
Nr 529 / 28 kwietnia 2019  ISSN 2080-0010 
II Niedziela Wielkanocna czyli 
Miłosierdzia Bożego 

14 Nr 529

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
– 28 kwietnia 2019 r.

1.

2.

3.

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

7.

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W ADziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wych-
walamy Boga za Jego bezgraniczne Miło-
sierdzie, objawione w Tajemnicy Paschal-
nej Chrystusa. Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego odprawimy o godz. 15.00., w Go-
dzinę Miłosierdzia, a nie jak zwykle o godz. 
17.00. Dziś nie będzie nabożeństwa        
o godz. 17.00. Po nabożeństwie o godz.
15.00. modlić się będziemy za zmarłych
z naszych rodzin. Pragniemy przypomnieć,
że w każdy czwartek po Mszy św. o godz.
17.00. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego w intencji kapłanów pochodzących
z naszej parafii i o nowe powołania kapłań-
skie i zakonne.
Od środy rozpoczynamy nabożeństwa 
majowe, które odprawiane będą w dni 
powszednie po Mszy św. o godz. 17.00. 
a w niedziele o godz. 17.00.
Rozpoczynamy również nabożeństwa 
majowe w różnych częściach naszej parafii.
W środę, 8 maja o godz. 18.00. zostanie
odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu na ul. Przyczółkowej,
przy drodze na korty tenisowe.
W tym tygodniu przypada I czwartek,            
I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 
2 maja, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00., a po Mszy św. koronka do
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób
szczególny modlimy się o powołania ka-
płańskie. 
W pierwszy piątek miesiąca, 3 maja br., nie 
można odprawiać Mszy wotywnej o Naj-
świętszym Sercu Jezusa. 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 5, 12-16

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Wiele 
znaków i cudów działo się wśród ludu przez 
ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem 
w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie 
miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich 
wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba 
mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pa-
na. Wynoszono też chorych na ulice i kła-
dziono na łożach i noszach, aby choć cień 
przechodzącego Piotra padł na któregoś         
z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się 
wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc 
chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, 
a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 
Albo: Alleluja
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na 
wieki». Niech dom Aarona głosi: «Jego 
łaska na wieki». Niech wyznawcy Pana 
głoszą: «Jego łaska na wieki».
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.

O Panie, Ty nas wybaw, 
pomyślność daj nam, o Panie! 
Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie, błogosławimy wam z Pańskie-
go domu. 
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik 
w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, 
byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu 
słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Dozna-
łem zachwycenia w dzień Pański i posły-
szałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby 
mówiącej:   «Co   widzisz,   napisz  w  księdze 
i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, 
Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i 
Laodycei». I obróciłem się,  by  patrzeć,  co  to  

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 20, 29

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwie-
rzyli

EWANGELIA  
J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
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 ucznio-
wie, 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 odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale To-
masz, 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: 
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Msza św. o godz. 18.00. zostanie odpra-
wiana w intencji wynagradzającej Bo-
żemu Sercu. Po Mszy św. zostanie odpra-
wione nabożeństwo pierwszopiątkowe, 
prowadzone przez Wspólnotę Odnowy    
w Duchu Świętym. Zapraszamy wszyst- 
kich Parafian do wspólnej modlitwy. 
Nabożeństwo Wynagradzające Bożemu 
Sercu, odprawiane jest cyklicznie, w każ-
dy pierwszy piątek miesiąca.
W pierwszą sobotę miesiąca, 4 maja br., 
zostanie odprawione nabożeństwo Wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wo-
tywną o Najświętszej Maryi Pannie,           
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem
odmówimy jedną część różańca, po czym
podejmiemy piętnastominutowe rozmyśla-
nie w ciszy, nad wskazaną przez kapłana,
tajemnicą różańca świętego.
W Wielki Piątek, na Grób Pański w Je-
rozolimie zebraliśmy 2901 PLN, a 
w czasie zbiórki w Poniedziałek Wielka-
nocny na potrzeby Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego 1849 PLN. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdecznie Bóg 
zapłać.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
w poniedziałek, 29 kwietnia, święto św. 
Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora 
Kościoła, patronki Europy,
we wtorek, 30 kwietnia, uroczystość św. 
Wojciecha, biskupa i męczennika –
głównego patrona Polski,

