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Niedziela Miłosierdzia Bożego
Z Ewangelii wg św. Jana (J 20, 19-31)
„Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. (…) Jezus znowu
rzekł do nich: Pokój wam! (…) 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!”
Każdy człowiek, którego interesuje postać spotkanie stało się przełomowym momentem w
Chrystusa, powinien często zatrzymywać się nad życiu Apostoła. Tomasz zrozumiał, że musi
tymi scenami Ewangelii, w których opisane są poświęcić całe życie dla Tego, który zmarł i
spotkania z Mistrzem z Nazaretu. W Wielką zmartwychwstał. Uwierzył bowiem nie tylko w
Niedzielę cała dziesiątka spotkała Mistrza zmartwychwstanie, uwierzył również w to, że
brakowało tylko Tomasza. Gdy przybył, Chrystus jest Bogiem. A jednak mimo tej wiary, w
opowiedzieli mu wszystko szczegółowo. tym radosnym spotkaniu Tomasz usłyszał z ust
Przypomnieli
zapowiedź
Chrystusa
o Chrystusa słowa upomnienia: Błogosławieni,
zmartwychwstaniu. Tomasz jednak nie uwierzył. którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Postawił warunek: Jeżeli nie włożę palca w miejsce
Każdego z nas czeka takie spotkanie z Jezusem.
gwoździ (...), nie uwierzę.
Oby On nie musiał wtedy ganić naszej słabej wiary.
Jeden z pierwszych biskupów przez osiem dni Zawierzmy świadectwu Tomasza. Skoro jego palec
nie wierzył. Widział tyle cudów. Wspominał spór z dotknął śladów gwoździ w rękach Mistrza z
Chrystusem przed wskrzeszeniem Łazarza, kiedy to Nazaretu niech nam to wystarczy. On sprawdził za
nie chciał, by wracali do Betanii. Wspominał długą nas. My możemy skłonić głowę przed
dyskusję przy stole w Wielki Czwartek, kiedy na zmartwychwstałym Panem.
tajemnicze zdanie Pana Jezusa: „Znacie drogę,
Spotkanie z Tomaszem Apostołem pozwala
dokąd Ja idę” , otwarcie protestował: „Panie, nie odkryć, jak trudnym aktem jest wiara w
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać zmartwychwstanie Jezusa. Skoro jednak zawiera się
drogę?”. Po ośmiu dniach minął czas próby. w niej tajemnica szczęścia człowieka, nie
Nadszedł moment spotkania. Tomasz wita Jezusa ustawajmy w błaganiu: „Panie, przymnóż nam
słowami: Pan mój i Bóg mój!. Najpiękniejsze wiary”.
Ks. Edward Staniek
wyznanie, jakie zanotowały Ewangelie. To
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PONIEDZIAŁEK – 16.04.2012
7.00 - Za + mamę Anielę Zdobylak, + ojca Alojzego i bratową Janinę i ++ z rodziny.
18.00- Za + mamę Jadwigę w 6 rocz. śm., + ojca Huberta i ++ dziadków Karola i Marię Lesz.
- Do B. Op., MB Fat. i św. o. Pio... z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
WTOREK – 17.04.2012
7.00 - Za dusze w czyśćcu.
18.00- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Józefa Kuszela oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + Agnieszkę Poloczek, męża Pawła i ++ z rodziny.
ŚRODA – 18.04.2012
7.00 - Za + męża Engelberta, poległego ojca Franciszka, +matkę Małgorzatę i siostrzeńca
Joachima, teściów Annę i Stefana, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
8.15 - Msza szkolna.
18.00- Za + męża Stanisława Mikę w 21 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, +
zięcia Janusza oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 35 rocz. ślubu Ewy i Kazimierza oraz o błog. Boże w rodzinie.
CZWARTEK – 19.04.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Moniki oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00- Za + mamę Teresę z ok. ur. i w rocz. śm. oraz + ojca Gerharda i ++ z obu stron i d. w c.
- Za ++ rodziców Willibalda i Małgorzatę Kubik i ++ z rodziny Kubik i Widryński.
PIĄTEK – 20.04.2012
7.00 - Za ++ rodziców, braci, siostrę, szwagrów i ++ z rodziny.
18.00- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 18 rocz. ur. Małgorzaty.
- Za + Kazimierza Noga w 30 dniu po śmierci.
SOBOTA – 21.04.2012
7.00 - Za + Alfreda Maseli, ++ rodziców, ++ z rodziny i pokrew. i dusze w cz.
18.00- Za + Adelajdę Cholewa w 1 r. śm., + jej męża Gerharda i ++ z pokrew. Cholewa-Palus.
- Za ++ rodziców Annę i Alojzego w rocz. śm. oraz ++ dziadków.
NIEDZIELA – III WIELKANOCNA – 22.04.2012
7.00 - Za + ojca Alberta Sydlo w rocz. ur., + mamę Marię, ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 35 rocz. ślubu Danuty i Zbigniewa oraz o błog. Boże dla
dzieci z rodzinami i dla wnuka Sambora.
10.00- Za + syna Wiesława i córkę Jadwigę, ++ rodz. z obu stron oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + ojca Michała w rocz. śm. i ++ z rodziny.
11.15- Za + męża Stanisława Sidorskiego w 2 rocz. śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
- Za + Helenę Buk w 30 dniu po śm.
12.15- Chrzest: Maria Magdalena Pudelko.
15.00- Za + męża i ojca Mariana Kozołup w 7 rocz. śm., ++ rodziców Walentego i Józefę, ++
teściów Józefa i Katarzynę, ++ rodzeństwo Czesława i Krystynę i 2 szwagrów oraz o
błog. Boże w rodzinie.
16.00- Nabożeństwo wielkanocne.
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Druga Niedziela Wielkanocna jest Świętem Miłosierdzia Bożego. Nasze myśli
zmierzają dziś ku Chrystusowi Miłosiernemu, który ukazał się św. Siostrze
Faustynie objawiając tajemnicę Bożego Miłosierdzia.
O godz. 16.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
Zapraszamy Grupę Modlitwy i wszystkich czcicieli Ojca Pio.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna.
W środę o godz. 18.00 Msza św. i spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci
komunijnych. Spotkanie poświęcone będzie przygotowaniu dzieci do pierwszej
spowiedzi św.
Po spotkaniu będzie można odebrać szaty liturgiczne do I Komunii św.
W czwartek (19 kwietnia) przypada 7. rocznica wyboru papieża Benedykta
XVI na stolicę św. Piotra w Rzymie.
W piątek o godz. 19.00 w parafii Dolna odbędzie się spotkanie modlitewne
młodzieży dekanatu Strzelce Opolskie, zachęcamy młodzież z naszej parafii do
udziału.
W sobotę pierwsza spowiedź święta dla dzieci komunijnych:
 godz. 9.30 chłopcy
 godz. 10.00 dziewczynki
W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień
Biblijny w Kościele. Przy tej okazji zachęcamy parafian do czytania i rozważania
Pisma św.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Caritas diecezji opolskiej.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wielkanocny dar dla biednych. Dary
zostały przekazane dla osób najbiedniejszych, dla bezdomnych przebywających w
ośrodku „Barka”, do Domu Samotnej Matki oraz do Domu Dziecka. Dziękujemy
za okazaną miłość miłosierną wobec potrzebujących.
Składamy także serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc w
przygotowaniu naszej świątyni do godnego przeżycia Triduum Paschalnego i
świąt Wielkanocnych. Paniom i panom za pomoc w sprzątaniu i porządkowaniu
kościoła i otoczenia. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pana
kościelnego i grona panów za wielkie zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu
ciemnicy i Bożego grobu. Dziękujemy także pocztom sztandarowym, Służbie
Liturgicznej, Dzieciom Maryi, Zespołowi Caritas, przedstawicielom Rodzin
Fatimskich. Dziękujemy za piękny udział w Misterium Paschalnym i żywe
świadectwo wiary.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Jego pochodzenie wiąże się z wizją, jaką siostra Faustyna
miała w Płocku 22 lutego 1931 roku, w czasie której Chrystus
wyraził życzenie, by namalować taki obraz i w podpisie
umieścić słowa: Jezu, ufam Tobie.
Po wielu trudnościach, niedowierzaniu ze strony
spowiedników i przełożonych oraz własnych nieudolnych
próbach malarskich nadszedł wreszcie czas spotkania
z ks. Michałem Sopoćko, którego sam Jezus wybrał na
promotora Bożego Miłosierdzia. To on, już w Wilnie, dokąd
przeniesiono Faustynę, uprosił Eugeniusza Kazimirowskiego,
znanego i cenionego malarza o namalowanie wizerunku. Praca
rozpoczęła się 2 stycznia 1934 roku. Siostra Faustyna
wielokrotnie odwiedzała pracownię artysty, udzielając
szczegółowych wskazówek i pokazując błędy. Na prośbę
malarza sam ks. Sopoćko pozował do obrazu ubrany w albę przepasaną sznurem, siostra
Faustyna ciągle jednak była rozczarowana efektami pracy, a wynik końcowy przyprawił ją o
gwałtowny płacz. i zadała to pytanie, kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś?
Obraz przedstawia Chrystusa zmartwychwstałego, który na rękach i stopach nosi
ślady ukrzyżowania. Z przebitego, niewidocznego na obrazie, Serca wychodzą dwa
promienie: czerwony i blady. Pan Jezus, zapytany o ich znaczenie, wyjaśnił: Blady
promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew,
która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły, z wnętrzności miłosierdzia Mojego
wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Inaczej mówiąc,
te promienie oznaczają sakramenty święte, a także Kościół święty zrodzony z
przebitego boku Chrystusa i dary Ducha Świętego, których biblijnym symbolem jest
woda. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie - mówił Jezus - bo nie dosięgnie go
sprawiedliwa ręka Boga. Obraz ukazuje więc wielkie miłosierdzie Boga, które w pełni
zostało objawione w misterium paschalnym Chrystusa, a dokonuje się w Kościele
najowocniej przez sakramenty święte. Obraz ma pełnić rolę naczynia do czerpania
łask i znaku, który przypomina wiernym o potrzebie ufności wobec Boga i miłosierdzia
w stosunku do bliźnich. O postawie ufności mówią słowa umieszczone w podpisie obrazu:
JEZU, UFAM TOBIE. Obraz - powiedział Pan Jezus - ma przypominać żądania
Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków.
Cześć tego obrazu polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia. Do
tak rozumianego kultu obrazu przywiązał Pan Jezus następujące obietnice: łaskę zbawienia,
duże postępy na drodze doskonałości chrześcijańskiej, łaskę szczęśliwej śmierci oraz
wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa, o które z ufnością miłosierni ludzie
prosić Go będą.

DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI
MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATA

