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Jedna kropla krwi 
Chrystusa wystarczy-

łaby na odkupienie 
całego rodzaju                      

ludzkiego.                                          
Tymczasem On wylał ją 

obficie, jakby rzekę 
jaką.  

 
bł. Michał Sopoćko  

tu ja wpisze ! 
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RADUJ SIĘ JEROZOLIMO… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Ofiara Mszy Świętej jest największym skarbem jaki Bóg ofia-

rował człowiekowi. W Niej zawierają się największe Tajemnice naszej wiary. Jezus 

Chrystus ofiaruje się za nas Ojcu Niebieskiemu, składa Siebie na ołtarzu i staje się Ofiarą Prze-

błagalną za nasze grzechy. Ta Ofiara jest najdoskonalszą, gdyż Syn Boży składa Siebie w Ofie-

rze, aby zadośćuczynić Bogu Ojcu za nasze grzechy. Ponawia Swoją Ofiarę z Golgoty, stając 

się Barankiem, Który oddaje Swoje Życie za nas Ojcu Niebieskiemu i w ten sposób gładzi 

nasze grzechy, aby otworzyć nam bramy Życia Wiecznego. Te najwznioślejsze tajemnice do-

konują się podczas każdej Mszy Świętej. Ofiara Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest dla każde-

go z nas ocaleniem i wyzwoleniem z niewoli grzechu, jednak potrzeba z naszej strony przyjęcia 

tej łaski, aby wejść w bliską relację z Jezusem Chrystusem, aby przyjąć Jego wielką Miłość. 

Msza Święta to szczególny czas naszego łączenia się z konającym Chrystusem od Modlitwy w 

Ogrójcu, aż po Kalwarię, gdzie Pan Jezus umarł, wydając ostatnie tchnienie. Dlatego też, pa-

miętajmy o Ofierze Naszego Pana i łączmy się z Nim podczas każdej Mszy Świętej, aby Jezus 

nie czuł się osamotniony w swoim cierpieniu. Wejdźmy w głęboką relację z cierpiącym Jezu-

sem i podążajmy za Nim do końca, aby otrzymać pełnię łask i stać się Jego przyjaciółmi, któ-

rych zaprosi do Swojego Królestwa. 

1. Msza święta jest najwznioślejszym aktem UWIELBIENIA Boga. Wielbijmy przeto Boga 

od początku Mszy świętej, aż do Święty. 

2. Msza święta jest najzupełniejszą ofiarą PRZEBŁAGANIA Boga za grzechy nasze. Dajmy 

przeto wyraz uczucia skruchy, zadośćuczynienia od Święty do Ojcze nasz. 
3. Msza święta jest najskuteczniejszą Ofiarą PROŚBY. Przedstawmy więc Bogu prośby nasze 

od Ojcze nasz do Komunii świętej. 

4. Msza święta jest wreszcie Ofiarą DZIĘKCZYNNĄ. Składajmy przeto dzięki Bogu od 

Komunii świętej do końca Mszy świętej. 

Pamiętajmy, aby godnie i świadomie przeżywać każdą Mszę św. 

 

 
 

Pośród wszystkich niedziel Wielkiego Postu na specjalne wyróżnienie zasługuje czwarta. Od różowego koloru szat 

liturgicznych nazywa się ją „Różową niedzielą”. Niektórzy historycy próbują tłumaczyć radosny charakter tejże niedzieli 

tak zwanym rytem „otwarcia uszu”, który celebrowany był w środę poprzedzającą tę niedzielę. Obrzęd ten, nazywany także 

„Effeta”, stanowił etap przygotowujący do przyjęcia sakramentu chrztu. Celebrans dotykał dużym palcem prawego i lewego 

ucha oraz zamkniętych ust kandydatów do chrztu i mówił: „Effeta, to znaczy: Otwórz się”. Obrzęd symbolicznie wyrażał 

konieczność łaski Chrystusa do przyjęcia słowa Bożego i głoszenia go innym. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu to także 

