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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Z Ewangelii wg św. Jana (J 20,19-31)
„Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce
i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana. 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”.
Zamknięte
z
obawy
przez
otoczeniem drzwi i niedowiarstwo
Tomasza – tak wyglądała sytuacja
pierwszej wspólnoty chrześcijan po
zmartwychwstaniu Chrystusa. Wciąż
jeszcze brakowało im wiary w to, że
Jezus pokonał śmierć, i odwagi, aby o
tym mówić. Musiał zstąpić na nich Duch
Święty, aby ich umocnić i posłać, aby
głosili Dobrą Nowinę światu. My także
jesteśmy posłani, aby świadczyć o

Jezusie, aby być świadkami Bożego
Miłosierdzia. Chrystus pochyla się nad
każdym z nas, nad naszą biedą i
grzesznością. Obyśmy także potrafili się
pochylić nad każdym człowiekiem
potrzebującym naszego wsparcia.
JEZU, KTÓRY DZIŚ OKAZUJESZ NAM
SWOJE MIŁOSIERDZIE, UZDOLNIJ NAS,
SŁABYCH LUDZI, DO BYCIA
ŚWIADKAMI TWOJEGO MIŁOSIERDZIA.
ODDAL OD NAS WSZELKI LĘK I PYCHĘ.
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PONIEDZIAŁEK – 13.04.2014 – Dzień Fatimski
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla ks. Andrzeja (od Margaretek i Róż Różańcowych).
9.00 - Za chorych i osoby starsze.
18.00 - Do B. Op., MB Fatm i św. Jana Pawła II… z ok. ur. Grażyny oraz z prośbą o błog. Boże dla rodziny, rodziców i
rodzeństwa.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 11 rocz. ur. Ali Zarębskiej oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + męża Gerarda w kol. rocz., ++ rodziców Józefę i Stanisława Woźniak, + brata Eugeniusza, ++ teściów
Gertrudę i Leopolda, ++ Emilię i Antoniego, ++ z rodziny z obu stron oraz o błog. Boże i zdrowie dla
córki i syna z rodzinami.
- Za + koleżankę Ritę w 2 rocz. śmierci.
- Za ++ rodziców Anielę i Antoniego w kol. rocz. rocz. śm., ++ dziadków z obu stron i d. w c.
- Za + Władysława Owoc w 30 dzień Po śm.
- Za + Piotra Kalińskiego w 30 dzień po śm.
WTOREK – 14.04.2015 – Uroczystość Bierzmowania
7.00 - Za + Krzysztofa, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu.
- Za + Emila i za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 - Msza św. w int. kandydatów do Bierzmowania ich rodziców i świadków.
ŚRODA – 15.04.2015

7.00

18.00 -

Za + ojca i teścia Sylwestra, + jego żonę Marie i Jadwigę, szwagra Antoniego i Piotra i d. w c.
Za ++ rodziców Annę i Augusta , siostrę Elżbietę, ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
Za ++ Marię i Ludwika, ++ 2 synów, rodziców z obu stron i d. w c.
Za + mamę Teresę z ok. ur. i kol. rocz. śm., + ojca Gerarda Jendreckiego, ++ babcie Paulinę i Emilie, + dziadka
Oswalda i d. w c.

CZWARTEK – 16.04.2015

7.00 - Za + Agnieszkę Poloczek, jej męża Pawła i ++ z rodzin Poloczek i Koprek.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + mamę Jadwigę Nowak, ojca Huberta, dziadków z obu stron i ++ z rodziny.
- Za ++ Jadwigę i Edmunda Szober, + Gerarda Sobania, ++ dziadków i babcie z obu stron, + brata Waldemara i ++ z
rodziny.
PIĄTEK – 17.04.2015

