Eucharist – which is the source of strength 

and freshness of the First Church. This is also so convincing to others. There you can see the 

merciful Jesus, the meeting of the Risen One with the Apostles, which we hear today took place 

within eight days. The Evangelist describes an atmosphere of disbelief fear and doubt that 

accompanies the Apostles. They are totally lost and shocked by what is happening. They do not 

understand the Mystery that is taking place in front of them. Even the Apostles thought that the 

story of Jesus was over. This explains the reason behind the locked door of the upper room as 

well as the darkness and fear prevailing in their hearts. Jesus turns out to be merciful, 

overcoming the darkness of human frailty by illuminating it with His word and His Love. He 

comes to them even though the door is locked, this, revealing His glorified nature. A Glorified 

Body that defies space and time for God’s Mercy.  Closed doors and closed hearts are not an 

obstacle. The first gift of the Risen Lord is peace. Jesus is alive! This certainty illuminates the 

entire life path of disciples of all times and will be motivation to proclaim the Risen Jesus. 

The disciples will grasp the resurrection and immediately overcome their fears doubts and 

uncertainties, thus giving them extraordinary faith The Lord gives them the mission of forgiving 

sins, giving them His Spirit. He made us as disciples of the Lord’s mission to carry Christ and to 

baptize for the forgiveness of sins: “Receive the joy of your glory, giving thanks to God, who 

has called you into the heavenly kingdom, Alleluia, alleluia.  

 

 

                  STATIONS OF THE CROSS                                                     Introduction:  

Lord Jesus Christ, as I contemplate the Way of the Cross, I ask You for the light of the Holy 

Spirit, so that I may delve into the Mystery of Divine Mercy, which You revealed in Your 

Passion, Death, and through Your Resurrection. In every situation and at every station in my own 

Way  of the Cross, I want to be an example of putting trust in God and loving other people.                                                                                                            

 

1.First Station – JESUS IS CONDEMNED TO DEATH                                                                                                
We adore You, O Christ, and we praise You.                                                                     Because by 

Your Holy Cross, You have redeemed the world.                                              Lord, before Pilate, 

You declared: “For this I was born, and for this I came into the world, to testify to the Truth. 

Everyone who belongs to the Truth listens to my voice.” Pilot heard an unjust sentence of death, 

but he was silent. (silence)                                                                                                  The truth 

does not have to defend itself. Sooner or later it will win. Lies will be exposed, even when 

endorsed by power.                                                          Teach me Your ways, O Lord; Teach 

me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 

 



2.Second Station – JESUS TAKES UP HIS CROSS 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world.   

Love never lives for itself, but in whatever it undertakes, it always acts for someone. Lord, You 

accepted the Cross for us, and that is why You accepted it with joy. All our good is hidden in 

Your Cross. (silence)     Help us understand that only when we receive the cross for someone, can 

we bear the weight of each day. Lifting our cross becomes an act of love.  

Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 

 

3. Third Station – JESUS FALLS THE FIRST TIME 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world.  

Lord, You could have died here for Yourself, by not rising from the ground. But for us, You arose 

and wandered all the way to the top of Calvary. You gathered the last of Your strength to rise up 

and move on. And in our life there are moments of weakness. (silence)                                                   

Lord, do not let us be alone with our weaknesses. Show us someone for whom we need to 

overcome weak-ness and go further.                                                                                                   

                                   Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

                               He who suffered  for us all, Christ Jesus, have mercy upon us.       
 

 4. Fourth Station – JESUS MEETS HIS BLESSED MOTHER  
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world. 

Two loving hearts. The exchange of glances was enough for their hearts to be close. The strength 

of one heart fills the other with strength. From now on, they walk together. (pause)  

Happy is the person who has met such a loving heart; they will reach their destination. A simple 

glance is enough for us to gain strength and persevere on the path of fostering love.  

Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 
 

5. Fifth St. – SIMON OF CYRENE HELPS JESUS CARRY THE CROSS 

We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world. 

Even strangers can help with our tasks, especially in difficult times. Love knows how to receive 

help from another person, and this is a difficult act. Selfishness makes people defensive, and to 

want to be alone with their weak -nesses. They do not want anyone to be concerned or to reach 

out. (pause)  Lord, accepting help from Simon, give us the grace to never choose to be alone.     

                                 Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 

 

6. Sixth Station – VERONICA WIPES THE FACE OF JESUS 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world.  

A person who loves always thinks about enriching their loved ones. Veronica returned home 

happy, carrying the veil that captured Your face. The secret of her happiness, however, was not in 

her veil, but in her heart. She met You and returned home with You. (pause)  

Lord, teach us a grateful love that appreciates external signs, but values the enrichment of the 

heart the most. 

Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 



 

7. Seventh Station – JESUS FALLS A SECOND TIME 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world. 

Man is weak and fragile, like a soap bubble. And the amount of evil lurking to destroy him is 

enormous. However, if we can love, we become like a diamond and cannot be destroyed. (pause)  

Lord, fallen on the Calvary road, we know that You were strong and Your captors weak. You 

were strong in love. Fill our hearts with this power, so that we will not succumb to evil. 
                            Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

                       He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 

 

8. Eighth Station – JESUS CONSOLES THE WOMEN OF JERUSALEM 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world. 

Lord, You do not think about Yourself. You do not think about how in a  

few minutes Your hands and feet will be pierced with nails; that terrible agony will begin. 

Instead, You think with great care about those who stand by the road. You are calling for 

reflection: “Do not weep over me, but for yourself and your sons.” (pause)   

True love does not think about itself, but even in the moment of greatest suffering, thinks about 

others. Let us pray, Lord, that You teach us this love. 

Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 
 

9. Ninth Station – JESUS FALLS THE THIRD TIME 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world. 

On the path of developing love, there can be many hardships, obstacles, failures, crises, and 

moments of lack of faith in the sense of everything. It must be so! Then, perseverance, one of the 

most important traits of true love, is formed. Perseverance is a sign of true love. (pause)  

We ask You, Lord, to give this great gift to all who are on the path of growing in love. 

Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 
 

10. Tenth Station – JESUS IS STRIPPED OF HIS GARMENTS 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world. 

Only love can give proper perspective of the body and its laws. Only the suffering body is able to 

cleanse and restore the glow of lost love. Today’s world does not understand this. (pause)  

Christ, stripped of robes and covered in wounds, grant that we understand the value of pure 

love.                          Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 

 

11. Eleventh Station – JESUS IS NAILED TO THE CROSS 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world. 
Father, forgive them for they do not know what they do. They know that they nail Your hands 
and feet, but they do not know the values that they are destroying in themselves. Everyone who 
harms another person also destroys themselves. Lord, Your prayer reminds us that not forgiving 
is destructive too. (pause)  Teach us the most difficult form of love – love of ones enemies. 

Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

                           He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us 

 



12. Twelfth Station – JESUS DIES ON THE CROSS 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world. 

Only love can give meaning to death. You teach us, Lord, that you must not live and die for 

yourself, but you must live, suffer, and die for someone. You teach us to open our hearts with 

love, but we opened Your heart with a spear. (pause) 

Give us strength to approach every heart with love. Then our meeting on the threshold of eternal 

life will turn into the most beautiful act of love. 

Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 
 

13. Thirteenth St. – JESUS IS LAID IN THE ARMS OF HIS MOTHER  
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world. 

Love is like the light of a candle. Some want to destroy and extinguish it; others want to be 

enlightened by it. Lord, You were nailed to the Cross by the first kind of people. The second kind 

took You down from the Cross: Joseph of Arimathea, Nicodemus, John, Mary Magdalene. (pause)  

Let us remember that to be ignited with love, we must approach the One who is love.  

                                  Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. 
 

14. Fourteenth Station – JESUS IS LAID IN THE TOMB 
We adore You, O Christ, and we praise You. 

 Because by Your Holy Cross, You have redeemed the world.  

Beauty, power, and the glory of love appeared on Easter morning. This love revealed itself, and 

was only seen by those that searched for it and aspired to it. (pause)  

Lord, in front of Your grave, we ask You for constant growth of our love, knowing that 

resurrection itself is an act of love.  

Teach me Your ways, O Lord; Teach me Your ways. 

                         He who suffered for us all, Christ Jesus, have mercy upon us. (3x)                                                                            

 

 

  

 

Examination of conscience. 
 

Sin is a free and conscience human act against God’s will. Those who make penance and 

turn away from their sins and confess them, God shows them mercy and grants them 

forgiveness. 
 

1. Lord Jesus, we are aware of our ingratitude and disregard 

    of  your mercy.  (pause)    We beg your forgiveness, Jesus.  

                  In Your mercy, O Lord, /  

   forgive us our iniquities, 

   in Your great mercy /  

   grant us life everlasting.  

 

2. For the sins of incredulity and rejection of you in our daily lives;  

    for the disregard of the commandments in our personal and public lives.   

    (pause)          We beg your forgiveness, Jesus.  In Your mercy... 
                           



 3. For the ignorance of the Lord’s Day; for filling in the time with distractions, at the cost of    

Holy Mass; for our coldness and indifference towards you. (pause)   

      We beg your forgiveness, Jesus. In Your mercy… 

  

4. For marriage breakup and the breaking of the fidelity of marriage; for   

    refusing unborn children the right to life; for undoing customs and all  

    forms of scandal. (pause) 

              We beg your forgiveness, Jesus. In Your mercy...                       

 

5. For the lack of respect of public property; for all dishonesty and disregard to the needs of       

others, for greediness, criticism, accusations, gossip, theft; For sins against our neighbours. 

(pause)                                                             

            We beg your forgiveness, Jesus.      

  In Your mercy, O Lord, / forgive us our iniquities, 

             in Your great mercy / grant us life everlasting. 
 

6. For the lack of courage in professing You, Lord; For the lack of responsibility for Your 

Church; for putting material values above You. For the lack of responsibility of the Christian 

upbringing of children, that we do not give witness of You in our world.  (pause) ) We beg 

your forgiveness, Jesus. 
 

             In Your mercy, O Lord, / forgive us our iniquities, 

             in Your great mercy / grant us life everlasting. 

 

Let us pray….           O God, whose mercies are without number 

                                   and whose treasure of goodness is infinite, + 

                   graciously increase the faith of the people consecrated to You, * 

                   that all may grasp and rightly understand + 

        by whose love they have been created * 

                   through whose Blood they have been redeemed * 

                   and by whose Spirit they have been reborn.                                               

        Through our Lord Jesus Christ, your Son,+ 

        who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit * 

        one God, for ever and ever. AMEN. 

 

Petitions: 

  Let us pray to the Lord who gives us a time of grace and forgiveness 

             “Lord, hear our prayer, Lord, hear our prayer,  

               Lord, in Your mercy, Lord, hear our prayer”.  
 

1. May the Church remind the faithful to perpetuate the truth about God's   

    mercy.                                   Lord, hear our prayer, … 
 

2. May by the service and dedication of the Pope, Bishops, priests,  

    the world could see how rich in mercy is Our Lord. 

                                                                     Lord, hear our prayer,  
 

3. Let us pray for those who left their faith, God and the community of the     

   Church, may they receive the grace of God's mercy by their conversion. 

               Lord, hear our prayer,... 

 

 



4. Let us pray for people living in non-sacramental marriage relationships,      

    through prayer and penance will be given to them the experience of God's   

    mercy.               Lord, hear our prayer,... 

 

5 .Let us pray for all the sick, especially...................................................... 

    and for all those dedicated to the care of the sick. O Lord, deal with  

    them according to Your great Mercy.        Lord, hear our prayer, 

 

6. Help us to show reverence for those who are weak in faith, may we  

    never be hard or impatient with them, but always treat them with love. 