"Niedziela wytchnienia". Ostry rygor postny był tego dnia łagodzony. W nawiązaniu do czytanego w liturgii słowa ewange-

licznego fragmentu o nakarmieniu głodnych tłumów chlebem i rybami (w liturgii katolickiej obecnie tylko w formie nad-

zwyczajnej formie rytu), nazywano ten dzień również "Niedzielą pięciu bochenków". Ewangelia mówi tego dnia o opiece 

Chrystusa nad Kościołem podążającym drogą postu. Opowiada również o ludziach, którzy doświadczywszy cudu, chcieli 

obwołać Jezusa królem, On jednak „odszedl sam jeden na górę”. Kościół przypomina to wydarzenie jako na kolejny znak, 

ukazujący, na czym polega prawdziwe królowanie Chrystusa i jak nietrwałe było odkrycie w Nim przez ludzi zapowiadane-

go Proroka… Warto wsłuchać się w liturgię tej Niedzieli, warto przyjąć tę ewangeliczną radość, płynącą ze świadomości, że 

czas pokuty ma nas prowadzić ku nawróceniu, ma oczyścić nasze serca, odrodzić nas, byśmy mogli stanąć przed Bogiem. 

Ten, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa (z II czytania) oczekuje na nasze nawrócenie i przygarnia nas w swoim 

miłosierdziu. Natomiast o zwyczaju używania w tym dniu szat liturgicznych koloru różowego wspomina się po raz pierw-

szy w XVI wieku. Prawdopodobnie miało to związek z błogosławieniem przez papieża w tym dniu złotej róży. Błogosła-

wieństwo to nie ma żadnego związku z przygotowaniem do chrztu. Od X wieku w Rzymie, bardzo uroczyście świętowano 

zwycięstwo wiosny nad zimą i z tej okazji przynoszono do świątyni kwiaty. Od XI wieku papież zamiast naturalnych kwia-

tów błogosławił zwykle bardzo cenną sztuczną różę, która potem była ofiarowywana znanym i wybitnym osobistościom  

świata. Charakter czwartej niedzieli Wielkiego Postu najlepiej oddaje antyfona na wejście: „Raduj się Jerozolimo, zbierzcie 

się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pocie-

chy” (por. Iz 66, 10-11). Źródłem naszej pociechy jest oczywiście Chrystus. Liturgia słowa ukazuje Go jako tego, który 

uzdrawia ze wszelkich chorób, jako jedynego Zbawiciela. Chrystus jest Światłem, które oświeca ludzkie drogi, ale przede 
wszystkim wyprowadza człowieka z ciemności grzechu. Mamy tu wyraźne odniesienie do chrztu i do obmycia, które uzdrawia i sprawia, że człowiek staje się kimś innym, że zaczyna żyć 

innym życiem. W pierwszych wiekach chrzest często nazywano „Photismos”, czyli Oświecenie, a ochrzczonych Oświeconymi. W ten sposób, jak mówi prefacja tej niedzieli, chrzest jest 

sakramentem powtórnego narodzenia, uwolnienia z niewoli grzechu i w końcu wyniesieniem do godności dzieci Bożych. Radujemy się w tę niedzielę wraz z przygotowującymi się do 

przyjęcia chrztu, gdyż Chrystus uzdalnia nas do poznania Boga jako miłości. Tak umiłował świat i każdego człowieka, że posłał swojego jedynego Syna, aby przez Niego dokonać dzieła 

Zbawienia. Jest więc Ojcem pełnym miłości i miłosierdzia. Trzeba jednak łaski Chrystusa, aby doświadczyć tej ojcowskiej miłości. Należy zatem dziękować, że Pan dotknął moich oczu i 

dzięki temu przejrzałem i uwierzyłem Bogu. 

ŚW. JÓZEF OBLUBIENIEC NMP 

 

Józef, ubogi cieśla z Nazaretu pochodził z królewskiego rodu Dawida. Oblubie-
niec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. 

