Bóg bogaty w Miłosierdzie
22 lutego 2020 r.
Nabożeństwo w Roku Świętego Jana Pawła II
Pieśń „U drzwi Twoich stoję Panie”, wystawienie Najświętszego Sakramentu
Dokładnie 89 lat temu, 22 lutego 1931 r., w płockim klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
objawił się Faustynie Kowalskiej Pan Jezus z nakazem namalowania obrazu: „Wymaluj obraz według
rysunku, który widzisz z podpisem ‘Jezu Ufam Tobie’! Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw
w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). Gromadzimy się wspólnie ze św. Janem Paweł II,
który nie tylko długimi godzinami wpatrywał się w obraz Jezusa Miłosiernego, ale tajemnicę Boga
bogatego w Miłosierdzie głosił całemu światu i każdemu człowiekowi. Piętnaście lat temu odszedł do
Domu Ojca – w wigilię uroczystości Bożego Miłosierdzia. I pozostawił nam zadanie przekazywania
Ognia Miłosierdzia kolejnym osobom, środowiskom, całemu światu. Wsłuchani w jego słowa
chcemy na nowo podjąć to zadanie i napełnić się mocą Ducha Świętego, by je realizować.
Pieśń „Jezu, ufam Tobie” (trzy razy)
Św. Jan Paweł II 18 sierpnia 2002 r. podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach powiedział: „’Bóg
bogaty w miłosierdzie’. Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, zdajemy sobie sprawę, że
Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości, wyznacza nam wszystkim tę
samą miarę. Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga,
sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że
Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym
świecie. Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na
co dzień! Potrzebna jest dziś ‘wyobraźnia miłosierdzia’. Niech wyznacza duszpasterski program
Kościoła w Polsce. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą
pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje
poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba ‘wyobraźni miłosierdzia’, aby przyjść
z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy
dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę,
pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.
Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia:
‘Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj’. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu
nie brakowało!”. Prośmy o to we wspólnej modlitwie „Koronką do Bożego Miłosierdzia”.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Chcemy teraz, za św. Faustyną Kowalską, prosić Boga bogatego w Miłosierdzie, aby owo
Miłosierdzie przenikało naszą codzienność i stało się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie
(por. Dz. 163). Po każdym wezwaniu będziemy wołać Dopomóż nam, Panie!:
1. Dopomóż nam, Panie, aby oczy nasz były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie
sądzili według zewnętrznych pozorów, ale upatrywali to, co piękne w duszach bliźnich,
i przychodzili im z pomocą. Dopomóż nam, Panie!
2. Dopomóż nam, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by
uszy nasze nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż nam, Panie!

3. Dopomóż nam, Panie, aby język nasz był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili ujemnie
o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż nam, Panie!
4. Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy
tylko umieli czynić dobrze bliźniemu. Dopomóż nam, Panie!
5. Dopomóż nam, aby nogi nasze były miłosierne, byśmy zawsze śpieszyli z pomocą bliźnim,
opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Dopomóż nam, Panie!
6. Dopomóż nam, Panie, aby serce nasze było miłosierne, byśmy czuli ze wszystkimi
cierpieniami bliźnich. Dopomóż nam, Panie!
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją
na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję
zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej
miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym
oblicze ziemi. Amen.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Faustyno, módl się za nami.
Pieśń Eucharystyczna
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń „Nasze plany i nadzieje”
opr. ks. Jarosława Kamiński

