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„Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”

Mt 5,7

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki 

17.00 Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu

18.30 Msza Święta

19.00 spotkanie 
modlitewne w auli bł. 
Jana Pawła II

Kult Bożego Miłosierdzia, kontemplacja Obrazu, koronka do Bożego Miłosier-

dzia

         Alicja S.

Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego związany jest z osobą siostry Faustyny. Siostra Faustyna była 
wizjonerką, to ona, skromna zakonnica została wybrana do ogłoszenia Bożego miłosierdzia „Po-
wiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego Serca mojego, a Ja ich napełnię poko-
jem” - powiedział Jezus Chrystus do s. Faustyny. Podczas objawień Pan Jezus dał jej  polecenie 
„Wymaluj obraz według rysunku ,który widzisz z podpisem JEZU UFAM TOBIE”. Obraz jest 
dziełem artysty Eugeniusza Kazimirowskiego, malowany na podstawie wizji jaką s. Faustyna mia-
ła 22 lutego 1931 r. Słyszymy o potrzebie  kontemplacji Oblicza Jezusa Miłosiernego. Celem tej 
kontemplacji jest próbowanie odczytania jego przesłania i ukrytej w nim tajemnicy. Spoglądając 
na ten obraz za każdym razem można odczytać nowe treści.
Czego uczy nas obraz?
Każdy szczegół, każdy detal uczy nas całego bogactwa ukrytego w tym obrazie. Sam gest ruchu, 
w którym Pan Jezus jest ukazany na obrazie oznacza ciągłe działanie, opiekę i troskę. Postać Pana 
Jezusa okazana w ruchu nawiązuje do tradycji pielgrzymowania, a jednocześnie wygląda, jakby 
Pan Jezus pragnął wyjść z ram obrazu. Syna Bożego nic nie ogranicza! Jezus również mówi do 
nas, abyśmy sami wykraczali poza ciasne ramki. Wzywa nas do postępu na drodze wiary i zawie-
rzenia Bożemu Miłosierdziu.
Ogromną rolę odgrywa kontrast między bardzo ciemnym tłem obrazu – a niezwykle jasną postacią 
Pana Jezusa. Jest w tym zawarte konkretne przesłanie, że Jezus oświetla każdą ciemność duszy 
ludzkiej. Św. Jan pisze w Ewangelii „ Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”.  
Jest to obraz pełen barw, jak życie człowieka i otaczający go świat. Pan Jezus zasłania nam sobą 
ciemność, symbol grzeszności, która jest za nim, z której wychodzi. Pan oświetla ciemne sfery na-
szego życia, wyprowadza nas z ciemności. To przejście nawiązuje do Tajemnicy Paschy, Euchary-
stii i Zmartwychwstania.
Pan Jezus boso
Ponieważ to jest Jezus Zmartwychwstały, Ukrzyżowany, był boso, abyśmy widzieli Jego przebite 
stopy, pokazuje nam swoje Święte Rany, w których jest nasze zbawienie i nasze zdrowie. Prorok 
Izajasz mówi „A w jego ranach jest nasze zdrowie”. W tym obrazie Pan Jezus schodzi z Nieba na 
Ziemię, aby przybliżyć nam Niebo. Pan Jezus stawia małe kroki, czyli idzie szybko, śpieszy do 
człowieka, jest w drodze do grzesznika, aby nas wypełnić swoją Miłosierną Miłością.
Ręce Pana Jezusa 
Prawa dłoń Jezusa w geście błogosławieństwa. Jezus jako najwyższy Arcykapłan błogosławi. Gdy 
dokładniej przyjrzymy się dłoni, widzimy, że cała dłoń wskazuje na oblicze Pana Jezusa tak jakby 
chciał nam powiedzieć: Jestem tu. Do ciebie kieruję moją Miłość, Moje Słowo. Pan Jezus cały 
czas idzie do nas. Ten gest  również jest ostrzegawczy, wzywający nas do opamiętania. Prawa 
dłoń przysłania ciemność, czyli symbol naszych niejasnych, mętnych spraw życia. Pan Jezus jak-
by chce nam powiedzieć: Nie patrz na to co cię boli, patrz na Mnie, ciesz się ze Mną i zachwycaj. 
Ja Jestem, przecież Jestem. Nie panikuj. Nie lękaj się. Nie rozpaczaj. Czy to co się dzieje w twoim 
życiu jest ważniejsze ode Mnie?
Druga dłoń Pana Jezusa wskazuje na Serce, na całe Jego wnętrze. Serce to środek i centrum Miło-
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ści. Pan Jezus wskazuje tu na Siebie jako jedyne prawdziwe źródło Miłosierdzia. Celem naszego 
życia ma być Pan Jezus, a nie kariera, konto bankowe, samochód. Pan Jezus zaprasza nas do wej-
ścia w Jego Serce. 
Promienie Krwi i Wody
Promienie Krwi i Wody pełnią na obrazie najważniejszą rolę. To, że promienie są od siebie od-
dzielone, świadczy o tym, że doszło do śmierci fizycznej. Postać żywego Jezusa jest dowodem 
Jego Zmartwychwstania. Promienie zajmują dużą część obrazu i są najbliżej nas. Najpierw jest 
Krew i Woda, potem Pan Jezus. Pan Jezus jest między promieniami i tłem. Oznacza to, że poprzez 
Sprawiedliwość (Promień Wody), która usprawiedliwia duszę i Miłosierdzie (Promień Krwi), któ-
re jest życiem dusz, człowiek może dostąpić Miłosierdzia Bożego i przylgnąć do Chrystusa na za-
wsze. Są to niewyczerpane promienie światła, abyśmy mogli z łatwością je dostrzec. Pan Jezus 
daje nam Wodę Żywą, która w Sakramencie Chrztu czyni nas dziećmi Bożymi.
Oblicze Pana Jezusa
Wzrok Pana Jezusa skierowany jest na człowieka. Z każdej strony, zawsze na człowieka. Wzro-
kiem Pan Jezus szuka  człowieka,  obserwuje jego reakcje i  zachowanie.  Pan Jezus nawiązuje 
z człowiekiem osobisty, intymny dialog. Twarz Pana Jezusa jest poważna, pełna skupienia, lekko 
uśmiechnięta. Jest to twarz piękna.

Słowo Boże do medytacji
− śr – Łk 24,13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
− cz – Łk 24,35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
− pt – J 21,1-14 Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim
− so – Mk 16,9-15 Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów do głoszenia Ewangelii
− n – J 20,19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
− pn – Łk 1,26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna
− wt – J 3,7,15 Trzeba się powtórnie narodzić

Intencje do modlitwy
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowa-

dzenia Kościoła.
� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed zniechęce-

niem. 
� O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języków, rozeznawa-

nia proroctw.
� O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na różnych instrumentach 

muzycznych.
� O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa  i dar głoszenia Słowa Bożego z mocą.
� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich.
� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
� O dobre  owoce  ewangelizacji  prowadzonej  przez  Wspólnotę  (katechezy  audiowizualne,  portal 

Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne). 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
� W intencji Seminarium Odnowy Wiary i warsztatów ewangelizacyjnych.
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Warsztaty Ewangelizacyjne - każda sobota kwietnia (jedna do wyboru), godz. od 9 do 17, miejsce: 

Dom Rekolekcyjny Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25, prowadzący: Mocni w Duchu. Nasza 
Wspólnota będzie uczestniczyć  w warsztatach 6 kwietnia. Zapisy u Wiesi - animatorki diakonii 
organizacyjnej.

2. Zachęcamy  do  odnalezienia  strony  naszej  Wspólnoty  na  facebooku.  Zamieszczamy  tam wiele 
interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania na każdy dzień, opowiadania, świadectwa, 
informacje ze świata, a także rozmawiamy ze sobą.

3. Katecheza audiowizualna "Dowody zmartwychwstania Jezusa" – Grzegorz Górny,                     16 
kwietnia, godz.19.10, Bazylika OO. Bernardynów.

� pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280�
� e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com � www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl �


