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ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Ewangelia wg św. Jana (J 20,19-31)
„(…) „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z
nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do
niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego
w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął
pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł
do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i
nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie
ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli”.
Pośród
siedmiu
darów
Ducha
Świętego, które znamy z katechizmu, nie
ma daru przebaczania doznanych krzywd,
a jednak pierwszym znakiem Jego
obecności w życiu apostołów jest misja
odpuszczania
grzechów,
jednania
człowieka z Bogiem, z bliźnim i z sobą
samym.
Ten
potrójny
wymiar
przebaczenia winien nam przypominać
przykazanie miłości, ono bowiem także

realizuje się w tych trzech wymiarach.
Stąd prosty wniosek, że nie ma miłości
bez Ducha Świętego. Nie ma miłości i nie
może być jej tam, gdzie nie ma
doświadczenia przebaczenia grzechów.
POSYŁAJ MI, PANIE, SWEGO DUCHA,
ABYM MÓGŁ DOŚWIADCZYĆ TWOJEGO
PRZEBACZENIA I OGŁASZAĆ JE
WSZYSTKIM LUDZIOM JAKO DOBRĄ

NOWINĘ.
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PONIEDZIAŁEK – 8.04.2013 – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
7.00 - Za + siostrę Klarę i + Franciszka Pola i za ++ z rodziny.
9.00 - Za Parafian i czcicieli Matki Bożej.
18.00 - Za + Patryka Bartosik w 1 rocz. śm.
- Za + męża Antoniego z ok. ur., ++ rodziców Piotra i Paulinę, teściów Roberta i Jadwigę oraz
++ z pokrew. Malcherek, Piechaczek i Goczoł.
WTOREK – 9.04.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Jolanty z ok. 50 r. ur. i o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny.
18.00 - Za + ojca Władysława, brata Krzysztofa, dziadków z obu stron i d. w cz.
- Za + Halinę Lechowicz z ok. 10 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny, pokrew. i d. w cz.
ŚRODA – 10.04.2013
7.00 - Za + syna Eugeniusza i ++ z rodziny.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + ojca Zenona w rocz. śm., brata Jerzego, ++ z rodziny i d. w cz.
- Za + ojca Jana Matuszczak z ok. ur. oraz za ++ z rodziny obu stron.
CZWARTEK – 11.04.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Marii.
18.00 - Za + męża Antoniego Smoszna.
- Za + matkę Marię w rocz. śm., + ojca Kazimierza, męża Bogusława, bratanicę Elwirę oraz
++ z rodziny Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
PIĄTEK – 12.04.2013
7.00 - Za + Jadwigę.
18.00 - Za + Mikołaja Łęgowy w 12 rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + Teresę Pławską w r. śm., + syna Marka, rodziców Józefa i Walerię i ++ z pokrew.
SOBOTA – 13.04.2013 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za ++ rodziców Janinę i Ryszarda, ++ teściów Juliusza i Anastazję i ++ z pokrew.
- Za męża Czesława Bujak w 30 dzień po śmierci.
9.00 - Msza św. w int. chorych.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Radosława i Katarzyny Kaliciak z ok. rocz. ślubu oraz za za
++ Bronisławę i Jana Kaliciak i ++ z pokrew.
- Za ++ rodziców Gerarda i Hildegardę Palus, ++ dziadków, ++ z rodzin Palus i Orłowski.
- Za ++ Artura Skowronek w 26 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. z obu stron.
- Za ++ rodziców Józefa i Elżbietę
- Za + Mariannę Rużyło-Skrzypczyk w 30 dniu po śm.
- Za + Jadwigę Ogaza, ++ rodziców i ++ z rodziny.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.04.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 45 r. ślubu Anny i Kazimierza oraz o błog. Boże dla rodz.
8.30 - Za + męża Mieczysława z ok. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Do B. Op., MB Fat. i św. o. Pio… z ok. r. ur. Marii oraz o Boże błog. dla dzieci i wnuków.
10.00 - Roczki: Jakub Majchrowicz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ślubu Heleny i Gintra Pollok.
11.30 - BIERZMOWANIE: W int. kandydatów do bierzmowania ich rodziców i świadków.
15.00 - Za ++ Marię i Ludwika, ++ 2 synów, ++ rodziców z obu stron i d. w c.
- Za + ojca Eryka Marek w rocz. śm. oraz za ++ dziadków Jadwigę i Ottona Marek, Marię i
Nikodema Mokwa oraz ++ z rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Druga Niedziela Wielkanocna zwana także Niedzielą Białą jest