7.00

- Za ++ rodz. Anielę i Alojzego Zdobylak, + bratową Janinę i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Janinę i Ryszarda, ++ teściów Anastazje i Juliusza i ++ z pokrew.
18.00 - Za + Helmuta, ++ rodziców, rodzeństwo i ++ z rodziny Tomanek i Krok.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 65 rocz. ur. Haliny oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
SOBOTA – 18.04.2015
7.00 - Za ++ Agnieszkę Kolibaba w 10 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Krystyny i Huberta oraz o błog. Boże w rodzinie.
11.00 - Msza św. ślubna: Rojek Grzegorz – Slapa Zuzanna.
13.00 - Msza św. ślubna: Straszewski Mateusz – Mróz Daria.
18.00 - Za + męża Stanisława Mikę w 24 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, + zięcia Janusza oraz o błog.
Boże w rodzinie.
- Za + Jadwigę Skoczeń, jej ++ rodziców i brata, + męża Jana i d. w c.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.04.2015

7.00
8.30

10.00 -

11.15 15.00 16.00 -

Za ++ Bronisławę i Jana Kaliciak, ++ teściów Józefę i Franciszka Zając, ++ z rodziny i pokrew obu stron.
Za + Józefa Ochockiego w 1 rocz. śm. i ++ z rodziny Ochockich i Stachowskich.
Do. Op. i MB Fatm z prośbą o błog. dla Łukasz i Sandy oraz o szczęśliwe rozwiązanie i błog. Boże dla Sandry.
Za + męża i ojca Adama Walczak w 3 rocz. śm., + brata ks. Stanisława Walczak, + ojca Jana, ++ rodziców Antoninę
i Józefa Dziczek, ++ teściów Kazimierę i Władysława Pałaka
Za + Stefanię i Jana Lendzioszek, ++ z rodz. i pokrew.
Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 80 rocz. ur. Tadeusza Pleśniak oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Ks. Damiana.
Do B. Op. i MB Fatm.. z ok. kol. rocz. ślubu Włodzimierza i Izabeli, Sławomira i Sabiny oraz Piotra i Teresy oraz o
Boże błog. dla rodziny.
Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 80 rocz. ur. Władysława oraz o błog. Boże w rodzinie.
Nieszpory.
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♦ Druga Niedziela Wielkanocna jest Świętem Miłosierdzia Bożego. Nasze myśli