za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, 
ujrzałem siedem złotych świeczników i 
pośród świeczników kogoś podobnego do 
Syna Człowieczego, przyobleczonego 
w szatę do stóp i przepasanego na pier-
siach złotym pasem. Kiedy Go ujrzałem, do 
stóp Jego padłem jak martwy, a On położył 
na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się 
lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. 
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki 
wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. 
Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co 
potem musi się stać».

Oto słowo Boże

K O M E N T A R Z
Wybór pierwszej niedzieli po  Wielkanocy 

na Święto Miłosierdzia Bożego to nie przy-
padek. Dziś bowiem kończy się oktawa 
zmartwychwstania Pańskiego. Ten okres  
w liturgii Kościoła, wyraźniej niż inne, ukazuje 
tajemnicę Miłosierdzia Bożego, która najpeł-
niej została objawiona właśnie w męce, śmier-
ci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej 
mówiąc, nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby 
nie było Miłosierdzia Boga. Związek ten 
dostrzegła św. siostra Faustyna, która napi-
sała w Dzienniczku: ,,Widzę, że złączone jest 
dzieło Odkupienia z dziełem miłosierdzia, 
którego żąda Pan” (Dz.89). A zrozumieć miło-
sierdzie Boże, to zrozumieć samego Boga. 
Dla człowieka współczesnego, który ma  do-
stęp nawet do najnowszych technologii jest to 
zbyt trudne zadanie. Czy zatem wobec Boga   
i Jego miłosierdzia pozostajemy bezradni?

Odpowiedź podsuwa nam sam Jezus 
mówiąc ,,Błogosławieni, którzy nie widzieli,  
a uwierzyli”. A my obyśmy mogli odpowie-
dzieć tak jak Św. Tomasz po spotkaniu ze 
zmartwychwstałym Panem: ,,Pan mój i Bóg 
mój”.

Ks. Michał Dubicki

«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.

 Oto słowo Pańskie

od 14.04.19 do 12.05.2019
Módlmy się za kapłanów

i wszystkie osoby konsekrowane         
o umocnienie dla nich, uświęcenie
i prowadzenie Ducha Świętego.
Niech Zmartwychwstały otacza

ich opieką.

zaprasza 
do wspólnej modlitwy 

w niedzielę 28 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00

(Godzina Bożego Miłosierdzia)
w naszym kościele.
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w czwartek, 2 maja, wspomnienie św. 
Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła,
w piątek, 3 maja uroczystość Najśw.
Maryi Panny, Królowej Polski,
sobotę. 4 maja, wspomnienie św. 
Floriana, męczennika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na Caritas.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego 
i Matki Boskiej Miłosiernej

Tajemnica Serca Jezusa – 
wielkie i „małe” Triduum  . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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radości.

Nikt tak jak Maryja nie wsłuchiwał się w Mi-
strza. Nikt nie rozważał Jego słów tak jak 
Ona. I nikt nie był Mu tak wierny jak Ona. To 
Ją dał swemu ukochanemu uczniowi w testa-
mencie jako Mistrzynię i Nauczycielkę wiary. 
Mamy więc w pierwsze soboty wpatrywać się 
w Niepokalane Serce Maryi i razem z Nią 
okazać największą wierność Sercu Jezusa. 
Jednocześnie mamy – tak jak pragnął tego 
Jezus w Fatimie, a co przekazała Siostra 
Łucja – wynagradzać Jej Sercu za wszelkie 
zniewagi. Jezus domaga się od ludzi czci i 
miłości do swojej Matki. 