                Lord, hear our prayer, 

 

7. Let us pray for all who have died in the peace of Christ....................... 

    May they experience the support of our prayer while waiting for final    

    resurrection of their bodies.            Lord, hear our prayer, 

 

8. Now we present our personal intentions, petitions,........................ 

    Lord, Your love is unlimited, receive and accept our petitions.  
 

Let us pray: 
Be merciful to your people, O Lord, and absolve them from all sins, + so that what we deserve 

by our offences * may be avoided by Your pardon. Through Jesus Christ our Lord. Amen.  
 

           Jesus, Remember me when You come into Your Kingdom. 

 

 

 

REFLECTION ABOUT GOD'S MERCY – 2020 

 

God full of Mercy, in this special hour of Your dying we would like to add our voices to the 

voice of the Church and sing the Magnificat with Mary. You who are a God full of Mercy. You 

are God -Rich in Mercy, whose Mercy lasts from generation to generation, and extends from the 

ends of the earth and even beyond the ends of the earth.  If only for a micro-moment You stopped 

showing your Love in the world, then at the same micro-moment the world would cease to exist. 

The world, in ruin, would fall, because Your Mercy sustains everything and everyone in 

existence, although not everyone remembers that. Thank you, God, that we can declare Your 

Mercy in Jesus Christ. We can approach Him and we can touch Him, like Thomas the Apostle we 

want to do it every day. God's Mercy, revealed in Christ's mercy through the Word, through the 

Sacraments which the Church gives us - especially the Sacrament of Reconciliation and the 

Eucharist. We repeat with all our heart with Saint Thomas:  “My Lord and my God!”  We 

repeat from Saint Sister Faustina – “Jesus, I trust in You!”  We want to repeat the soaring acts 

of Saint John Paul II and Saint Vincent Pallotti, Blessed Fr. Michał Sopoćko, and so many other 

worshipers of God's Mercy, canonized and non-canonized, who discovered and learned how the 

unspoken treasure is God's Mercy. We ask You, Merciful Jesus, teach us to have a whole heart 

for You who desire Mercy more than sacrifices; and teach us to have a whole heart for man ... 

especially for a suffering man; who is in some dark valley of his life ... mental, spiritual, physical 

or all other types. It is possible to have a whole heart for Christ and a whole heart for man. 

Remember, the heart does not need to be cut apart for Christ and also cut apart for man. Let us 

remember that the less there is for Christ, the less there is for man. May we be able to fulfill 

Jesus' great request that people, looking at our merciful deeds, glorify the Father who is full of 

Mercy and who is in heaven. Just like looking at your image of Jesus in you, the Jesus of Mercy, 



we constantly worship the Father, full of Mercy. We entrust to you, at this hour, all humanity and 

every human being, the whole Church with the Holy Father; with all pastors of the Church. We 

entrust to you all those who now join us through prayer...  

We entrust to you those who do not entrust themselves to you ... because they do not believe ... 

because they do not know what they are losing ... because they do not trust ... We entrust to You 

those who die at this hour, especially those who die in grave sin ... Let them, after a long time of 

their earthly life, look at how beautiful the Lord is ... know how to confess: Jesus, I trust in 

You!  Let them be established in You ... We entrust ourselves to You ... with all the content of our 

lives, especially with everything that is unclean, twisted and broken in us. Let man join those 

who today confess and sing: Jesus, I trust in You! Because we want nothing more than praising 

God's Mercy. 

 



II NIEDZIELA WIELKANOCNA, Niedziela Bożego Miłosierdzia . 
  APRIL 19, 2020 

Mon. -9:30a.m. + Fr. Normand Clement   

Tues. -9:30a.m.- + Fr. Normand Clement 

Wed. - +Fr. Gerry Yadvisiak by Renew Prayer Group 

Thurs. - O dary Ducha św. dla dzieci i wnuków zam.Słomiński 

Fri. -3:00p.m. At The Hour of God's Mercy for atonement for our sins   

                             and for the sins of the whole world. 

             For those affected by the virus, for those who are concerned    

             and for the caregivers: physicians, nurses, all Health Service  

              Workers and for the caregivers who dedicate themselves with  

               great generosity.  

Sat.  -8:30a.m. +Marię Sławomira Pacek zam. B.B Słomiński. 

 

            -4:00p.m.- + Gino Aceti by Gina Aceti. 

                + Dorothy McAuley by CWL 

 

III SUNDAY OF EASTER – April 26, 2020 

 -9:30a.m. – For all parishioners   

 -11:00a.m.- For Priests    

 

        FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH 
 

1.Niedziela Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem czci Boga w tej tajemnicy, ale dniem 

łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grze-szników. Jezus związał z tym świętem wielkie 

obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu – jest to obietnica 

„zupełnego odpuszczenia win i kar”. Niedziela Miłosierdzia Bożego, zaprasza nas do radowania 

się i dziękowania Bogu, który nas wezwał do królestwa niebieskiego. Wspólnotę Kościoła łączy 

ten sam chrzest i ta sama wiara w Chrystusa zmartwychwstałego oraz ożywia nas ten sam Duch, 

który odradza do wiecznego życia, dlatego składamy uwielbień swych dary i prosimy: „O Królu 

Zwycięzco, bądź nam miłościwy”. Trwać we wspólnocie, trzymać się razem i dziękować Panu, 

bo jest miłosierny. Jeżeli wierzycie w Niego, cieszcie się radością niewymowną i pełną chwały; 

Przez chrzest należymy do Chrystusa, Jego Duch nas odrodza i motywuje do szlachetnego życia i 

odkupieni Jego drogocenną Krwią, doświadczamy zawsze Jego miłosierdzia. 

