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Prawidło tygodnia:
"Dany nam czas można przeżyć z wielkim zyskiem dla siebie lub też z
ogromną stratą."
- Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

CZYTANIE I
Dz 2, 42-47
Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w
modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli
wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud
odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy
dostępowali zbawienia.

<Jezus Miłosierny>
Płótno, olej (80x36)
Viteckaja Snieżana
Białoruś, Grodno

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na
wieki». *
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na
wieki»
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, †
lecz Pan mnie podtrzymał. *
Pan moją mocą i pieśnią, On stał się mo-

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

im Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia w namiotach
sprawiedliwych: *
«Prawica Pańska moc okazała».
Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

CZYTANIE II
1 P 1, 3-9
Radość płynąca z wiary
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego
i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy
bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego
objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie
doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które
przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć
nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

EWANGELIA
J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 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 ręki mojej nie
włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi
były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do
Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż
w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś
dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I
wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Rozważanie
Centralne treści Pisma Świętego:
męka, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa
19 kwietnia
Bóg w swym wielkim miłosierdziu nawet swoją sprawiedliwość obraca w
miłość i sprawia, że przez niejeden grzech, przez niejedną słabość lepiej
poznajemy dobroć Boga i godność człowieka
„Niedziela, w czasie której jest celebrowane Misterium Paschalne, na
podstawie tradycji apostolskiej powinna być obchodzona w całym Kościele
jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany” / Katechizm 2177 /. A w dzisiejszą niedzielę należy głosić prawdę o Bogu „bogatym w miłosierdzie” / Ef
2,4 /.
Zadanie wierzących: trwanie w Nauce Jezusa, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach / Dz 2,42 /.
„Jest to orędzie jasne i czytelne dla każdego. Każdy może tu przyjść,
spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące
łaskami, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Błogosławiona: "Nie lękaj się

niczego, Ja jestem zawsze z Tobą" (Dzienniczek, z. II). A jeśli szczerym sercem odpowie: "Jezu, ufam Tobie!", znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i
lęków. W tym dialogu zawierzenia nawiązuje się pomiędzy człowiekiem i
Chrystusem szczególna więź wyzwalającej miłości. A "w miłości nie ma lęku pisze św. Jan - (...) doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z
karą" (1 J 4,2 ). / Przemówienie Jana Pawła II w sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach, Kraków 7.06.1997 /.
Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które zdolne jest usprawiedliwić człowieka.” O czym
więc mówi do nas ów krzyż Chrystusa, ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa? A przecież nie ostatnie jeszcze słowo Boga
Przymierza: ostatnie będzie wypowiedziane owej nocy i poranka, kiedy przybyli do grobu ukrzyżowanego Chrystusa i - naprzód niewiasty, potem Apostołowie - zobaczą ten grób pusty i usłyszą po raz pierwszy słowo: Zmartwychwstał, oznajmią je innym i będą świadkami Zmartwychwstałego” / Encyklika Świętego Jana Pawła II, Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg, 30 listopada 1980 r. /.
Podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski, 17 sierpnia 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Tego dnia
Papież konsekrował nową świątynię w łagiewnickim Sanktuarium.
Na zakończenie homilii wypowiedział słowa, w których Bogu, Ojcu bogatemu
w miłosierdzie, powierzył losy świata i każdego człowieka. Stały się one codzienną modlitwą nie tylko sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
i pielgrzymów przybywających do łagiewnickiego Sanktuarium, ale także
milionów ludzi na świecie. *
Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata

22 lutego 1931 r. w klasztorze w Płocku: „Wieczorem kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na
piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi biały.
W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią,
ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według
rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz
czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza,
która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuje także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić
jej będę jako Swej chwały” / Dziennik S. Faustyny, 47-48 /.
Pierwszy Obraz namalował artysta wileński Eugeniusz Kazimirowki w
lipcu 1934 r., został wystawiony w kwietniu 1935 r. w krużganku Ostrej Bramy w Wilnie. „Obraz przedstawia Chrystusa w postawie idącej na tle ciemnym w białej szacie, przepasanej pasem. Prawa ręką podniesioną do wysokości ramienia błogosławi, a lewą / dwoma palcami / uchyla nieco szatę w
okolicy Serca / niewidzialnego / z którego wychodzą promienie / na prawo
od widza blady, a na lewo czerwony / w różnych kierunkach, ale głównie na
widza. Są to dwa promienie symbolizujące krew i wodę, które wypłynęły z
boku Zbawiciela, kiedy konające Serce zostało otwarte na krzyżu” / ks. M.
Sopoćko, Sprawa poprawności obrazu Miłosierdzia Bożego, teczka nr 4, Archiwum Archidiecezji w Białymstoku /. Obraz przez trzy lata pozostawał w
ukryciu. „Powiedz spowiednikowi, aby obraz ten był w kościele wystawiony,
a nie za klauzurą w klasztorze tym. Pragnę, ażeby obraz ten był w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy uroczyście poświęcony i żeby odbierał cześć publiczną, aby każda dusza o tym wiedzieć mogła” / Dzienniczek S. Faustyny
341 /. 3 kwietnia 1937 r. ordynariusz wileński Abp R. Jałbrzykowski pozwolił na poświęcenie obrazu i zawieszenie go w kościele św. Michała w Wilnie.
Niedziela Przewodnia 4 kwietnia 1937 r. staje się Świętem Miłosierdzia Bożego.
Czym jest ufność, która stanowi istotę nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego. Jest to postawa, która sam Pan Jezus nazwał wiarą. Św. Paweł nazwał boską cnotą nadziei. „Ta ufność - nadzieja jest otwarciem duszy na
przyjęcie Bożej łaski i wołaniem o nią - przez to zaś jest postawą ciągłej i najskuteczniejszej modlitwy” / Ks. I. Różycki, Referat wygłoszony w Krakowie
20.11.1981 r. /.
*****

