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ŚWIĘTO MIŁOS IERDZIA 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. A
Jezus znowu rzekł do nich: ”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”. (…)”.

Tomasz chce dotknąć i sprawdzić, a
więc doświadczyć realnie pewnego
faktu, aby go przyjąć i zaakceptować. W
końcu jednak wyznaje z wiarą: Pan mój i
Bóg mój. Dlaczego? Przestał szukać
Jezusa sam! Odnalazł Go wtedy, gdy
wrócił do pozostałych uczniów i wszedł
ponownie we wspólnotę, która trwała w
miłości Boga i była umocniona Duchem
Świętym. Jezus objawił się wówczas tak
wyraźnie, że Tomasz rozpoznał w Nim
już nie tylko Syna, ale i Ojca. Słowa Pan
mój i Bóg mój to najlepsza odpowiedź na

Jezusowe słowa: Kto Mnie widzi, widzi
także i Ojca. Pan i Bóg stał się odtąd
jego Panem i Bogiem. On miłuje
każdego nas i do każdego przy-chodzi.
Jeżeli będziemy umieli Go rozpoznać,
wtedy
staniemy
się
ludźmi
błogosławionymi.
CHRYSTE, KLĘKAM I „JAK NIEWIERNY
TOMASZ TWYCH NIE SZUKAM RAN,
LECZ WYZNAJĘ Z WIARĄ, ŻEŚ TY MÓJ
BÓG I PAN. POMÓŻ WIERZE MOJEJ,
JEZU, ŁASKĄ SWĄ, OŻYW MĄ NADZIEJĘ,
ROZPAL MIŁOŚĆ MĄ”.
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PONIEDZIAŁEK – 4.04.2016 – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NMP
7.00 - Za + Wiesława Kozickiego w 30. dz. po śm., ++ rodz. Irenę i Ryszarda, brata Andrzeja i d.
w c.
9.00 - W int. Parafian.
18.00 - Za + ciocię Marię Olejniczak z ok. imienin i r. śm. oraz za ++ jej rodzeństwo i d. w c.
- Za ++ rodziców Anielę i Antoniego w kol. rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron i d. w c.
WTOREK – 5.04.2016
7.00 - Za ++ ojca Alfreda Waloszek, mamę Klarę, siostrę, brata, teściów, ++ z rodz. i d. w c.
18.00 - Za ++ Lidię i Oswalda Hałacz, ++ z rodziny Widryński, Marcinek i Hałacz
- Za + mamę Danielę Rużycką w 2. rocz. śm.
ŚRODA – 6. 04. 2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża Mikołaja w 15. rocz. śm.
- Za ++ żonę Teresę w r. śm., syna Marka, ++ rodz. Józefa i Walerię i ++ z pokrew.
I CZWARTEK miesiąca – 7.04. 2016 – wsp. św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera
7.00 - Za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
16.30 - Msza szkolna:
18.00 - Za ++ ojca Feliksa, mamę Aleksandrę, męża Henryka, ++ teściów, ++ z rodz.i d. w c.
- Za + ojca Władysława w rocz. śm., ++ rodzeństwo i brata Krzysztofa.
PIĄTEK – 8.04. 2016
7.00 - Za ++ matkę Marię w 20. rocz. śm., ojca Kazimierza, męża Bogumiła, bratową Elwirę
oraz ++ z rodz. Waja, Białkowski, Wnękowicz.
18.00 - Za ++ brata Ernesta, rodziców Hildegardę i Gerarda Palus, ++ z rodz. Palus i Orłowski.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Heleny i córki Małgorzaty z ok. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodz.
SOBOTA – 9.04. 2016
7.00 - Za + męża Antoniego z ok. ur., ++ rodziców Piotra i Paulinę, teściów Roberta i Jadwigę, ++
z pokrew. i d. w c.
13.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Antoniny z ok. 80. rocz. ur.
18.00 - Za ++ rodz. Elżbietę i Leonarda w kol. rocz. śm. oraz ++ z rodz.
- Za + żonę Lidię Bryndzak.
- Za + Henryka Skóra w 30. dzień po śm.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.04. 2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Stanisławy z ok. ur., oraz o błog. Boże i zdrowie dla dzieci
z rodzinami.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm i św. o. Pio… w int. Marii z ok. 90. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla
dzieci, wnuków i prawnuków.
- Za + Nadzieję Piwońską w 30. dzień po śm.
10.00 - W int. rocznych dzieci: Jan Żeleźny, Piotr Lipiński
- Za ++ rodz. Marię i Ryszarda Bugaj oraz Mieczysława Zarek, ++ dziadków i babcie z obu
stron oraz o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm…. z prośbą o błog. Boże dla dzieci z rodz. i dla całej rodziny.
- Za ++ z rodziny Kozołup, Kozak i Zasada.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. rodz. Klabisz oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuczek
Agnieszki i Natalii.
- Do B. Op. i MB Fatm… i dary Ducha Świętego w int. Łukasza z ok. 18. rocz. ur. oraz
błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
16.00 - 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. Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i procesja z
relikwiami Świętej Siostry Faustyny.
