
Niedziela 20 listopada 2016r. 
 

Pragniemy wszystkich mieszkańców parafii uwrażliwić na 
wartość wspólnego pokonywania trudności przez 
doświadczenie Bożego Miłosierdzia w geście rachunku 
sumienia na zakończenie Roku Jubileuszowego. 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Nie zastanawiamy się nad Bożym Miłosierdziem. Nie 
widzimy na co dzień łask, które otrzymujemy od Boga. 
Dlatego nie otwieramy się na to, aby być miłosiernymi wobec 
bliźnich i nie podejmujemy trudu wspólnego pokonywania 
trudności.  

2. Ideał ( Pan Bóg wzywa nas do): 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” Łk 6,36. 
Pan Bóg okazuje nam tak często swoje miłosierdzie i 
oczekuje, że my będziemy miłosierni. Uczynki miłosierdzia 
co do duszy i ciała są jednocześnie wskazaniem dróg do 
wspólnego pokonywania trudności.  

3. Przemiana (dlatego chcemy  przyjąć następującą postawę): 

Na zakończenie Roku Jubileuszu Miłosierdzia (20 listopada) 
pragniemy pomóc w docenieniu wspólnego pokonywania 
trudności przez zaproszenie do rachunku sumienia z 
uczynków miłosierdzia.  
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W związku z Zakończeniem Roku Jubileuszu Miłosierdzia 
(Niedziela Chrystusa Króla – 20 listopada 2016) zapraszamy 
wszystkich Parafian do zastanowienia się za jaką łaskę Jubileuszu 
jesteśmy szczególnie wdzięczni. Uczyńmy to poprzez krótki 
rachunek sumienia z uczynków miłosierdzia co duszy i ciała, 
które poniżej publikujemy: 
Uczynki miłosierdzia względem ciała: 
1. Głodnych nakarmić.  
2. Spragnionych napoić.  
3. Nagich przyodziać.  
4. Podróżnych w dom przyjąć.  
5. Więźniów pocieszać.  
6. Chorych nawiedzać.  
7. Umarłych pogrzebać.  

Uczynki miłosierdzia względem duszy: 
1. Grzeszących upominać.  
2. Nieumiejących pouczać.  
3. Wątpiącym dobrze radzić.  
4. Strapionych pocieszać.  
5. Krzywdy cierpliwie znosić.  
6. Urazy chętnie darować. 
7. Modlić się za żywych i umarłych. 

 
Zadajmy sobie pytania w osobistym rachunku sumienia:  
- Jak w Roku Miłosierdzia objawiły się w moim życiu 
uczynki miłosierdzia?  
- Co uczyniłem/am, aby być miłosiernym? 
- Za co w związku z tym chcę podziękować Panu Bogu?  

Hasło obecnego roku 
duszpasterskiego w Polsce 
brzmi: IDŹCIE  I  GŁOŚCIE. 
To wezwanie chciejmy 
przyjąć jako cała 
wspólnota parafialna. 
Zachęcamy, byśmy w parafii byli podobni do Apostoła Andrzeja 
– zaprośmy kogoś z naszych sąsiadów na uroczystość 
zakończenia Roku Miłosierdzia.  

Podczas Adoracji w 
czasie niedzielnej 
Liturgii 20 listopada 
każdy w chwili ciszy 
będzie mógł 
podziękować Panu 
Bogu za te łaski, 
które uświadomił 

sobie podczas 
podsumowania Roku 
Jubileuszu Miłosierdzia. W 
homilii usłyszymy o naszej 
wspólnej tożsamości 
chrzcielnej i będziemy 
zaproszeni, by z wiarą 
przyjąć Jezusa Chrystusa 
jako Pana naszego życia.  


