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1. Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wychwa- 6. Zapraszamy na spotkania formacyjne
lamy Boga za Jego bezgraniczne Miłogrupy młodzieżowej. Spotkania adresosierdzie, objawione w Tajemnicy Paschalnej
wane są dla licealistów, studentów i
Chrystusa. Koronkę do Miłosierdzia Bożego
młodzieży pracującej i odbywają się
odprawimy o godz. 15.00., w Godzinę Miłow środy o godz. 19.00. w dzwonnicy.
sierdzia a nie jak zwykle o godz. 17.00. Dziś
7. W najbliższym czasie sakramentalny
nie będzie nabożeństwa o godz. 17.00. Po
związek małżeński zawrą:
nabożeństwie o godz. 15.00. modlić się
Kamil Konrad Paszko, kawaler z parafii
będziemy za zmarłych z naszych rodzin.
pw. Św. Franciszka z Asyżu w Warszawie
Pragniemy przypomnieć, że w każdy czwari Agata Małgorzata Kołodziejczyk, panna
tek po Mszy św. o godz. 17.00. odmawiamy
z parafii tutejszej - zapowiedź II.
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji
kapłanów pochodzących z naszej parafii i o
Tomasz Franciszek Misiak, kawaler z
nowe powołania kapłańskie i zakonne.
parafii tutejszej
I Karolina Anna Rosłaniec, panna z parafii
2. Członkowie Kół Żywego Różańca w ramach
św. Huberta w Zalesiu Górnym comiesięcznego spotkania formacyjnego
zapowiedź I.
uczestniczą w nabożeństwie o godz. 15.00.
Nie będzie spotkania o godz. 16.00.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
3. Dziękujemy s. Melanii, p. Krystynie Kruszewskiej, p. Marcie Piekut, p. Adamowi i Danucie
Domaszczyńskim, p. Annie Saczuk, p. Marii
Banaszkiewicz, p. Grzegorzowi Grądzielowi,
p. Wilardowi Biemans, za przygotowanie
w tym roku Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

4. Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły
fundusz ministrancki kupując w czasie świąt
palmy wielkanocne i wodę święconą. W tym
roku ministranci zebrali 9000 PLN. Dziękujemy Panu Markowi Szeibowi za ufundowanie
nagród dla ministrantów i lektorów. Wszystkim
składamy serdeczne Bóg zapłać.
5. W Wielki Piątek, na Grób Pański w Jerozolimie
zebraliśmy 3394 PLN a w czasie zbiórki, w
Poniedziałek Wielkanocny na potrzeby
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2313
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy
serdecznie Bóg zapłać.

zachodzących miedzy narzeczonymi zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Patrzymy w niebo, widzimy wiele
gwiazd, ale kiedy nadchodzi słońce,
rano, przy dużym świetle, gwiazdy nie
są widoczne. Takie jest miłosierdzie
Boga: wielkie światło miłości, czułości.
Bóg nie przebacza za pomocą dekretu,
ale miłosnym dotykiem, opatrując
nasze rany grzechu. Ponieważ On jest
zaangażowany w przebaczenie, jest
zaangażowany w nasze zbawienie.
Papież Franciszek
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Dz 4, 32–35

J 20, 29
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Grób Pański w 2018 roku . . . . . . . . . . . 2

EWANGELIA

Przedmiot i istota nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego. . . . . . . . . . . . . 2

Jeden duch i jedno serce ożywiały
wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli
wspólne. Apostołowie z wielką mocą
świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich
nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo
domów sprzedawali je i przynosili pieniądze
(uzyskane) ze sprzedaży, i składali je u stóp
Apostołów. Każdemu też rozdzielano według
potrzeby.
Oto słowo Boże

Ps 118, 1.4.13–14.22.24
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».
Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica
Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć
będę i głosić dzieła Pana. Ciężko mnie Pan
ukarał, ale na śmierć nie wydał.
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.