„Małe” Triduum stanowi całość 
i jest comiesięcznym pogłębianiem 

duchowości paschalnej
Dzięki objawieniom Najświętszego Serca 

Pana Jezusa oraz objawieniom fatimskim 
możemy powiedzieć, że Opatrzność Boża 
sprawiła, że pierwszy czwartek, pierwszy pią-
tek i pierwsza sobota mają przypominać Wiel-
kie Triduum Paschalne. Ich przesłanie odsyła 
do Tajemnicy Eucharystii i Serca Bożego, 
które na krzyżu otworzyło dla nas źródło 
wszystkich sakramentów Kościoła. Choć 
w wyniku układu kalendarza nie zawsze te dni 
występują w kolejności jeden po drugim, to 
jednak od strony duchowego sensu, duszpa-
stersko-teologicznego przesłania, stanowią 
one wzajemne, integralne uzupełnienie. 
Nawet gdy przychodzi je przeżywać w róż-
nych tygodniach, w odstępie czasowym, to 
nie szkodzą one sobie wzajemnie. Wręcz 
przeciwnie – wyzwalają potrzebę ich wzaje-
mnego duchowego połączenia. Domagają się 
duchowego współwystępowania oraz jedno-
zgodnego odniesienia do Tajemnicy Paschy. 
Dopiero gdy przeżywane są w duchowej 
jedności, w jednym paschalnym sensie – 
wtedy ujawniają całe pokłady Bożej Mądrości 
oraz Miłości Bożego Serca. Dopiero wtedy 
stanowią jedną, wzmocnioną – paschalną 
formację wiernych. Nie są one wtedy jedynie 
zbiorem izolowanych praktyk pobożno-
ściowych, mozaiką odmiennych nabożeństw, 
podyktowanych osobistą wrażliwością ducho-
wą zarówno kapłanów, jak i wiernych.

Kilka uwag na temat 
spowiedzi wynagradzających

Wymagana w orędziach Serca Pana Jezusa 
oraz Niepokalanego Serca Maryi comie-
sięczna spowiedź wynagradzająca ma być 
przeżywana właśnie w jednym i tym samym 
duchu paschalnym. Nie należy jej traktować 
jako lękowo pomnażanego zbioru spowiedzi. 
Mam tutaj na myśli nienaturalne i bez 
faktycznej potrzeby sztuczne zwielokrotnianie 
przystępowania do sakramentu spowiedzi, po 
to jedynie, aby ją osobno „zaliczyć” jako pier-
wszopiątkową i osobno jako pierwszo-
sobotnią. Byłoby to niepoprawne rozumienie 
objawień i samego sakramentu spowiedzi 
świętej.

W spowiedzi wynagradzającej chodzi o to, 
aby w jednym sakramencie pokuty, podejmo-
wanym w okolicy pierwszego piątku czy 
pierwszej soboty miesiąca, wzbudzić jedną 
wspólną intencję wynagradzającą za grzechy 
raniące Najświętsze Serce Jezusa oraz 
Niepokalane Serce Maryi.

 Boże Miłosierdzie

Tajemnica Serca Jezusa – wielkie i „małe” Triduum
sięcznica Wielkiego Triduum Paschalnego. 
Nazwę ją „małym” Triduum, zakorzenionymm  
w wielkim Triduum. Takie osobliwe, liturgi-
cznie wyodrębnione przeżywanie Misterium 
Paschy ma swoją logikę oraz pozwala na 
regularne, duszpasterskie uaktywnianie 
mocy kształtowania chrześcijańskich sumień 
oraz życiowych postaw jako świadków Bożej 
Miłości. Jest „uprawą” świętej pamięci o Go-
dzinie Syna Człowieczego. Stanowi zachętę 
i okazję do nieustannego czerpania ducho-
wych darów z otwartych przez Chrystusa       
w Kościele źródeł łaski.