Obecnie jest opiekunem Kościoła. Dlatego widzimy Józefa, przedstawiciela po-
kolenia potomków króla Dawida, jak pracą własnych rąk zarabia na życie. Józef 
był człowiekiem bardzo skromnym i dlatego Bóg wybrał go do swego zbawczego 
planu obok Maryi. Ubogi cieśla z Nazaretu stał się przybranym ojcem i opieku-
nem Pana Jezusa. Jemu Bóg powierzył zadania, które współdecydowały o powo-
dzeniu misji Jezusa. Na kartach historii ostatni raz spotykamy Józefa, gdy w 12 
roku razem z Maryją odnajduje Jezusa w świątyni po Święcie Paschy. Zmarł 
między 12 a 30 rokiem. 
gdy w 12 roku razem z Maryją odnajduje 
Jezusa w świątyni po Święcie Paschy. Zmarł 

między 12 a 30 rokiem. Największym sank-
tuarium Opiekuna Najświętszej Rodziny jest 
Montreal, zwany stolicą świętego Józefa, 
gdzie rocznie do okazałej bazyliki świętego 
Józefa przybywa 3 miliony pielgrzymów. W 
Polsce święty Józef otoczony jest szczegól-
nym kultem w Kaliszu, gdzie w bazylice św. 
Józefa znajduje się Kaplica Wdzięczności i 
Męczeństwa. Kaplica urządzona została ku 
czci świętego Józefa przez księży – byłych 
więźniów obozu w Dachu, którzy w obliczu 
pewnej śmierci, w dniu 22 kwietnia 1945 

roku złożyli uroczysty akt oddania się pod 
Jego opiekę, a w którym prosili, aby ocalił im 
życie. Tydzień później amerykańscy żołnierze 
po zaciętej walce z Niemcami uwolnili więź-
niów tego obozu zagłady. 
Święty Józef jest patronem robotników, ale 
czcimy go również jako patrona dobrej 
śmierci.  

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy 
pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy                  

o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogu-
rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, po-
kornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył 
Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych 
potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym 

potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę 
błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską 

pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię 
Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego 

Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj 
każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją po-
mocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną 

szczęśliwość w niebie. Amen 
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             Intencje mszalne                             Intencje mszalne                              Parafia  - ogłoszenia  
 

IV NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 19.03.  -  
LAETARAE – łac. Raduj się                                                                                     
800    + Damian Kurzydlak - greg.23                                                                                                                     
800    + Maria Ludowicz  - greg. 19                                                                                                                                                                                                                                        
1030   o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę 
Matki Bożej dla P. Marii Skwarnej  w 80 rocz. urodzin                                                                                                                                                   
1200  +  Wiesław Bilecki (2r. sm), Irena, Kazimierz,     
Tekla i Edward Musiał                                                                                                                                                                   
1200  w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego                                                                                                               
1800  dziękczynno - błagalnych za wstawiennic-
twem św. Józefa                                                                                                                                                                   

900 NAWROCKO  o Boże błogosławieństwo dla Igna-
cego , naszego ministranta   w rocz. urodzin                                                                                                                                             
900 WIERZBÓWEK o Boże błogosławieństwo dla                      
P. Józefy Woźniak w 80 rocz. urodzin                                                                                                                                                    
1015 DALSZE + Józef Biesiadecki 

PONIEDZIAŁEK – 20.03.  UROCZYSTOŚĆ                     
ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP                                                                                                                                                                                                                  
700    O Boże błogosławieństwo dla Pauliny z okazji 
urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha 
Św. także o Boże łaski dla rodziców                                                                                                                                            
700   + Maria Ludowicz – greg. 20                                                                                                                                                                                                                                                                              
1800 + Damian Kurzydlak - greg.24                                                                                                                                                                                                                                                               

WTOREK  – 21.03 – wotywa o Miłosierdziu Bo-
żym                                                                                                                
700    + Damian Kurzydlak - greg.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1800  + Czcicieli Miłosierdzia Bożego  

ŚRODA – 22.03.                                                                                                                                             
700  O pojednanie w rodzinie Michała i Eweliny oraz o 
potrzebne łaski dla wnuczki Amelki                                                                                                                                                               
1800 + Damian Kurzydlak - greg.26                                                                                                                                                            