Świętem
Miłosierdzia Bożego. Nasze myśli zmierzają dziś ku Chrystusowi Miłosiernemu,
który ukazał się św. Siostrze Faustynie objawiając jej tajemnicę Bożego Miłosierdzia.
O godz. 16.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
♦ W poniedziałek obchodzimy przeniesioną z 25 marca Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. W tym dniu przypada Dzień Świętości Życia. Kościół modli się za
wszystkie dzieci jeszcze nie narodzone a szczególnie za dzieci zagrożone aborcją.
Błogosławiony Jan Paweł II uczył: „Życie człowieka rozpoczyna się w momencie
poczęcia i od samego początku jest święte… Modlę się oto, aby rodzina polska
dawała
życie,
żeby
była
wierna
świętemu
prawu
życia”.
W poniedziałek po każdej Mszy św. będzie udzielane specjalne błogosławieństwo
dla matek oczekujących na narodzenie potomstwa i wychowujących małe dzieci.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
Na Mszy św. wieczornej będzie przyjęcie kandydatek do grona Dzieci Maryi.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W sobotę 13 kwietnia obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej
Fatimskiej. Czas przeżywanej obecnie Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która
przygotowuje Kościół do 100 rocznicy objawień, jest sposobną okazją by orędzie
fatimskie podjąć z chrześcijańską miłością i wypełniać w codziennym życiu przez
modlitwę, pokutę i osobiste nawrócenie. Zapraszamy do udziału we Mszy św. i
nabożeństwie różańcowym.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
Modlitwa różańcowa o godz. 6.30; 12.00;19.00.
♦ W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 odbędzie się w naszej parafii uroczystość
Bierzmowania. Uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie ks. Biskup Paweł
Stobrawa. Spotkania i próby dla wszystkich kandydatów będą: dzisiaj (niedziela)
o godz. 17.30. W czwarte o godz. 19.00 oraz w sobotę o godz. 15.00.
♦ W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień

Biblijny w Kościele. Przy tej okazji ponawiamy słowa zachęty do czytania i
rozważania Pisma św.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać za wielkanocny dar dla biednych, za tak piękny
gest miłości miłosiernej wobec potrzebujących. Dary zostały przekazane dla osób
najbiedniejszych, dla bezdomnych przebywających w ośrodku „ Barka ”, do Domu
Samotnej Matki oraz do Domu Dziecka.
♦ Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pana kościelnego i grona panów za
pomoc w przygotowaniu ciemnicy i Bożego grobu. Dziękujemy wszystkim paniom i
panom za okazaną pomoc w przygotowaniu naszej świątyni do godnego przeżycia
Triduum Paschalnego i świąt wielkanocnych. Dziękujemy także: pocztom
sztandarowym, Służbie Liturgicznej, Dzieciom Maryi, Zespołowi Caritas,
przedstawicielom Rodzin Fatimskich. i Wam drodzy Bracia i Siostry za piękny udział
w Misterium Paschalnym i żywe świadectwo wiary.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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JEZU UFAM TOBIE!
Przychodzi nam dzisiaj świętować tzw. „Białą
Niedzielę”, która jest zarazem nazywana „Niedzielą
Miłosierdzia Bożego”. Obchodzimy tę uroczystość na
prośbę samego Pana Jezusa, który aż czternastokrotnie
mówił do św. siostry Faustyny Kowalskiej, aby w
Kościele było takie święto obchodzone, co ona
skromna zakonnica skrzętnie odnotowała w swoim
Dzienniczku. Zmartwychwstały Pan miał powiedzieć:
Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i
jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich
(Dz.420). Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy... Pragnę, aby
święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie
dla biednych grzeszników... W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez
które płyną łaski... Wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła
miłosierdzia mojego (Dz. 699).
Dzisiaj jest dzień szczególnych łask, ale także dzień ufnych modlitw i wołanie o
miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzeba nam rozszerzyć serca na te dary dla całego
świata, dla ludzkości, dla Kościoła, dla naszej Ojczyzny, dla naszych najbliższych.
Śmiało, odważnie, zawsze w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w imię owoców
Jego bolesnej męki, Jego zmartwychwstania.
Apostołowie, kiedy spotkali Chrystusa w wieczerniku, nie tylko uwierzyli, nie
tylko przyjęli te dary, ale przeżyli radość: uradowali się [...] uczniowie ujrzawszy
Pana (J 20, 20b). Prawdziwe życie nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego jest
źródłem niewyczerpanej radości. Właśnie tę niewyczerpaną radość przybliżył nam
biedny, niewierny, a potem szczęśliwy i wierny Tomasz. On miał świadomość, że
Chrystus się troszczy o niego, że jest owocem wielkiego Miłosierdzia i to go ustawiło
na całe życie. Nam też tego potrzeba. Musimy nabrać niezłomnej świadomości i
najgłębszego przekonania, że Bóg nas kocha, Bóg się o mnie troszczy, jestem
przedmiotem Jego wielkiego Miłosierdzia i tyle Jego Miłosierdzia w życiu zaznałem.
Niech z głębi każdego naszego serca wyrywa się okrzyk: JEZU UFAM TOBIE!
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