DRUGIE CZYTANIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

od 8.04. do 13.05.2018 r.
Módlmy się o zdrowie
i potrzebne łaski dla księdza
Proboszcza, naszego opiekuna
i wszystkich księży pracujących
w naszej parafii.
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1 J 5, 1–6
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest
Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po
tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
przykazania, albowiem miłość względem
Boga polega na spełnianiu Jego przykazań,
a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża
świat; tym właśnie zwycięstwem, które
zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że
Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus
jest tym, który przyszedł przez wodę i krew,
i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i
we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch
jest prawdą.
Oto słowo Boże
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J 20, 19–31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali ucznio-wie,
gdy 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 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 dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
I wiele innych znaków, których nie zapisano
w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc mieli życie w imię Jego.
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
Czasem w kazaniach pojawia się
obraz Jezusa, który kołacze do „drzwi”
naszego serca. Jednak te drzwi są tak
skonstruowane, że mają klamkę tylko
od wewnątrz. W związku z tym, Jezus
nie może do niego wejść, jeśli Mu nie
otworzymy.
W tym obrazie jest wiele prawdy. Jeśli
człowiek bardzo się skupi na samym
sobie (jaki jest biedny albo jaki jest
wspaniały), to trudno mu nawet
usłyszeć pukanie do drzwi, a co dopiero
je otworzyć. A Bóg nie chce odbierać
nam wolności. Z drugiej strony, oznaczałoby to, że Bóg zostawia nas
samych z naszą wolnością, aż
usłyszymy Jego pukanie.
Dzisiejsza Ewangelia mówi, że
miłosierdzie Boga jest większe. Jezus
Chrystus wchodzi do Apostołów, „choć
drzwi były zamknięte”. Wchodzi i mówi:
„Pokój wam”.
Trzeba zawsze mieć nadzieję, że
Jezus Zmartwychwstały znajdzie sposób, aby dostać się do serc zamkniętych i przynieść im pokój.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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Boże Miłosierdzie - czyli Bóg skandalista

Wielkanoc 2018 rok

Boże Miłosierdzie, wbrew pozorom, nie jest czymś mdłym, nie jest miłym głaskaniem po
głowie. Przeciwnie, ta boska "cecha" z naszego punkt widzenia bardzo często może być
bulwersująca.

Grób Pański w 2018 roku

Grób Pański - Wielka Sobota 2018 rok

Grób Pański - Wielka Sobota 2018 rok

Fot. Mirosław Wrotek

Fot. Elżbieta Wrotek

Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny:
Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci
się z ufnością do miłosierdzia Mojego (Dz 300).

Pusty Grób - Niedziela Zmartwychwstania 2018 rok

Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd
się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego i
dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy, ma być
świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym
mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim (Dz 570).

Fot. Mirosław Wrotek

Przedmiot i istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
Właściwym przedmiotem tego nabożeństwa jest miłosierdzie Boga w Trójcy Jedynego. Kościół głosi prawdę o miłosierdziu
Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie.
Istotą zaś nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego jest całkowita ufność wobec Boga
- jest to postawa dziecka, które w każdej
sytuacji ufa miłosiernej miłości i wszechmocy
Ojca Niebieskiego; pierwszym i zasadniczym wyrazem czci Miłosierdzia Bożego
jest właśnie akt ufności. Pan Jezus obiecał:
Niepojętych łask pragnę udzielać duszom,
które ufają Mojemu miłosierdziu (Dz 687).
Niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia
z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu
Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci
swym Bożym pokojem (Dz 1520).
Ufność jest nie tylko samą istotą, duszą
tego nabożeństwa, ale i warunkiem czerpania łask. Mówił Jezus: Łaski z Mojego
miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a
jest nim - ufność. Im dusza więcej zaufa, tym
więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze
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8 kwietnia 2018 r. godz. 15.00

o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze
przelewam wszystkie skarby swych łask.
Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele.
Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają
mało, zacieśniają swe serca (Dz 1578).
Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu, jest
najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią
staranie (Dz 1273). Żadna dusza, która
wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła
się ani nie doznała zawstydzenia. Mam
szczególne upodobanie w duszy, która
zaufała dobroci Mojej (Dz 1541).

Postawa czynnej miłości bliźniego jest również
warunkiem otrzymania łask. Jeżeli dusza nie
czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie
dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O,
gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby
wieczne, nie byłyby sądzone - uprze-dzając
sądy Moje miłosierdziem (Dz 1317). Pan
Jezus pragnie, aby Jego czciciele w ciągu dnia
dokonywali chociaż jednego dzieła miłosierdzia czynem, słowem lub modlitwą.