 

 

 

 REFLEKSJE na II Niedzielę Wielkanocną 

Bóg zawsze miłosierny przez uroczystości, które ob-chodzimy, umacnia wiarę swojego ludu i 

pomnaża łaskę, której nam udzielił. Jako wspólnota wierzących jes-teśmy po głębokich 

przeżyciach. Zebrany tu lud, to ci wszyscy, którzy  przeżyli razem z Jezusem, jak apostołowie, 

swój, oso-bisty Wielki Piątek, jakieś rozproszenie. Dziś stajemy przed Bogiem posłuszni 

polecniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który gromadzi Kościół rozproszony po całym 

świecie. Wielu jeszcze jest pogrążonych w smutku i płaczących, jak  apostołowie. Dziś słysząc, 

że Jezus żyje, zbiega-my się, aby Go rozpoznać po łamaniu chleba. Pragniemy jedni drugich 

gorąco czystym sercem umiłować. Zebrani w imię Zmartywchwstałego Pana, tu i teraz, 

pragniemy wyznać: że Chrystus żyje w nas i dalej będzie uświęcał i zbawiał, bo zostaliśmy 

ponownie powołani do życia, jako wspólnota parafijalna św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, 

która karmi się Słowem Boga. Słowo Boga jest żywe i trwa na wieki. Odrzuciwszy  więc 

wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie (...) i jakiekolwiek złe mowy, pragniemy duchowe-go, 

niesfałszowanego mleka, abyśmy duchowo wzrastali i zasmakowali „jak słodki jest Pan”. Niby 



żywe kamienie jesteśmy budowani jako duchowa świątynia. Pamiętajmy, że „nieposłu-szni 

słowu, upadają...” Dziś tu stajemy jako wybrani przez Jezusa Chrys-tusa, który nas 

przeprowadził z ciemności Wielkiego Piątku, niedowiars-twa i rozproszenia, do światła wiary. 

Dziś trwając razem stajemy się wybranym plemieniem, narodem świętym, ludem Bogu na 

własność przeznaczonym, abyśmy ogłaszali dzieła potęgi Boga i dostąpili miło-sierdzia. Oto 

Chrystus nam tu zgromadzonym ukazuje, że jest prawdzi-wym Bogiem i Panem wszechrzeczy. 

Przystało Bogu, aby przewodnika naszego zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Uczniowie 

nie chcieli  wierzyć, że trzeba, aby Chrystus cierpiał i wszedł do chwały. Jeśli Bóg swojego Syna 

nie oszczędził, ale udoskonalił przez cierpienie i uczynił Go Przewodnikiem naszego zbawienia, 

to podobnie można powiedzieć o Kościele, który jest nam przewodnikiem na drodze zbawienia. 

Jak Jezus Chrystus, tak Kościół, musi cierpieć w nas, aby się udoskonalić, oczyścić, uświęcić. 

Kościół musi cierpieć, aby wejść do chwaly, tak uczył uczniów zmartwychwstały Pan, kiedy 

przyłączył się do idących na wieś. Cierpienie Jezusa w Wielki Piatek było ogromne, ale nie 

dlatego co zrobili Żydzi, czy rzymscy oprawcy, lub tłumy wołające o wolność dla zbrodniarza, 

Baraba-sza; przyczyną największego cierpienia Jezusa było to, że Piotr się Go zaparł, Judasz Go 

sprzedał, apostołowie się rozproszyli, wystraszeni i płaczący. Proszę zrozumie, że Jezus Chrystus 

zmartwychwstały uczy, iż Kościół musi cierpieć, jeśli chce wejść do chwały. Cierpienia Kościoła 

spowodowane moją postawą, postawą moich braci kapłanów, które najgłę-biej Was ranią, ale 

wszyscy musimy przez to przejść, jeśli chcemy dojść do chwały. Miłosierdzie i zbawienie 

przychodzi przez cierpienie i mękę Tego, który jest Dawcą życie. On jest Twórcą życia, 

udoskonalonym przez cierpienie. Jeśli to rozumiemy i tak wierzymy, to, jak apostołowie dajmy 

świadectwo o Chrystusie przed światem. Jako Kościół wyznajmy za Marią Magdaleną; Kiedy 

płakałam przy grobie, ujrzałam mego Pana. Chrystus jest pierwszy i ostatni, początek i 

koniec, alfa i omega. Chrystus zapowiedział: „Kto idzie za Mną, nie zginie, lecz przejdzie ze 

śmierci do życia”. Męka Zbawiciela jest ratunkiem życia ludzkiego. On zechciał umrzeć za nas, 

abyśmy wierząc w Niego, żyli wiecznie. Kto idzie we wszystkim za Chrystusem, po Jego 

śladach dojdzie bezpiecznie do progu wiekuistego światła. 

 

Homilia na II Niedzielę Wielkanocną- Niedzielę Miłosierdzia Bożego.  

                                  April 19, 2020 

 

Wszystko, co słyszymy jest wielkim zaproszeniem do odkrywania Tego, który przychodzi jako 

Bóg Miłosierny; Tego, który zwyciężył potęgę śmierci i oferuje nam nowe życie. Spotkania z 

Miłosiernym są ukazy-wane nam jako spotkania z Jezusem na drogach naszego codziennego 

pielgrzymowania. To spotkania z ludźmi, którzy wytrwale poszukują, nie boją się pytać, a nawet 

wątpić jak Tomasz. Pragnę, aby nasza dzisiejsza refleksja stała się dla nas wszystkich 

spotkaniem z Miłosierny Panem, który objawia się we wspólnocie Kościoła, w której żyje Duch 

Bożego Miłosierdzia. Ten sam Duch, dziś pociąga nas do Jezusa Chrystusa i jest źródłem naszej 

radości jako chrześcijan. Miłosierdzie Boże jest wyraźnie skierowane do zagubionych. Jezus 

jako Dobry Pasterz szuka zagubio-nych; przebaczył Piotrowi jego zaparcie się, bo jest 

miłosiernym i dlatego zaprasza także nas, abyśmy zaufali Jego miłosierdziu; abyśmy nie bali się 

stawać „sługami miłosierdzia” dla naszych braci i sióstr. Oby przez nasze życie z wiary objawiło 

się Miłosierne Oblicze Boga. Wydarzenia opisane przez Łukasza mają miejsce w Jerozolimie, po 

Zesłaniu Ducha Świętego. Dzieje Ap. opisuje rozwój i wzrost młodego Kościoła. Ten Kościół 

rodzi się z Tajemnicy śmierci i Zmartwychwstania Jezusa oraz z Zesłania Du-cha Świętego. Dziś 

w Liturgii słyszymy opisów Ducha Świętego i pier-wszych wystąpień Apostołów. Następnie, 

Łukasz opisuje owoce tego wy-darzenia. Powstaje wspólnota Chrześcijańska, która rośnie, 

powiększa się aż 3000 osób przyjmuje naukę i zostaje ochrzczonych. Dziś słyszymy jak ta 

wspólnota żyje i na Kim się opiera. Widać jak w tej wspólnocie obja-wia się Miłosierny Bóg. Na 

pytanie: Gdzie spotkać Miłosiernego? Wyznam, że On jest obecny tutaj we wspólnocie 

pierwszych Chrześcijan, którzy trzymają się mocno „nauki Apostołów” Tym słowem „Trwali” 



lub „trzymali się mocno” opisane jest wierne trwanie w nauce Apostołów co pomaga im trzymać 

równowagę. Łukasz opisuje ich jako żyjących w braterskiej wspólnocie. Ta wspólnota polega na 

“Łamaniu Chleba” czyli na Eucharystii. Tej wspólnocie towarzyszy także nieustannie modlitwa. 

Wspólnota pierwszych Chrześcijan ma moc czynienia cudów i znaków. Pan Jezus odchodząc z 

tego świata zapowiadał, że Jego uczniowie będą czynili jeszcze większe znaki, niż te, które 

czynił On sam. Łukasz opisuje Piotra, który przechodząc między ludźmi rzuca swój cień na 

chorych, a oni powstają uzdrowieni, bo to są uczniowie, którzy żyją Słowem Jezusa widać moc i 

działanie Ducha Świętego, które zjednują im serca innych. Uczniowie wszystko mają wspólne. 

Dzielą się majątkiem kiedy sprzedają swoje dobra. Troszczą się o potrzebujących i ich wspierają. 

To jest wspólnota, która radykalnie naśladuje Jezusa. Oni trwają na modlitwie w świą-tyni. 

Świątynia służy im tylko jako miejsce modlitwy. Oni już nie uczest-niczą w składaniu ofiar, 

ponieważ Jedyną Ofiarę Zmartwychwstałego Pana celebruje się już w domach czyli tzw. 

Kościele domowym. To Eucharystia wyróżnia pierwszą wspólnotę i daje jej siły do życia tak, 

jak Jezus. Daje im siłę do okazywania miłości wszystkim tak, jak okazywał to Jezus. Daje im  

także moc czynienia cudów. W tej wspólnocie, która nie żyje własną miło-ścią, ale radykalnie 

żyje Miłością Jezusa i w takiej wspólnocie, która nie czyni dobra własnymi siłami i dla siebie, 

ale czerpie siły. aby czynić dobro dla drugich w Eucharystii – która jest źródłem siły i świerzości 

pierwszego Kościoła. To jest także ich Tajem-nica, dlaczego byli tak przekonywujący dla innych. 

Tam poprostu widać Miłosiernego Jezusa. Spotkania Zmartwych-wstałego z Apostołami, o 

którym dziś słyszymy dokonały się w ciągu ośmiu dni. Ewangeliści opisują atmosferę 

niedowierzania, strachu i wątpliwości, która towarzy-szy Apostołom. Oni są zupełnie zagubieni i 

wstrząśnięci tym, co się dzieje. Nie rozumieją tej Tajemnicy, która dokonuje się na ich oczach. 

Nawet Uczniowie myśleli, że historia Jezusa już się zakończyła. Wszystko to tłumaczy zapis o 

zamkniętych drzwiach wieczernika, a także mroki i strach panujący w ich sercach. Jezus okazuje 

się Miłosierny. Pokonuje mrok ludzkiej śmierci. Rozświetla swoim słowem i miłością. On 

przedostanie się do ich wnętrza, nawet gdy drzwi są szczelnie zamknięte. Pan ukazuje swoją 

uwielbioną naturę. Ciało uwielbione, dla którego przestrzeń i czas nie są przeszkodą. Dla 

Miłosierdzia Bożego, nie są przeszkodą zamknięte serca, ani zamknięte drzwi. Pierwszym darem 

Zmartwychwstałego Pana jest pokój! Jezus żyje! Ta pewność będzie oświecała całą drogę 

życiową ucz-niów wszystkich czasów; będzie motywacją do głoszenia Jezusa Zmart-

wychwstałego. Uczniowie uchwycą się faktu zmartwychwstania. Ta pew-ność natychmiast 

zwycięża ich lęk, obawy, zwątpienia  a rodzi niezwykłą radość. Pan obdarza ich misją 

odpuszczania grzechów, udziela im swojego Ducha. On sprawił, że jako Uczniowie mamy od 

Pana misję nieść wszyst-kim Chrystusa i udzielać Chrztu dla przebaczenia grzechów. „Radujcie 

się i dziękujcie Bogu, który was wezwał do królestwa niebieskiego. Alleluja! 

 
                    

 

     DROGA KRZYŻOWA,   
Panie Jezu Chryste, przystępując do rozważania Drogi Krzyżowej proszę Cię o światło Ducha Świętego, 

aby móc wniknąć w Tajemnicę Bożego Miłosierdzia  którą najwyraźniej objawiłeś w swojej Męce i 

Krzyżowej śmierci, a także,  

przez swoje Zmartwychwstanie. Pragnę bowiem w swoim życiu, w każdej sytu-acji, na każdej stacji 

mojej drogi krzyżowej, dawać świadectwo zaufania Bogu i umiłowania drugiego człowieka. 

                   Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja 1. Pan Jezus skazany na śmierć. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.  