♦ W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesioną z Wielkiego
Piątku na poniedziałek po oktawie Wielkiej Nocy. W tym dniu przypada także Dzień Świętości
Życia. Św. Jan Paweł II uczył: „Życie człowieka od samego początku jest święte… Modlę się oto,
ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. W poniedziałek po
każdej Mszy św. będzie specjalne błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa i
wychowujących małe dzieci. Msze św. z kazaniem o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
♦ W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
♦ I Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej i nabożeństwo.
O godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci. Po Mszy św. krótkie spotkanie
dla dzieci komunijnych w ramach przygotowania do pierwszej spowiedzi św. Po Mszy św.
szkolnej spotkanie dla Dzieci Maryi.
O 17.30 nabożeństwo eucharystyczne i wieczorna Msza św.
♦ W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. To czas refleksji nad słowami Jezusa
Miłosiernego skierowane do Siostry Faustyny, oraz wspólne odmówienie Koronki do
Miłosierdzia Bożego w Godzinie Męki Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Serdecznie zapraszamy.
Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów.
O godz. 10.30 spotkanie i próba dla scholii dziecięcej
♦ W sobotę od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
♦ W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Biblijna, która rozpoczyna VIII Tydzień Biblijny w
Kościele. Ponawiamy słowa zachęty do codziennego czytania i rozważania Pisma św.
♦ Dzisiaj przed kościołem jest możliwość nabycia pamiątkowych kubków w cenie
15 złotych. Jeżeli ktoś może ofiarować więcej, za szczery i szlachetny dar serca bardzo
dziękujemy. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pokrycie kosztów związanych
z pobytem w naszej parafii gości zagranicznych, którzy przybędą do Polski na Światowe Dni
Młodzieży.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać za wielkanocny dar dla biednych, za tak piękny gest miłości
miłosiernej wobec potrzebujących. Dary zostały przekazane 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 otoczenia kościoła oraz za
przygotowanie 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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BOGACTWO MIŁOSIERDZIA
Bóg bogaty w miłosierdzie, dzięki swej wielkiej miłości, którą obdarzył nas
- umarłych z powodu wykroczeń - przywrócił nas do życia z Chrystusem.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę!
„Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z tobą
Chrystus, niezawodny dawca nadziei!” Tymi słowami 17 sierpnia 2002r.
Jan Paweł II powitał nas na balickim lotnisku rozpoczynając swoją kolejną
pielgrzymkę. Rozważając wielkość tajemnicy miłosierdzia Bożego, wnikając w głębię i
potęgę tego daru, z pokora powinniśmy pochylić głowy przed Bożym Majestatem,
dziękując za tak potężny wyraz miłości skierowany do każdego człowieka.
Bóg nie mógłby istnieć bez miłosierdzia, które jest największym wyrazem Jego
miłości. Potwierdzają to słowa zapisane w Liście św. Pawła Apostoła do Efezjan: „Bóg,
będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas,
umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia”. Bóg okazując
swoje miłosierdzie przywraca nam życie! Przybliża do Siebie i poprzez Chrystusa raz
jeszcze odsłania oblicze Ojca, który Jest „Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej
pociechy”. Wszystkie dowody i znaki na to, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie „stają się
widzialne w Chrystusie i przez Chrystusa, przez Jego czyny i słowa, w ostateczności przez
Jego krzyżową śmierć i zmartwychwstanie” - wyjaśnia Encyklika Dives In Misericordia.
Bóg „nie tylko mówi o miłosierdziu i tłumaczy poprzez porównania i
przypowieści, ale nade wszystko Sam je wciela i uosabia. Poniekąd On sam jest
miłosierdziem. Kto je widzi w Nim, kto je w Nim znajduje, dla tego w sposób szczególny
„widzialnym” staje się Bóg jako Ojciec „bogaty w miłosierdzie” dalej naucza Encyklika.
Bóg nie chce karać zbolałej ludzkości, ale pragnie ją uleczyć przytulając do
Swego miłosiernego Serca. Sam też przynagla nas byśmy z Niego czerpiąc wzór czynili
miłosierdzie. Jezus nade wszystko swoim postępowaniem, całą swoją działalnością
objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość. „Jest to miłość czynna,
miłość, która zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się na jego
człowieczeństwo. Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z
cierpieniem, krzywdą i ubóstwem. Właśnie ten sposób przejawiania się miłości nazywa
się w języku biblijnym miłosierdziem”.
„Mesjasz staje się szczególnie przejrzystym znakiem Boga, który jest miłością,
staje się znakiem Ojca” - mówi Jan Paweł II. Jest wzorem miłosiernej miłości wobec
drugich. Chrystus wypowiada, bardziej jeszcze niż słowami - samym swoim
postępowaniem, owo wezwanie do miłosierdzia, które jest jednym z najistotniejszych
przekazów Ewangelii. Pamiętajmy jednak, że Bóg, by mógł objawiać się w swym
miłosierdziu w stosunku do człowieka, uwrażliwia go naprawdę, iż: miłosierni... dostępują
miłosierdzia. Skorzystajmy więc z Bożego zaproszenia do nieustannego odkrywania
tajemnicy Jego miłości i miłosierdzia.
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