Jezus, poza ufnością i praktykowaniem
miłosierdzia na co dzień, przedstawił jeszcze
S. Faustynie pięć nowych form kultu MiłoDrugim istotnym elementem nabożeństwa sierdzia Bożego (pięć postaci nabożeństwa do
do Miłosierdzia Bożego jest praktykowanie Miłosierdzia Bożego):
miłosierdzia wobec bliźnich: czynem, sło obraz Jezu ufam Tobie,
wem, modlitwą. Żądam od ciebie uczynków
 Święto Miłosierdzia Bożego,
miłosierdzia, które mają wypływać z miłości
 koronkę do Miłosierdzia Bożego,
ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia
 godzinę Miłosierdzia Bożego
miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi  szerzenie czci Miłosierdzia Bożego.
słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech
stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i Źródło:
jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W
ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć http://www.milosierdzie-boze.info/a77Przedmiot_i_istota_nabozenstwa_do_Milosierdzia_Bo
miłosierdziu Mojemu (Dz 742).
zego.html
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O Bożym Miłosierdziu od dłuższego czasu
jest głośno. Przyczynili się do tego w bardzo
dużym stopniu Polacy - św. Faustyna Kowalska i bł. Jan Paweł II. Prosta zakonnica w swoim "Dzienniczku" przekazała nam orędzie
miłosierdzia, a Karol Wojtyła postarał się, by
usłyszał o nim cały świat.
Ale co to właściwie jest to Boże
Miłosierdzie? Co to znaczy, że Bóg jest miłosierny? Czy Jego nieograniczone miłosierdzie
nie kłóci się z Jego sprawiedliwością?
Szukając odpowiedzi na pytanie, jaki jest Bóg,
najlepiej zajrzeć do Pisma Świętego, bo
właśnie w Nim On się nam objawił. Przyjrzyjmy
się trzem osobom, które mogą pomóc nam
zrozumieć, jak bardzo Bóg wymyka się z
ludzkich schematów myślenia.
Prostytutka
W Ewangelii świętego Łukasza jest zawarta jedna z moich ulubionych scen z życia
Jezusa. Został On zaproszony do pewnego
faryzeusza. Chrystus wszedł do domu i usiadł
przy stole. W tym momencie podeszła do
Niego jawnogrzesznica i zaczęła olejkami i
własnymi łzami obmywać Jego stopy, wycierać
je swoimi włosami, a potem całować. Oczywiście uczestnicy uczty od razu się oburzyli.
No bo jak to tak można. Przecież "gdyby On
był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka
jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest
grzesznicą". Jezus swoim zachowaniem wywołał ogromny skandal.
Podejrzewam, że większość z nas zachowałby się dokładnie tak jak faryzeusze.
Wyobraźmy sobie, że siedzimy w jakimś
bardzo zacnym gronie i nagle do najbardziej
szanowanego gościa podchodzi prostytutka i
zaczyna nacierać jego ciało olejkami i całować
jego stopy. Czy nie bylibyśmy tak samo
oburzeni?
«Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: "Widzisz tę kobietę? Wszedłem do
twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg;
ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami
je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd
wszedłem, nie przestaje całować nóg moich.
Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś
olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego
powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu
mało się odpuszcza, mało miłuje". Do niej zaś
rzekł: "Twoje grzechy są odpuszczone"».
Zdrajca
Od dawna staram się poznawać swojego
ewangelicznego imiennika - św. Piotra. Ten to
dopiero był gość. Niby przewodził apostołom,
ale, gdy poczyta się Ewangelię, szybko można
zauważyć, że bardzo często nie rozumiał
sensu tego, co mówił do niego Jezus. Co
więcej jest on jedyną osobą, do której Chrystus
powiedział: "Zejdź Mi z oczu, szatanie!". Jakby
tego było mało, w najważniejszym momencie
Piotr zaparł się Jezusa, by najzwyczajniej
w świecie uratować własną skórę.
Tak, Piotr był zdrajcą. Nie tylko Judasz, ale
także Piotr. Zastanówmy się, co my robimy
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ze zdrajcami? Jak my ich traktujemy? Co
o nich mówimy? Czy potrafimy im przebaczyć? Ponownie zaufać? A co zrobił
Jezus? Na zdrajcy zbudował Kościół, którego "bramy piekielne nie przemogą".
«Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie,
synu Jana, czy kochasz Mnie?" Zasmucił się
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy
kochasz Mnie?" I rzekł do Niego: "Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".
Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje!"».
Prześladowca
Na koniec przykład najmocniejszy. W czasach gdy Jezus chodził po tym świecie, na
tych samych ziemiach żył pewien gorliwy
Izraelita z pokolenia Beniamina. Młody
faryzeusz był zażartym przeciwnikiem
chrześcijan. Był świadkiem ukamienowania
św. Szczepana. Później sam prześladował
chrześcijan, żyjących w Jerozolimie. Około
35 roku wyposażony w listy polecające od
Sanhedrynu, udał się do Damaszku z nakazem aresztowania zwolenników Chrystusa.
Szaweł z Tarsu był prześladowcą chrześcijan. Z wielkim zaangażowaniem tępił nowo
powstałą religię. Nie miał najmniejszego
zamiaru popuścić komukolwiek, kto wierzył
w Zmartwychwstałego. I właśnie taki ktoś
stał się Apostołem Narodów, jednym z najważniejszych głosicieli Dobrej Nowiny. Po
ludzku rzecz ujmując - nie do pomyślenia.
Kiedyś usłyszałem, że tak właśnie wygląda
zemsta Boga na Jego przeciwnikach. Nie
potępia ich, ale sprawia, że stają się Jego
wiernymi przyjaciółmi.
«Gdy zbliżał się już w swojej podróży do
Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos,
który mówił: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?" "Kto jesteś Panie?" powiedział. A On: "Ja jestem Jezus, którego
ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta,
tam ci powiedzą, co masz czynić"»
Bóg niepojęty
Musimy się pogodzić z tym, że dopóki żyjemy na tym świecie, nie zdołamy do końca
zrozumieć Boga. Jego nie da się ująć
w żadne schematy, oceniać według naszego
sposobu patrzenia na rzeczywistość.
Te trzy przykłady - prostytutki, zdrajcy i
prześladowcy - powinny nam wciąż dawać
do myślenia. Nasz Bóg na ich grzech,
zagubienie i zło odpowiedział swoim
miłosierdziem. Jedyne czego chciał, to przyciągnąć ich do siebie, wybaczyć im, uleczyć
ich. Tak właśnie działa Boże Miłosierdzie.
Piotr Żyłka
Źródło:

https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-iwiara/art,628,boze-milosierdzie-czyli-bogskandalista.html

Wspólnota Miłosierdzia Bożego
i Matki Boskiej Miłosiernej

zaprasza
do wspólnej modlitwy w naszym
kościele w Godzinie Miłosierdzia,
zakończonej aktem oddania się
Bożemu Miłosierdziu.

Księgarnia Effata
poleca
Księgarnia jest
czynna:
NIEDZIELA
9.00-14.30
Zapraszamy
Tajemnica światła. Brat Elia od Apostołów Bożych
Wydawnictwo: Esprit
Brat Elia – najsłynniejszy współczesny
stygmatyk. Jest włoskim zakonnikiem, na
codzień mieszka w Calvi, ale spotkania
z nim odbywają się na całym świecie –
również w Polsce. W jego obecności często
roztacza się intensywny zapach róż. To
jednak tylko jeden z ogromnych darów, które
otrzymał od Boga – mistycznych wizji,
stygmatów, przeżywania pasji razem z Jezusem, bilokacji, uzdrawiania... Chrystus
pozwolił mu nawet sfotografować swoją
twarz.
Przeczytaj relację z życia brata Elii – m.in.
kronikę współcierpienia z Jezusem podczas
męki, poruszające historie spotkań z wiernymi i rozmowę ze słynnym egzorcystą,
o. Gabriele’em Amorthem, a także liczne
świadectwa uzdrowień i cudów. Książka
zawiera fotografie.
Kontynuacja bestsellera Anioł ze
stygmatami zatrzymał się w moim domu.
Niniejsza książka jest drugą z trzech
poświęconych bratu Elii. Ukazał się już Anioł
ze stygmatami zatrzymał się w moim domu,
w przygotowaniu jest Boża Opatrzność i
najemnik Boga.
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1. Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wychwa- 6. Zapraszamy na spotkania formacyjne
lamy Boga za Jego bezgraniczne Miłogrupy młodzieżowej. Spotkania adresosierdzie, objawione w Tajemnicy Paschalnej
wane są dla licealistów, studentów i
Chrystusa. Koronkę do Miłosierdzia Bożego
młodzieży pracującej i odbywają się
odprawimy o godz. 15.00., w Godzinę Miłow środy o godz. 19.00. w dzwonnicy.
sierdzia a nie jak zwykle o godz. 17.00. Dziś
7. W najbliższym czasie sakramentalny
nie będzie nabożeństwa o godz. 17.00. Po
związek małżeński zawrą:
nabożeństwie o godz. 15.00. modlić się
Kamil Konrad Paszko, kawaler z parafii
będziemy za zmarłych z naszych rodzin.
pw. Św. Franciszka z Asyżu w Warszawie
Pragniemy przypomnieć, że w każdy czwari Agata Małgorzata Kołodziejczyk, panna
tek po Mszy św. o godz. 17.00. odmawiamy
z parafii tutejszej - zapowiedź II.
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji
kapłanów pochodzących z naszej parafii i o
Tomasz Franciszek Misiak, kawaler z
nowe powołania kapłańskie i zakonne.
parafii tutejszej
I Karolina Anna Rosłaniec, panna z parafii
2. Członkowie Kół Żywego Różańca w ramach
św. Huberta w Zalesiu Górnym comiesięcznego spotkania formacyjnego
zapowiedź I.
uczestniczą w nabożeństwie o godz. 15.00.
Nie będzie spotkania o godz. 16.00.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
3. Dziękujemy s. Melanii, p. Krystynie Kruszewskiej, p. Marcie Piekut, p. Adamowi i Danucie
Domaszczyńskim, p. Annie Saczuk, p. Marii
Banaszkiewicz, p. Grzegorzowi Grądzielowi,
p. Wilardowi Biemans, za przygotowanie
w tym roku Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

4. Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły
fundusz ministrancki kupując w czasie świąt
palmy wielkanocne i wodę święconą. W tym
roku ministranci zebrali 9000 PLN. Dziękujemy Panu Markowi Szeibowi za ufundowanie
nagród dla ministrantów i lektorów. Wszystkim
składamy serdeczne Bóg zapłać.
5. W Wielki Piątek, na Grób Pański w Jerozolimie
zebraliśmy 3394 PLN a w czasie zbiórki, w
Poniedziałek Wielkanocny na potrzeby
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2313
PLN. Wszystkim ofiarodawcom składamy
serdecznie Bóg zapłać.

zachodzących miedzy narzeczonymi zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

Patrzymy w niebo, widzimy wiele
gwiazd, ale kiedy nadchodzi słońce,
rano, przy dużym świetle, gwiazdy nie
są widoczne. Takie jest miłosierdzie
Boga: wielkie światło miłości, czułości.
Bóg nie przebacza za pomocą dekretu,
ale miłosnym dotykiem, opatrując
nasze rany grzechu. Ponieważ On jest
zaangażowany w przebaczenie, jest
zaangażowany w nasze zbawienie.
Papież Franciszek

Niedziela Miłosierdzia Bożego

LIT U RG I A

W kwietniu 2018 r.
prezentujemy wystawę
kaligraficzną.

Autorem prac jest
JANUSZ KORZENIOWSKI
Artysta związany z Pałacem
w Wilanowie.
Zapraszamy do oglądania i zakupu prac.

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

4

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Dz 4, 32–35

J 20, 29
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Grób Pański w 2018 roku . . . . . . . . . . . 2

EWANGELIA

Przedmiot i istota nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego. . . . . . . . . . . . . 2

Jeden duch i jedno serce ożywiały
wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli
wspólne. Apostołowie z wielką mocą
świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich
nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo
domów sprzedawali je i przynosili pieniądze
(uzyskane) ze sprzedaży, i składali je u stóp
Apostołów. Każdemu też rozdzielano według
potrzeby.
Oto słowo Boże

Ps 118, 1.4.13–14.22.24
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».
Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica
Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć
będę i głosić dzieła Pana. Ciężko mnie Pan
ukarał, ale na śmierć nie wydał.
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.

DRUGIE CZYTANIE

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

od 8.04. do 13.05.2018 r.
Módlmy się o zdrowie
i potrzebne łaski dla księdza
Proboszcza, naszego opiekuna
i wszystkich księży pracujących
w naszej parafii.
Nr 474
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1 J 5, 1–6
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest
Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po
tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
przykazania, albowiem miłość względem
Boga polega na spełnianiu Jego przykazań,
a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża
świat; tym właśnie zwycięstwem, które
zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że
Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus
jest tym, który przyszedł przez wodę i krew,
i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i
we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch
jest prawdą.
Oto słowo Boże
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J 20, 19–31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali ucznio-wie,
gdy 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 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 dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
I wiele innych znaków, których nie zapisano
w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc mieli życie w imię Jego.
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
Czasem w kazaniach pojawia się
obraz Jezusa, który kołacze do „drzwi”
naszego serca. Jednak te drzwi są tak
skonstruowane, że mają klamkę tylko
od wewnątrz. W związku z tym, Jezus
nie może do niego wejść, jeśli Mu nie
otworzymy.
W tym obrazie jest wiele prawdy. Jeśli
człowiek bardzo się skupi na samym
sobie (jaki jest biedny albo jaki jest
wspaniały), to trudno mu nawet
usłyszeć pukanie do drzwi, a co dopiero
je otworzyć. A Bóg nie chce odbierać
nam wolności. Z drugiej strony, oznaczałoby to, że Bóg zostawia nas
samych z naszą wolnością, aż
usłyszymy Jego pukanie.
Dzisiejsza Ewangelia mówi, że
miłosierdzie Boga jest większe. Jezus
Chrystus wchodzi do Apostołów, „choć
drzwi były zamknięte”. Wchodzi i mówi:
„Pokój wam”.
Trzeba zawsze mieć nadzieję, że
Jezus Zmartwychwstały znajdzie sposób, aby dostać się do serc zamkniętych i przynieść im pokój.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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Boże Miłosierdzie - czyli Bóg skandalista

Wielkanoc 2018 rok

Boże Miłosierdzie, wbrew pozorom, nie jest czymś mdłym, nie jest miłym głaskaniem po
głowie. Przeciwnie, ta boska "cecha" z naszego punkt widzenia bardzo często może być
bulwersująca.

Grób Pański w 2018 roku

Grób Pański - Wielka Sobota 2018 rok

Grób Pański - Wielka Sobota 2018 rok

Fot. Mirosław Wrotek

Fot. Elżbieta Wrotek

Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny:
Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci
się z ufnością do miłosierdzia Mojego (Dz 300).

Pusty Grób - Niedziela Zmartwychwstania 2018 rok

Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd
się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego i
dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy, ma być
świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym
mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim (Dz 570).

Fot. Mirosław Wrotek

Przedmiot i istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
Właściwym przedmiotem tego nabożeństwa jest miłosierdzie Boga w Trójcy Jedynego. Kościół głosi prawdę o miłosierdziu
Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie.
Istotą zaś nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego jest całkowita ufność wobec Boga
- jest to postawa dziecka, które w każdej
sytuacji ufa miłosiernej miłości i wszechmocy
Ojca Niebieskiego; pierwszym i zasadniczym wyrazem czci Miłosierdzia Bożego
jest właśnie akt ufności. Pan Jezus obiecał:
Niepojętych łask pragnę udzielać duszom,
które ufają Mojemu miłosierdziu (Dz 687).
Niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia
z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu
Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci
swym Bożym pokojem (Dz 1520).
Ufność jest nie tylko samą istotą, duszą
tego nabożeństwa, ale i warunkiem czerpania łask. Mówił Jezus: Łaski z Mojego
miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a
jest nim - ufność. Im dusza więcej zaufa, tym
więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze
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8 kwietnia 2018 r. godz. 15.00

o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze
przelewam wszystkie skarby swych łask.
Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele.
Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają
mało, zacieśniają swe serca (Dz 1578).
Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu, jest
najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią
staranie (Dz 1273). Żadna dusza, która
wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła
się ani nie doznała zawstydzenia. Mam
szczególne upodobanie w duszy, która
zaufała dobroci Mojej (Dz 1541).

Postawa czynnej miłości bliźniego jest również
warunkiem otrzymania łask. Jeżeli dusza nie
czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie
dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O,
gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby
wieczne, nie byłyby sądzone - uprze-dzając
sądy Moje miłosierdziem (Dz 1317). Pan
Jezus pragnie, aby Jego czciciele w ciągu dnia
dokonywali chociaż jednego dzieła miłosierdzia czynem, słowem lub modlitwą.

Jezus, poza ufnością i praktykowaniem
miłosierdzia na co dzień, przedstawił jeszcze
S. Faustynie pięć nowych form kultu MiłoDrugim istotnym elementem nabożeństwa sierdzia Bożego (pięć postaci nabożeństwa do
do Miłosierdzia Bożego jest praktykowanie Miłosierdzia Bożego):
miłosierdzia wobec bliźnich: czynem, sło obraz Jezu ufam Tobie,
wem, modlitwą. Żądam od ciebie uczynków
 Święto Miłosierdzia Bożego,
miłosierdzia, które mają wypływać z miłości
 koronkę do Miłosierdzia Bożego,
ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia
 godzinę Miłosierdzia Bożego
miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi  szerzenie czci Miłosierdzia Bożego.
słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech
stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i Źródło:
jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W
ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć http://www.milosierdzie-boze.info/a77Przedmiot_i_istota_nabozenstwa_do_Milosierdzia_Bo
miłosierdziu Mojemu (Dz 742).
zego.html
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O Bożym Miłosierdziu od dłuższego czasu
jest głośno. Przyczynili się do tego w bardzo
dużym stopniu Polacy - św. Faustyna Kowalska i bł. Jan Paweł II. Prosta zakonnica w swoim "Dzienniczku" przekazała nam orędzie
miłosierdzia, a Karol Wojtyła postarał się, by
usłyszał o nim cały świat.
Ale co to właściwie jest to Boże
Miłosierdzie? Co to znaczy, że Bóg jest miłosierny? Czy Jego nieograniczone miłosierdzie
nie kłóci się z Jego sprawiedliwością?
Szukając odpowiedzi na pytanie, jaki jest Bóg,
najlepiej zajrzeć do Pisma Świętego, bo
właśnie w Nim On się nam objawił. Przyjrzyjmy
się trzem osobom, które mogą pomóc nam
zrozumieć, jak bardzo Bóg wymyka się z
ludzkich schematów myślenia.
Prostytutka
W Ewangelii świętego Łukasza jest zawarta jedna z moich ulubionych scen z życia
Jezusa. Został On zaproszony do pewnego
faryzeusza. Chrystus wszedł do domu i usiadł
przy stole. W tym momencie podeszła do
Niego jawnogrzesznica i zaczęła olejkami i
własnymi łzami obmywać Jego stopy, wycierać
je swoimi włosami, a potem całować. Oczywiście uczestnicy uczty od razu się oburzyli.
No bo jak to tak można. Przecież "gdyby On
był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka
jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest
grzesznicą". Jezus swoim zachowaniem wywołał ogromny skandal.
Podejrzewam, że większość z nas zachowałby się dokładnie tak jak faryzeusze.
Wyobraźmy sobie, że siedzimy w jakimś
bardzo zacnym gronie i nagle do najbardziej
szanowanego gościa podchodzi prostytutka i
zaczyna nacierać jego ciało olejkami i całować
jego stopy. Czy nie bylibyśmy tak samo
oburzeni?
«Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: "Widzisz tę kobietę? Wszedłem do
twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg;
ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami
je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd
wszedłem, nie przestaje całować nóg moich.
Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś
olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego
powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu
mało się odpuszcza, mało miłuje". Do niej zaś
rzekł: "Twoje grzechy są odpuszczone"».
Zdrajca
Od dawna staram się poznawać swojego
ewangelicznego imiennika - św. Piotra. Ten to
dopiero był gość. Niby przewodził apostołom,
ale, gdy poczyta się Ewangelię, szybko można
zauważyć, że bardzo często nie rozumiał
sensu tego, co mówił do niego Jezus. Co
więcej jest on jedyną osobą, do której Chrystus
powiedział: "Zejdź Mi z oczu, szatanie!". Jakby
tego było mało, w najważniejszym momencie
Piotr zaparł się Jezusa, by najzwyczajniej
w świecie uratować własną skórę.
Tak, Piotr był zdrajcą. Nie tylko Judasz, ale
także Piotr. Zastanówmy się, co my robimy
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ze zdrajcami? Jak my ich traktujemy? Co
o nich mówimy? Czy potrafimy im przebaczyć? Ponownie zaufać? A co zrobił
Jezus? Na zdrajcy zbudował Kościół, którego "bramy piekielne nie przemogą".
«Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie,
synu Jana, czy kochasz Mnie?" Zasmucił się
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy
kochasz Mnie?" I rzekł do Niego: "Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".
Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje!"».
Prześladowca
Na koniec przykład najmocniejszy. W czasach gdy Jezus chodził po tym świecie, na
tych samych ziemiach żył pewien gorliwy
Izraelita z pokolenia Beniamina. Młody
faryzeusz był zażartym przeciwnikiem
chrześcijan. Był świadkiem ukamienowania
św. Szczepana. Później sam prześladował
chrześcijan, żyjących w Jerozolimie. Około
35 roku wyposażony w listy polecające od
Sanhedrynu, udał się do Damaszku z nakazem aresztowania zwolenników Chrystusa.
Szaweł z Tarsu był prześladowcą chrześcijan. Z wielkim zaangażowaniem tępił nowo
powstałą religię. Nie miał najmniejszego
zamiaru popuścić komukolwiek, kto wierzył
w Zmartwychwstałego. I właśnie taki ktoś
stał się Apostołem Narodów, jednym z najważniejszych głosicieli Dobrej Nowiny. Po
ludzku rzecz ujmując - nie do pomyślenia.
Kiedyś usłyszałem, że tak właśnie wygląda
zemsta Boga na Jego przeciwnikach. Nie
potępia ich, ale sprawia, że stają się Jego
wiernymi przyjaciółmi.
«Gdy zbliżał się już w swojej podróży do
Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos,
który mówił: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?" "Kto jesteś Panie?" powiedział. A On: "Ja jestem Jezus, którego
ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta,
tam ci powiedzą, co masz czynić"»
Bóg niepojęty
Musimy się pogodzić z tym, że dopóki żyjemy na tym świecie, nie zdołamy do końca
zrozumieć Boga. Jego nie da się ująć
w żadne schematy, oceniać według naszego
sposobu patrzenia na rzeczywistość.
Te trzy przykłady - prostytutki, zdrajcy i
prześladowcy - powinny nam wciąż dawać
do myślenia. Nasz Bóg na ich grzech,
zagubienie i zło odpowiedział swoim
miłosierdziem. Jedyne czego chciał, to przyciągnąć ich do siebie, wybaczyć im, uleczyć
ich. Tak właśnie działa Boże Miłosierdzie.
Piotr Żyłka
Źródło:

https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-iwiara/art,628,boze-milosierdzie-czyli-bogskandalista.html

Wspólnota Miłosierdzia Bożego
i Matki Boskiej Miłosiernej

zaprasza
do wspólnej modlitwy w naszym
kościele w Godzinie Miłosierdzia,
zakończonej aktem oddania się
Bożemu Miłosierdziu.

Księgarnia Effata
poleca
Księgarnia jest
czynna:
NIEDZIELA
9.00-14.30
Zapraszamy
Tajemnica światła. Brat Elia od Apostołów Bożych
Wydawnictwo: Esprit
Brat Elia – najsłynniejszy współczesny
stygmatyk. Jest włoskim zakonnikiem, na
codzień mieszka w Calvi, ale spotkania
z nim odbywają się na całym świecie –
również w Polsce. W jego obecności często
roztacza się intensywny zapach róż. To
jednak tylko jeden z ogromnych darów, które
otrzymał od Boga – mistycznych wizji,
stygmatów, przeżywania pasji razem z Jezusem, bilokacji, uzdrawiania... Chrystus
pozwolił mu nawet sfotografować swoją
twarz.
Przeczytaj relację z życia brata Elii – m.in.
kronikę współcierpienia z Jezusem podczas
męki, poruszające historie spotkań z wiernymi i rozmowę ze słynnym egzorcystą,
o. Gabriele’em Amorthem, a także liczne
świadectwa uzdrowień i cudów. Książka
zawiera fotografie.
Kontynuacja bestsellera Anioł ze
stygmatami zatrzymał się w moim domu.
Niniejsza książka jest drugą z trzech
poświęconych bratu Elii. Ukazał się już Anioł
ze stygmatami zatrzymał się w moim domu,
w przygotowaniu jest Boża Opatrzność i
najemnik Boga.
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