Ks. Stanisław Stradomski

JEZUS ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ: Nota Komisji Nauki Wiary
KEP w związku z pandemią koronawirusa - (II część)

1.Oblicza lęku
2.Kościół jako „sakrament nadziei”
3.Bezdroża pseudoreligijnych propozycji
4.Czas próby i wyboru
Odrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wyraził życzenie,
aby Kościół stawał się domem i szkołą komunii. „Duchowość komunii – pisał
w Novo millennio ineunte to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać
także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to
także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności
mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń” (nr 43).
Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. Jednocześnie mobilizuje
do odkrycia braterstwa i przynależności do jednej rodziny ludzkiej. Możemy
ją odczytać jako globalny „znak czasu” będący wezwaniem do jedności,
współpracy, solidarności i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy
się pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania życia i
zdrowia ludzkiego.
Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i
gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem
transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny
czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do
konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą
bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.
Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie
ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego
osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co
konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku
Tobie, Panie, i ku innym” (27.03.2020 r.).
Abp Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
Przewodniczący Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
Lublin, 31 marca 2020 r.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 20 IV
6.30 + S. Sulpicję - imieninowa
8.00 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety, Rafała i całej rodziny ZAGUŁÓW
17.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Mariana KLIMKA
18.00 ZA OJCZYZNĘ
WTOREK 21 IV
6.30 Za Dobrodziejów Sióstr Nazaretanek
8.00 + S. Sulpicję
17.30 + Kazimierza KOZERY – brata i
wuja zmarłego na obczyźnie
17.30 Za dzieci osierocone przez żołnierzy poległych na terenie budynku Sióstr
Nazaretanek–o błogosławieństwo Boże
dla żyjących i zbawienie dla zmarłych
18.00 W intencji AKCJI KATOLICKIEJ
ŚRODA 22 IV
6.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla chorych Sióstr Nazaretanek
8.00 + S. Sulpicję
17.30 Za dzieci osierocone przez żołnierzy poległych na terenie budynku Sióstr
Nazaretanek – o błogosławieństwo Boże
dla żyjących i zbawienie dla zmarłych
17.30 W intencji Beaty i Urszuli z okazji
urodzin, o wiarę, nadzieję i miłość
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla całej rodziny, a szczególnie dla dzieci
CZWARTEK 23 IV
6.30 Dziękczynna za dar życia i świętości bł. Franciszki Siedliskiej
z prośbą o jej kanonizację
8.00 + Ks. Stanisława SNARSKIEGO
17.30 ++ Jerzego, Władysławę, Jana,
Jerzego i ++ z rodziny OLAKÓW i
SKRZYPCZAKÓW
17.30 O łaskę nawrócenia dla Janiny i
zdrowie i dar mądrości dla Ani DROZDOWSKIEJ
18.00 Za dzieci osierocone przez żołnierzy poległych na terenie budynku Sióstr
Nazaretanek – o błogosławieństwo Boże

dla żyjących i zbawienie dla zmarłych
PIĄTEK 24 IV
6.30 Dziękczynna za 50 lat życia małżeńskiego z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Teresy i Wiesława
8.00 + Marka SZULARZ
17.30 + Józefa HARASIMIUK i ++ z
rodziny
17.30 ++ Helenę w 22 rocz śm i Bernarda CZARNECKICH
18.00 ++ Czesława i Zofię TABOR w
25 rocz śm
SOBOTA 25 IV
6.30 + Leokadię WYSOCKĄ i za ++ z
rodziny
8.00 ++ Pawła, Jadwigę i Katarzynę
oraz + Stanisława KASZUBSKIEGO,
+ Józefa SZYMCZAKA, Andrzeja i + z
rodziny SĘKÓW i Stanisławę ROSIAK
8.00 + Franciszka KOZŁOWSKIEGO
w 5 rocz śm i ++ rodziców Annę i
Władysława, Mieczysława i Genowefę
KARPIŃSKICH
17.30 + Ryszarda NAWROCKIEGO
18.00 O Boże błogosławieństwo na
nową drogę życia dla Michaliny i Tomasza w dniu ich ślubu
NIEDZIELA 26 IV
7.00 O łaskę beatyfikacji Sługi Bożej
S. Małgorzaty BANAŚ
8.30 W intencji Roberta i Magdy o
zdrowie, Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej i dziękczynna za
syna Antosia
8.30 ++ Henrykę i Jerzego BOŻYM i
Stefanię i Mariannę URBAŃSKICH
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Ewę
13.00 O Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla Justyny i Michała PAWLIKOWSKICH i ich syna Ignasia
17.00 + Ryszarda DOMINIK w 21
rocz śm
19.00 O nawrócenie grzeszników

Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Miłosierdzia
19 kwietnia 2020
1.Dziś o 15.00 w naszym kościele dodatkowa Msza w godzinie Miłosierdzia,
która będzie również transmitowana w Internecie na parafialnym Fb.
2.Od jutra na Mszy św. w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 25 osób.
3.W dni powszednie Msze o godz. 6.30 są przy zamkniętych drzwiach. Kościół otwarty od godz. 7.00. Do odwołania.
4.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę. Noszenie w miejscach
publicznych obowiązkowe od 16 kwietnia do odwołania.

DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
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