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Pieśń 
 
Powitanie Celebransa 
 
 
Z Ewangelii wg. św. Łukasza (10, 25-37) 

 
A oto powstał jakiś uczony w Prawie i 
wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, 
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w 
Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: Będziesz 
miłował Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i 
całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak 
siebie samego. Jezus rzekł do niego: «Dobrześ 
odpowiedział. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto 
jest moim bliźnim?» 
 
Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien 

człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci 
nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na 
pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien 
kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to 
miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w 
podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył 
się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i 
winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i 
pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał 
gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja 
oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z tych trzech okazał się, według 
twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On 
odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: 
«Idź, i ty czyń podobnie!» 
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Z Orędzia PapieŜa Franciszka na 53 Światowy Dzień  Modlitw o Powołania 

Odpowiadając na BoŜe powołanie, młody człowiek widzi, jak poszerza się jego postrzeganie 
Kościoła, moŜe lepiej rozwaŜyć rozliczne charyzmaty i tym samym dokonać bardziej 
obiektywnego rozeznania. W ten sposób wspólnota staje się domem i rodziną, gdzie rodzi się 
powołanie. 
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Po dokonaniu zasadniczego wyboru droga powołaniowa w Kościele nie kończy się, lecz realizuje 
się w dyspozycyjności do słuŜby, w wytrwałości i w formacji... Ten kto poświęcił własne Ŝycie 
Panu, jest gotowy słuŜyć Kościołowi tam, gdzie on tego potrzebuje. 
 
 

Świadectwo kapłana i siostry zakonnej 
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Prośmy Pana, aby wszystkim osobom, które realizują swoje powołanie, udzielił łaski głębokiego 
przylgnięcia do Kościoła; i by Duch Święty wzmocnił w pasterzach i we wszystkich wiernych 
ducha wspólnoty, rozeznania oraz ojcostwa i macierzyństwa duchowego. 
 
Pieśń na Wystawienie 
 



Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą 
wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani 
anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności 
miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do 
Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość 
i miłosierdzie Moje. (Dz 699) 
 
 
Córko Moja, nie bój się niczego. Ja zawsze jestem z tobą, chociaż ci się 
zdaje, jakoby Mnie nie było, a uniżenie twoje ściąga Mnie z wysokiego 
tronu i łączę się ściśle z tobą.(Dz 1109). 
 
 
Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą 
pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, 
o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić 
będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i 
namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. 
(Dz 1521) 
 
 
Dał mi Bóg poznać, na czym polega prawdziwa miłość, i udzielił mi 
światła, jak ją okazać Bogu w praktyce. Prawdziwa miłość Boga zależy 
na wypełnieniu woli Bożej. Ażeby okazać miłość Bogu w czynie, trzeba, 
ażeby wszystkie uczynki nasze, chociażby były najmniejsze — muszą 
płynąć z miłości dla Boga. (Dz 279) 
 
 
Miłosierdzie jest wielorakie, zawsze i wszędzie, i w każdy czas można 
czynić dobrze. Gorąca miłość Boga widzi wkoło siebie nieustanne 
potrzeby udzielania się przez czyn, słowo i modlitwę.. (Dz 313)  
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Parafia Bożego Miłosierdzia, 
Skierniewice – Zadębie, 16.IV.2016 

XII Diecezjalne Czuwanie 
w intencji powołań 

do kapłaństwa i życia konsekrowanego 
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Drodzy Bracia i Siostry! Bardzo pragnę, by w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 
wszyscy ochrzczeni mogli doświadczyć radości z tego, Ŝe naleŜą do Kościoła!  
I by mogli odkryć na nowo, Ŝe powołanie chrześcijańskie, jak równieŜ poszczególne powołania 
rodzą się w łonie ludu BoŜego i są darami BoŜego miłosierdzia. Kościół jest domem miłosierdzia 
i „ziemią”, na której powołanie kiełkuje, wzrasta i przynosi owoc. 

 