CZWARTEK  -  23.03. – kaplica                                                                                                                                                        
700   + Damian Kurzydlak - greg.27                                                                                                                                   
700 za Sławka i opiekę Maryi oraz w podziękowaniu za 
otrzymane łaski                                                                                                                                                                                                                                                   
700   + Maria Ludowicz – greg. 23                                                                                                                                                   
1800  dziękczynna za 50 lat życia Magdaleny Kwaśny o 
Boże błogosławieństwo dla niej, dzieci i całej rodziny 
1800  + Wanda Niciecka w 30 rocz. i za zmarłych z ro-
dziny Nicieckich, Kornosz i + Józef Olejnicki            

 

 

 

 

 

PIĄTEK  - 24.03.                                                                                                                                        
700  + Damian Kurzydlak - greg.28                                                                                                                               
700  + Zofia Piszczałko w 30 dzień po pogrzebie                                                                                                                                                                                                                                                                        
1800  + Anna Iwko w 5 rocz. i ++ z rodziny Gałązków   

SOBOTA - 25.03. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTO-
WANIA PAŃSKIEGO – MATKI BOŻEJ WIO-
SENNEJ                                                                                                                                                                   
700   + Maria Ludowicz – greg. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                        
700    za ks. Michała w podziękowaniu za otrzymane 
łaski i opiekę Maryi                                                                                                
1100  + Kamil Srokowski - w 9- ty miesiąc po śmierci                                                                                        
1100   + Kazimierz Kurpisz w 1 rocz.                                                                                                                                                 
1800  + Władysław Strużyna w 14 rocz. oraz za ++ rodzi-
ców Józef i Petronela                                                                        
1800   + Damian Kurzydlak - greg.29                 

V NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 26.03                                                                                      
800   +  Katarzyna Czyż - 28 rocznica śmierci i za zmar-
łych z rodziny Czyż i Jarych                                                                                                                
1030   za parafian                                                                                                                                               
1200  + Damian Kurzydlak - greg.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1800  + Józef Smyk (8r. śm), Wiesław Smyk (18r. śm), 
++ Szaniawskich, Smyk 

900 NAWROCKO  o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
dla małżonków Ewy i Roberta                                                        
w 25 rocz. ślubu                                                                                                                                                                                              
900 WIERZBÓWEK  + Maria Ludowicz - greg. 26                                                                                                                                                                              
1015 DALSZE + Piotr i Katarzyna i Władysław Graba-
szewscy  
 
Intencje prosimy zamawiać w kancelarii parafialnej  
Msze gregoriańskie, do których zachęcamy                            
w szczególny sposób, prosimy o zgłaszanie                              
z miesięcznym wyprzedzeniem i tylko u księdza. 
Intencje można również zamówić telefonicznie                
 534 179 127 oraz  majlowo:  kancelaria@milosierdzie-
mysliborz.pl.  Ofiarę za Mszę św. można złożyć za pomo-
cą karty płatniczej.  

Intencje mszalne na rok 2023 prosimy również zamawiać 
on-line poprzez stronę internetową  

http://www.milosierdzie-mysliborz.pl 
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25 marca                                              
Zwiastowanie Pańskie 
 Dzień Świętości Życia 

 

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II, Kościół w Polsce w 1998 r. 
ogłosił dzień 25 marca Dniem Świętości Życia. "… podstawo-
wym celem [Dnia Świętości Życia] jest budzenie w sumieniach,       
w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwo-
ści na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każ-
dej kondycji" (Evangelium vitae, nr 85). 

Święty dar życia  

Człowiek nie tylko otrzymał życie od Boga, ale został ponadto 
otwarty na współpracę ze Stwórcą. Jest to jedna z największych 
tajemnic Boga. Oto Stwórca zechciał podzielić się                        
z człowiekiem swoją stwórczą mocą i jakby wręcz uzależnić się                           
w tym względzie od ludzi, nie stwarzając ich potomstwa bez ich 
udziału. To ludzkie stwórcze działanie nie jest przeznaczone dla 
wszystkich, lecz tylko dla wybranych ludzi, dla powołanych do 
małżeństwa. Tylko małżeństwo jako sakrament, czyli przymierze 
ze Stwórcą, stwarza właściwe ramy dla narodzin i rozwoju nowe-
go człowieka. Dziecko winno być oczekiwane w małżeństwie                    
z radością i miłością, a działanie, które służy przekazywaniu 
życia, ma być pełnią zjednoczenia cielesnego, uczuciowego                          
i duchowego. 

Ale człowiek, obdarowany świętością życia, sam nie staje się od 
razu święty. Zadania rodzicielskie zderzają się często z ludzką 
słabością. Praktyka życia pokazuje, jak wiele krzywd, a nawet 
zbrodni narosło wokół rodzicielstwa.  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 marca                                           
Matki Bożej Wiosennej 

 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było 

jeszcze odrębnego święta Zwiastowania Pań-
skiego. Tajemnica Wcielenia Słowa Odwieczne-
go ściśle łączyła się z uroczystością Bożego Na-
rodzenia. Według niektórych znawców wykry-
stalizowało się ono dopiero u schyłku w. VI, za 
czasów papieża Gelazjusza, a już w w. VII ob-

chodzono je z całą okazałością tak na Wscho-
dzie, jak i na Zachodzie. Sobór Powszechny                   
w Konstantynopolu w r. 693 mówi bowiem                       
o Zwiastowaniu jako o święcie bardzo popular-
nym. 

Cóż ono niesie ze sobą? Co wskazuje na jego wyjąt-

kowość? Otóż jego treścią jest fakt całkowitego za-
wierzenia człowiekowi ze strony Boga. Odwieczne 

Słowo Boże przyjmuje w łonie Maryi Dziewicy ludzkie 
ciało, staje się prawdziwym człowiekiem, nie przesta-
jąc być prawdziwym Bogiem. 

Bóg-Człowiek. Dokonuje się tu jakaś przedziwna wy-
miana. Syn Boży przyjmuje naturę ludzką, aby czło-
wiek mógł mieć udział w naturze samego Boga. I tak 
refleksja nad tajemnicą Wcielenia przenosi nas do 
początku nowego czasu, do Zwiastowania. Słowo 
staje się ciałem z woli Ojca w chwili, gdy Maryja       

z Nazaretu wyraża swoją zgodę. Człowiek wierzący 
ciągle powraca do tego początku, gdyż dzięki temu 
początkowi nieustannie trwa w dziejach ludzkości 
nowy czas i kształtuje się nowy człowiek. 

Pobożność ludowa szczególnie wzruszająco utrwaliła 
tajemnicę Wcielenia, upamiętniła ją m.in. licznymi 
przysłowiami: "Jakie Zwiastowanie, takie Zmar-
twychwstanie” , "na Zwiastowanie kiedy mgła w za-
ranie, chociaż słonko jasno wschodzi, znak niechyb-
nej to powodzi".  

Dawniejsi gospodarze nazywali święto Zwiastowania 

dniem Matki Bożej "Wiosennej". W ich przekonaniu 

tego dnia zaczynają się pojawiać pierwsze jaskółki, 
zwiastujące wiosnę. 

 

 

 
 

  
 

EWANGELIA ŚW. JAN 9, 1- 41 

 

Słowo Boże budzi nas ze snu niewiary i rodzi 

wiarę w Jezusa Chrystusa, jedynego zbawiciela 

świata. On jest światłością świata, kto idzie za 

Nim, ma światło życia i ujrzy Królestwo Boże. 

Cały świat leży w ciemności i mocy złego ducha. 

Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo 

prawdzie, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu i 

żyje Jego nauką. Byliśmy ciemnością, lecz teraz 

jesteśmy światłością w Panu. 
 

Duchowa ślepota faryzeuszów była większa niż 

fizyczny brak wzroku u chłopca, który został 

uzdrowiony. Uczeni w Piśmie byli nieprzejednani 

w swoim uporze i wrogości względem Jezusa. 