Panie, przed Piłatem oświadczyłeś: Jam się na to narodził i na to przy-szedłem na świat, aby 

dać świadectwo Prawdzie. Każdy, kto jest z Prawdy słucha mego głosu. A teraz słyszysz 



niesprawiedliwy wyrok i milczysz. Prawda nie musi się bronić. Ona wcześniej czy później i tak 

wygra. (cisza)  

Kłamstwo zostanie zdemaskowane, nawet wtedy, gdy jest opatrzone pieczęcią władzy.  
                            Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
                Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.  

 

Stacja 2. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.  

Miłość nigdy nie żyje dla siebie, ale cokolwiek czyni, zawsze czyni dla kogoś. Panie, przyjąłeś 

krzyż dla nas i dlatego przyjąłeś go z radością. 

W Twoim krzyżu ukryte jest wszelkie nasze dobro. (cisza)  

Pomóż nam zrozumieć, że tylko wtedy można udźwignąć ciężar każdego dnia, gdy się go 

przyjmuje dla kogoś; gdy dźwiganie go – staje się aktem miłości. 
  Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
                   Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja 3. Pan Jezus upada pod krzyżem. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.  

Panie dla siebie mogłeś umrzeć już tu, nie podnosząc się z ziemi, ale dla nas powstałeś i 

wędrować aż na szczyt Kalwarii. Zebrałeś resztki sił, by powstać i iść dalej. I w naszym życiu są 

chwile słabości. (cisza)  

Nie dozwól Panie, byśmy zostali sami, ze swoją słabością. Wskaż nam kogoś dla kogo trzeba 

przezwyciężyć słabość i wędrować dalej.                                       
  Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 

      Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 
 

Stacja 4. Pan Jezus spotyka swoją Matką. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.                   

Dwa kochające Serca. Wystarczyła wymiana spojrzeń, aby te Serca się spotkały, aby moc 

jednego napełniała mocą drugie. Odtąd już idą razem. 

(cisza)  

Wystarczy spojrzenie, aby nabrał sił i wytrwał na drodze rozwoju miłości.     Ucz mnie Twych 

dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
                  Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja 5.Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.  

Nawet obcy ludzie mogą pomóc w wykonaniu naszych zadań, zwłaszcza 

w najtrudniejszych momentach. Miłość umie przyjmować pomoc drugie-go człowieka, a jest to 

trudna sztuka. Egoizm się broni. Człowiek chce zostać sam ze swoją słabością. Nie chce by się 

nim ktokolwiek intereso-wał, wyciągał do niego rękę. (cisza)  

Panie przyjmujący pomoc Szymona, udziel nam łaski, byśmy nigdy nie usiłowali zostać sami. 
  Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
                   Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja 6. Weronika ociera twarz panu Jezusowi. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.  



Kto kocha, to zawsze myśli o ubogaceniu tego, kogo kocha.Weronika wracała do domu 

szczęśliwa, niosąc na chuście utrwalone Twoje Oblicze. 

Tajemnica jej wielkiego szczęścia nie była jednak ukryta w Jej chuście, lecz w sercu. Ona się z 

Tobą spotkała i z Tobą wracała do domu. (cisza) 

Naucz nas, Panie, miłości wdzięcznej, która docenia zewnętrzne znaki, ale zawsze najwyżej ceni 

ubogacenie serca. 
  Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
                   Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.  

Stacja 7. Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.                             Człowiek jest słaby i 

kruchy, jak bańka mydlana. A ilość zła czyhającego na człowieka, aby go zniszczyć jest 

olbrzymia. Jeśli jednak człowiek umie kochać, staje się twardy jak diament i zło nie potrafi go 

zniszczyć. Mocą człowieka jest jego miłość. (cisza). 

Panie, powalony na kalwaryjskiej drodze, my wiemy, że Ty byłeś mocny, a Twoi oprawcy 

słabi.Napełnij nasze serce tą mocą Miłości, abyśmy i my nie ulegli otaczającemu nas złu.        
                  Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
                   Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.  

 

Stacja 8. Pan Jezus upomina płaczące niewiasty. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 
            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.   
Panie, nie myślisz o sobie, o tym, że za kilka minut wbiją w Twoje ręce 

i nogi – gwoździe; że rozpocznie się straszna agonia. Myślisz z wielką troską o tych, którzy stoją 

przy drodze. Wzywasz do zastanowienia: „Nie 

płaczcie nade mną, ale nad soba i nad synami waszymi” Prawdziwa miłośćnie mysli o sobie, 

ale w chwili nawet największego cierpienia, my- 

śli o innych. (cisza)         

Panie, prosimy! Naucz nas takiej miłości.   
                     Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
                   Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 

 

Stacja 9. Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 
            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.   
Na drodze rozwoju miłości, może być wiele trudów, przeszkód, niepowo-dzeń, kryzysów, 

momentów braku wiary w sens wszystkiego. Tak musi być! Wtedy bowiem kształtuje się jeden z 

najważniejszych rysów praw-dziwej miłości czyli wytrwałości, która jest znakiem prawdziwej 

miłości. 

(cisza).  

Panie, udziel tego wielkiego daru wszystkim, którzy weszli na drogę dorastania do tej Miłości.  
                     Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 

                     Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 
  

Stacja 10. Pan Jezus z szat obnarzony. 
             Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 
            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.    
Tylko miłość może dać właściwe spojrzenie na ciało i jego prawa. Tylko 

cierpiące ciało jest wstanie oczyścić i przywrócić blask utraconej miłości. 

Dzisiejszy świat tego nie pojmuje. (cisza).  

Chryste odarty z szat i pokryty ranami, udziel nam zrozumienia wartości czystej miłości. 
                     Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 

                     Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 



  

Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. 
               Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 
            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 
Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią. Panie, oni wiedzą, że przybi-jają Twoje ręce, nogi. 

Wiedzą, że zadają ból. Oni nie znają wartości, które w tym momencie niszczą w sobie. Każdy 

kto krzywdzi drugiego, niszczy nie tylko drugiego, ale i siebie. Ty, Panie, przypominasz, że 

każdy, kto nie umie przebaczać, również niszczy siebie. (cisza)  

Naucz nas, Panie, tej najtrudniejszej formy miłości – miłości nieprzyjaciół.                    

              Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg.  

                 Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nami. 

 

Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. 

            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.  

Tylko miłość może nadać sens śmierci. Uczyłeś nas, Panie, że nie wolno 

żyć dla siebie i umierać dla siebie, ale trzeba żyć, cierpieć i umierać dla kogoś. Uczyłeś nas 

otwierać serca miłością, a my Twoje Serce otworzyli-śmy włóczną. (cisza)  

Udziel nam siły, byśmy do każdego ludzkiego ser-ca, podchodzili tylko z miłością. Wtedy i 

nasze spotkanie na progu wiecz-ności, zamieni się w najpiękniejszy akt miłości. 
 Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
                   Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 
  
Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża 
            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.               

Miłość jest jak światło świecy. Jedni chcą je zniszczyć i zgasić; inni pra-gną się od niej zapalić. 

Do krzyża przybili Cię, Panie, ci pierwsi. Zdjęli z Niego ci drudzy. Józef z Arymatei, Nikodem, 

Jan, Maria Magdalenia...  Oni już wiedzieli, że nie ma innej drogi wypełnianie serca miłością, 

jak spotkanie z Sercem, które jest Miłości pełne. (cisza)  

Pozwól nam Panie, zapamiętać, że jeśli chcemy zapalić się miłością, musimy zbliżyć się do 

Tego, kto kocha.  
                  Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
                   Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. 
  
Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. 
            Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie. 

            - żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.  

Piękno, moc i chwała miłości objawiły się w poranek wielkanocny. Tę ob-jawiającą się Miłość 

zobaczyli tylko Ci, którzy jej szukali i dorastali do niej. (cisza)  

Panie prz Twoim grobie prosimy Cię, o ustawiczny rozwój naszej miłości, wiedząc, że 

zmartwychwstanie tylko to, co jest Aktem Miłości. 
                        Ucz mnie Twych dróg, Panie, ucz mnie Twych dróg. 
           Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.        

  

  RACHUNEK SUMIENIA 

Grzech jest śwaidomym i dobrowolnym czynem człowieka przeciw  

woli Bożej, przeciw przykazaniom. Tym, którzy podejmują pokutę 

i odwracają się od swoich grzechów, wyznając je w Sakramencie pokuty, 

Bóg okazuje miłosierdzie i przebacza grzechy. 
 

1.Panie Jezu, świadomi naszej niewdzięczności i lekceważenia Twojej  

   Miłości, (cisza)   Prosimy -  



   Przepuść, Panie, przepuść,/ 

   przepuść Ludowi Twojemy,/ 

   w Twym miłosierdziu/ 

   obdarz nas wiecznym życiem.  
2.Za grzechy niewiary i usuwania Ciebie z życia; za lekceważenie Two-   

   ich przykazań w życiu osobistym i publicznym, (cisza) prosimy:  

                                   Przepuść, Panie, przepuść,/ 

 

3.Za znieważanie dni świętych; za wypełnianie czasu rozrywkami,    

   kosztem Mszy świętej; za niegodne przyjmowanie Komunii świętej, 

   i za całą oziębłość i obojętność wobec Ciebie, Boże.(cisza) prosimy: 

   Przepuść, Panie, przepuść,/ 

 

4.Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, za odmawia-  

   nie dzieciom nienarodzonym prawa do życia, za rozwiązłość obyczajów 

   i wszelkiego rodzaju skandale i zgorszenia dawane bliźnim. .(cisza) 

   prosimy:   Przepuść, Panie, przepuść,/ 

 

 5.Za brak poszanowania własności społecznej; za nieuczciwość w pracy; 

  za wszelką nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzi; za wszystko,     

  co sprzeciwia się Twojemu przykazaniu miłości. (cisza) Prosimy: 

 Przepuść, Panie, przepuść,/ przepuść Ludowi Twojemy,/ 

 w Twym miłosierdziu /    obdarz nas wiecznym życiem.   

 

6.Za brak odwagi w wyznawaniu Ciebie i za brak odpowiedzialności za 

   Twój Kościół; za stawianie wartości materialnych wyżej od Ciebie; za 

   obojętność rodziców i dorosłych wobec chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży; za 

to, że nie dajemy o Tobie czytelnego świadectwa. 

(cisza) Prosimy:   Przepuść, Panie przepuść,...     

        

Panie, zmiłuj się nad nami,             Chryste zmiłuj się nad nami,  

                               Panie zmiłuj się nad nami. 

 

Módlmy się... 

 Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, +  

Ty umacniasz wiarę swojego ludu, * pomnóż łaskę, której udzieliłeś, + aby wszyscy wierni 

głębiej pojęli, * jak nieskończona jest Miłość + przez którą zostali stworzeni, * jak cenna jest 

Krew, przez którą zostali odku-pieni * jak potężny jest Duch, + który ich odrodził do życia i nimi 

kieruje.    

      Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna + 

       który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego * 

       Bóg, przez wszystkie wieki wieków. AMEN. 

 

PROŚBY: 

Bogu, który daje nam czas łaski i przebaczenia  przedstawmy prośby: 

    Wysłuchaj Panie, wysłuchaj Panie,  

  w Twym miłosierdziu, wysłuchaj Panie.  
 

1.Niech Kościół nieustannie przypomina wierzącym prawdę o Bożym miłosierdziu. Ciebie 

prosimy...                               Wysłuchaj Panie,... 
 

2.Oby w posłudze Papieża, biskupów i kapłanów świat zobaczył, jak bogaty w miłosierdzie jest 

Bóg. Ciebie prosimy... Wysłuchaj Panie,.. 



 

3.Módlmy się za tych, którzy przez grzechy odeszli od Boga, Kościoła aby w Sakramencie 

Pokuty dane im było dostąpić Bożego miłosierdzia.  

                                                      Ciebie prosimy... Wysłuchaj Panie,... 

   

4.Módlmy się za ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych, aby 

przez modlitwę i pokutę dane im było dostąpić miłosierdzia Bożego. 

                                                      Ciebie prosimy... Wysłuchaj Panie,... 

  

5.Módlmy się za naszych chorych i tych, którzy im posługują, szczegól-    

   nie za wszystkich udręczonych trwającą pandemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym 

zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocie-szył płaczących. Prosimy: Postąp z nimi, 

Panie, według wielkiego miłosierdzia Twego.                    Ciebie prosimy... Wysłuchaj Panie,...    
 

6.Daj, abyśmy z wiarą i szacunkiem odnosili się do ludzi słabej wiary, 

    a niecierpliwość przezwyciężali miłością. Ciebie prosimy... 

       Wysłuchaj Panie,...    
7.Módlmy się za naszych zmarłych …... Niech doświadczą Bożego miłosierdzia w domu Ojca.           

Ciebie prosimy... Wysłuchaj Panie,...   
 

8.Przedstawmy nasze osobiste prośby, intencje......................Panie, Ty nas umiłowałeś wieczną 

miłością, pociągnij  i przygarnij nas do siebie. 

            Ciebie prosimy... Wysłuchaj Panie,...  

Módlmy sie 

 Miłosierny Ojcze, Ty chcesz, abyśmy przez pokutę dostępowali łaski i przebaczenia; 

spraw, aby nasze uczyniki zawsze się zgadzały 

z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

     

             Jezu, wspomnij na mnie, przyjmij do Twego Królestwa. 

albo 

  Panie przebacz na nam/ Ojcze zapomnij nam/ 

 Zapomnij nam nasze winy,/ przywołaj kiedy błądzimy/       

 Ojcze zapomnij nam.                        
 

 

            

REFLEKSJE O BOŻYM MIŁOSIERDZIU- 2020 

 

 

Boże pełen Miłosierdzia w tej szczególnej Godzinie Twego konania, prag-niemy dołączyć nasze 

głosy do głosu Kościoła i razem z Maryją wyśpie-wać Magnifikat. Tobie, który jesteś Bogiem 

pełnym Miłosierdzia. Ty jes-teś Bogiem Bogatym w Miłosierdzie; którego Miłosierdzie trwa z 

poko-lenia na pokolenia, i rozciąga się od krańca ziemi do jej krańca, a nawet poza krańce 

Ziemi. Gdybyś choć na mikro-chwilę przestał okazywać światu swoje Miłosierdzie, w tej samej 

mikro-chwili świat przestałby ist-nieć. Runął by unicestwiony. Ponieważ Twoje Miłosierdzie 

podtrzymuje wszystko i wszystkich w istnieniu, chociaż nie wszyscy o tym pamiętają. 

Dziękujemy Ci, Boże, za to, że w Jezusie Chrystusie, możemy ogłądać Twoje Miłosierdzie. 

Możemy się do niego przybliżać i możemy Go doty-kać, jak Tomasz Ap... Chcemy to czynić 

każdego dnia. Przyjmować Miło-sierdzie Boga, objawione w Miło-sierdziu Chrystusa. Poprzez 

Słowo, poprzez Sakramenty, które daje nam Kościół – szczególnie Sakrament Pojednania i 

Eucharystii.  Powtarzamy całym sercem za św. Tomaszem: Pan mój i Bóg mój! Powtarzamy za 

św. Siostrą Faustyną – Jezu! ufam Tobie! Pragniemy powtarzać akty strzeliste za św Janem 



Pawłem II, i św Wincentym Pallotim, Bł. ks. Michałem Sopoćko, i tylu innymi czcicie-lami 

Bożego Miłosierdzia, kanonizowanymi i nie kanonizowanymi, którzy odkryli i poznali, jak 

niewypowiedzianym skarbem jest Miłosierdzie Boga. Prosimy Cię, Miłosierny Jezu, ucz nas 

mieć całe serce dla Ciebie, który bardziej pragniesz Miłosierdzia, niż Ofiary; i ucz nas mieć całe 

serce dla człowieka... szczególnie dla cierpiącego człowieka; który jest w jakiejś ciemnej dolinie 

swojego życia... psychicznej, duchowej, fizycznej albo wszystkich innych nazw. To jest możliwe 

mieć całe serce dla Chrystusa i mieć całe serce dla człowieka. Pamiętajmy, serca nie trzeba kroić 

część dla Chrystusa i część dla człowieka. Pamiętajmy, że im mniej jest dla Chrystusa, tym mniej 

jest dla człowieka. Obyśmy umieli spełnić wielką prośbę Jezusa, by ludzie patrząc na nasze 

miłosierne czyny, chwalili Ojca, pełnego Miłosierdzia, który jest w niebie. Tak, jak patrząc na 

Twój obraz, Jezu Miłosieny, nieustannie wielbimy Ojca, Pełnego Miłosierdzia. Powierzamy Ci, 

w tej godzinie całą ludzkość i każdego człowieka, Cały Kościół z Ojcem św. ze wszystkimi 

pasterzami Kościoła. Powierzamy Ci wszystkich tych, którzy teraz łączą się z nami  przez 

modlitwę... Powierzamy Ci tych, którzy sami się Tobie nie powierzają... bo nie wierzą... bo nie 

wiedzą, co tracą... bo nie ufają... Powierzamy Ci tych, którzy w tej godzinie umierają, 

szczególnie tych, którzy umierają w grzechu ciężkim... Oby po długim czasie swojego 

ziemskiego życia, patrząc jak piękny jest Pan...umieli wyznać: Jezu, ufam Tobie! Oby zostali 

oceleni...  Powierzamy Tobie siebie samych... z całą zawartością naszego życia, szczególnie z 

tym wszystkim co w nas jest pobrudzone, pokręcone i połamane. Pozwól man dołączyć do tych, 

którzy dziś wyznają i śpiewają Jezu, ufam Tobie! Bo niczego bardziej nie pragniemy niż 

wychwalać Boże Miłosierdzie. 

 