zmierzają dziś ku Chrystusowi Miłosiernemu, który ukazując się św. Siostrze Faustynie
objawił jej tajemnicę Bożego Miłosierdzia.
♦ O godz. 16.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i uczczenie relikwii św. Faustyny.
♦ W poniedziałek 13 kwietnia obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej
Fatimskiej. Trwa jednocześnie Wielka Nowenna Fatimska, która przygotowuje Kościół
do Jubileuszu 100 rocznicy objawień fatimskich. Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00;
18.00. Modlitwa różańcowa o godz. 6.30; 12.00: 19.00.
♦ We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się w naszej parafii uroczystość Bierzmowania.
Uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie ks. Biskup Paweł Stobrawa. Kandydaci i
świadkowie zajmują wyznaczone miejsca w kościele już o godz. 18.15.
♦ W czwartek obchodzimy Dzień Papieski. Po Mszy św. wieczornej nowenna do św.
Jana Pawła II.
♦ W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. spotkanie wszystkich
dzieci komunijnych w ramach przygotowania do pierwszej spowiedzi
sakramentalnej, która odbędzie się w sobotę 25 kwietnia.
♦ W sobotę od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do
spowiedzi.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów oraz dla
Dzieci Maryi.
♦ W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny
w Kościele. Ponawiamy słowa zachęty do codziennego czytania i rozważania Pisma św.
O godz. 11.15 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Damiana. Po nabożeństwie
spotkanie uczestników pielgrzymki do Rzymu z przedstawicielem biura podróży.
♦ Ks. Biskup Radosław Zmitrowicz z Ukrainy z Kamieńca Podolskiego składa gorące
podziękowanie Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Strzelcach Opolskich za
serdeczne i życzliwe przyjęcie ks. Jurija i okazaną pomoc materialną przez dar na
budowę kościoła. Ks. Biskup dziękuje serdecznie ofiarodawcom i wszystkim z serca
błogosławi.
♦ 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.
♦ Dziękujemy wszystkim paniom i panom za okazaną pomoc w przygotowaniu naszej
świątyni do godnego przeżycia Triduum Paschalnego i świąt wielkanocnych. Słowa
podziękowania kierujemy do pana kościelnego i grona panów za uporządkowanie placu
kościelnego i otoczenia oraz za przygotowaniu ciemnicy i Bożego Grobu. Dziękujemy
także pocztom sztandarowym, Służbie Liturgicznej, Dzieciom Maryi, Zespołowi Caritas,
przedstawicielom Rodzin Fatimskich i wam Drodzy Bracia i Siostry za piękny i liczny
udział w Misterium Paschalnym i żywe świadectwo wiary.
♦ Życzymy Parafianom i Gościom dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w
nowym tygodniu.
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MIŁOSIERDZIE BOŻE A MIŁOSIERDZIE LUDZKIE
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (Łk 6,36)
Spośród licznych doskonałości Bożych Zbawiciel
wyróżnia miłosierdzie Boże i nakazuje je naśladować. Ale
nie można naśladować tego, czego się nie zna i nie czci.
Toteż w słowach przytoczonych na wstępie zawiera się
nakaz nie tylko naśladowania, ale poznania i wielbienia
Boga w miłosierdziu.
Każdy z nas jest grzesznikiem, jak powiada Apostoł:
„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1J 1,8). A grzesznik jest niewdzięcznym
buntownikiem i synem wyrodnym Ojca niebieskiego. Tymczasem ten Ojciec
obrażony nie wymierza nam kary zasłużonej za grzechy, ale oszczędza nas,
zachowuje i ochrania, nieraz przez długie lata wyczekując naszego nawrócenia.
Czemuż Bóg od razu nie mści swej krzywdy ojcowskiej i królewskiej?
Miłosierdzie Go krępuje. Ono jest tym potężnym adwokatem i zasłania nas przed
sprawiedliwością, która domaga się słusznej kary. Bóg, którego obrażamy; Ojciec
niebieski, któremu ranimy serce; Pan, którego prawa łamiemy. Ten Ojciec niebieski
nie poprzestaje na tym, że nas oszczędza i obsypuje darami, ale nadto śpieszy nam z
pomocą i wszystkich używa środków, aby nas opamiętać i od zguby wiecznej
ratować. Wszystkimi drogami usiłuje do naszych serc trafić.
Tak Bóg postępuje z każdym z nas i nie szczędzi swej litości nawet tym, których
upór i zatwardziałość przełamać się nie dają. Gdy te łagodne sposoby nie trafiają do
duszy grzesznika, Bóg chwyta się środków surowych i kar, ale wszystkie kary
doczesne w tym życiu mają charakter leczniczy. Nie gniew więc i zemsta, ale
miłość i miłosierdzie uzbrajają karzącą prawicę i stają w poprzek grzesznych
naszych zamiarów. Jak dobra matka ogradza cierniem miejsce niebezpieczne, by
zapobiec nieszczęściu bawiących się dzieci, tak Bóg sypie często pod nogi nasze
ciernie, byśmy się cofnęli i nie wpadli w przepaść piekielną.
Gdy wreszcie dusza naglona dobrocią lub karą otwiera oczy i dźwiga się z
upadku, Bóg nie trzyma jej długo u progu łaski, nie chowa w pamięci jej błędów,
lecz w jednej chwili wszystko jej darowuje. Zamiast gniewu i ostrych wyrzutów
wyciąga ramiona na przyjęcie grzesznika i w uniesieniu radości wzywa chóry
Aniołów, by się cieszyły z odzyskanej owieczki: „Cieszcie się ze mną, bo
znalazłem owcę, która mi zginęła” (Łk 15,6). I w niebie tedy są dnie radości i
rozkoszy większej. Są nimi chwile, gdy człowiek zmysłowy porzuca grzeszne
życie, gdy krzywdziciel zaprzestaje swych złości, kiedy płocha niewiasta dźwiga
się z upadku, a syn marnotrawny wraca do Ojca.
Jak Bóg miłosierny z nami, tak my winniśmy postępować z bliźnimi (...).
ks. M. Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i ludzkim.