Poddawali w wątpliwość nie tylko Jego słowa, ale 

też i znaki, które czynił. Z ich zachowaniem kon-

trastuje postawa uzdrowionego – pełna pokory, 

uznania względem Nauczyciela z Nazaretu i czci 

wobec Boga. Opisana scena wzywa nas do zasta-

nowienia się nad naszym nastawieniem względem 

Jezusa. Jak zachowujemy się wobec świata, który 

nie wierzy w Chrystusa i poddaje w wątpliwość 

Jego moc? Jak reagujemy, gdy straszą nas wyklu-

czeniem z jakiejś grupy z powodu naszej wiary? 

Jak bardzo trzeba być ślepym, by nie zobaczyć 

obecności Jezusa w świecie. Jak bardzo trzeba być 

niewidomym, by nie dostrzec Jego bliskości                      

w Ewangelii i Eucharystii. Czy chrześcijaństwo, 

które trwa od ponad dwóch tysięcy lat, może być 

tylko ludzkim wymysłem? Czy gdyby była to je-

dynie ludzka ideologia, tylu ludzi oddawałoby za 

nią życie? Niech nigdy nie zabraknie nam odwagi, 

by zawsze, wszędzie i każdemu, bez względu na 

okoliczności mówić z pełnym przekonaniem: wie-

rzę w Boga. 

URZECZYWISTNIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO –                         

w SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA. 

Sakrament ten różny od chrztu, …wierni  otrzymują 

w nim inne łaski niż na chrzcie św. … Na chrzcie 
świętym człowiek otrzymuje życie duchowe i rodzi 
się na nowo z Boga, lecz rodzi się przede wszystkim 
dla siebie – staje się dziecięciem Boga i członkiem 
Mistycznego Ciała Chrystusowego, by walczyć głow-
nie za siebie. W sakramencie bierzmowania chrześci-

janin zostaje zaciągnięty do służby publicznej, staje 
się powołany do walki nie tylko wobec wewnętrznych 
wrogów zbawienia, lecz i wobec zewnętrznych prze-
śladowców swego Kościoła. W tym celu otrzymuje na 
duszy nową niezmazalną pieczęć i znamię, różne od 
tego, jakie otrzymał na chrzcie św.: zapisuje się już 
nie jako poddany Chrystusa i Kościoła, lecz nadto 

jako żołnierz i bojownik; nie tylko jako obywatel 
Królestwa Bożego, ale nadto jako szermierz i obroń-
ca. W tym celu chrześcijanin otrzymuje w tym sa-
kramencie specjalną broń i zbroję duchową jako 
prawdziwy rycerz Chrystusa. Według św. Pawła 
chrześcijanin uzbraja się w sposób następujący: 
przepasany jest prawdą, obleczony w pancerz spra-

wiedliwości, zasłonięty tarczą wiary z przyłbicą zba-
wienia, nogi ma obute w gotowość Ewangelii pokoju, 
a do ręki bierze miecz ducha ( Ef 6, 14-17). Jest to 
broń, którą nam daje bierzmowanie do walki ducho-
wej.  Są to dary i cnoty cierpliwości, wytrwałości, 
nieustraszoności, męstwa i męczeństwa, które                        

z milionów słabych ludzi uczyniły chwalebnych 
świadków wiary chrześcijańskiej, a Kościół okryły 
sławą nieśmiertelności. To jest prawdziwe utwier-
dzenie miłosierdzia Bożego w Kościele i pojedyn-
czych duszach.  

Odwagi! Jezus Miłosierny jest z nami, a przez sa-
krament bierzmowania wlewa do duszy naszej moc, 
z jaką Kościół walczył przez tyle wieków, odpierając 
ataki wrogów. Ufność w miłosierdzie Boże jest już 

zwycięstwem, które krzepi walczące szeregi chrześci-
jan, a zarazem jest dowodem wdzięczności za 
utwierdzenie nad nami miłosierdzia Bożego w sa-
kramencie bierzmowania. Jezus ufam Tobie! 

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego,                                                                                               

bł. M. Sopoćko,  t.III, s.228-231  
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