Wielki Czwartek a pierwszy czwartek 
miesiąca – Godzina Święta

  Wielki Czwartek to tajemnica ustanowienia 
E ucharystii i kapłaństwa. To także lekcja 
prawdziwej miłości i jedności, jakiej Pan 
Jezus udziela przez obmycie nóg swoim 
uczniom. Kościół wsłuchuje się wtedy z uwa-
gą w Arcykapłańską Modlitwę Chrystusa. 
Objawia ona przecież pełnię pragnień 
naszego Zbawiciela, który „do końca nas 
umiłował” oraz gorąco pragnął spożyć z nami 
tę Paschę (por. Łk 22,15). Pierwszy czwartek 
miesiąca ma osobliwie przypominać i po-
dejmować cały żar pragnień Chrystusowego 
Serca. Te pragnienia Jezus potwierdził 
słowem „pragnę” (J 19,28) podczas męki na 
krzyżu. Potwierdza je nadal poprzez swój 
Kościół. Swoistym przypomnieniem ewange-
licznych, niezmiennie aktualnych pragnień 
Pana Jezusa były objawienia Jego Naj-
świętszego Serca. Zostały  one przekazane 
Kościołowi przez francuską siostrę wizytkę, 
św. Małgorzatę Marię Alacoque. Był to czas, 
kiedy w Polsce królował Jan III Sobieski. Te 
XVII-wieczne objawienia były i są wielkim 
wołaniem Miłości Bożego Serca o odstą-
pienie ludzi od postawy obojętności na 
dramat grzechu. Nawołują do odwrócenia się 
od cynicznego i lekceważą-cego stosunku do 
przykazań Bożych. Były apelacją o wyzbycie 
się obojętności na sprawy Boże, na dar 
odkupieńczej, jakże bolesnej śmierci Chry-
stusa, co w mistycznych wizjach podkreślała 
cierniowa korona, okalająca przebite Serce 
Jezusa. To cierpienie Chrystusa objawiło się 
już w żalu skierowanym do Piotra w Ogrójcu: 
„Jednej godziny nie mogłeś ze Mną 
czuwać?” (Mk 14,37).

W naszych parafiach pierwszy czwartek 
miesiąca jest wspólnotowym dziękczynie-
niem za dar Uczty Eucharystycznej sprawo-
wanej w naszych parafiach, za kapłanów, 
dzięki którym Chrystus może zwoływać i 
karmić swój Boży lud. Podejmowana jest 
praktyka tzw. Godziny Świętej – adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Warto podczas 
niej odczytywać z 17. rozdziału Ewangelii św. 
Jana właśnie Arcykapłańską Modlitwę Je-
zusa jako Jego modlitwę za naszą konkretną 
wspólnotę. Niech ta modlitwa wybrzmiewa, 
ciągle na nowo uaktualnia się w naszych 
wspólnotach i w naszych sercach. 

Niech praktykowanie Świętej Godziny będzie 
wnikaniem, przyjmowaniem i rozpalaniem żaru 
miłości Syna Bożego. To czas wypraszania 
nowych, jakże potrzebnych, powołań kapłań-
skich i zakonnych nie tylko dla Kościoła 
w diecezji, ale w całej Polsce i na świecie. 
Niech będzie także wymadlaniem dobrych, 
opartych na Bożej Miłości małżeństw i rodzin. 
Niech będzie podkreśleniem faktu nieustannej 
obecności Chrystusa w parafialnej czy klaszto-
rnej świątyni. Niech będzie wynagradzaniem 
za obojętność, z jaką Chrystus spotyka się 
u tylu ludzi, lekceważących sakrament Eucha-
rystii.

Wielki Piątek i pierwszy piątek 
– kult Najświętszego Serca Jezusowego

Tajemnica otwartego Serca Jezusa, z któ-
rego wypływają krew i woda, to wielka 
tajemnica naszej wiary. Stanowi ona centrum 
liturgii Wielkiego Piątku. Dla pogłębienia tej 
tajemnicy przeżywamy w naszych parafiach 
nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. 

 Zgodnie ze wspomnianymi już objawienia-
mi Najświętszego Serca Pana Jezusa 
wynagradzamy za wszelkie zniewagi, chcąc 
w pełni przyjąć Bożą Miłość. Praktykujemy 
spowiedzi święte z intencją wynagradzającą 
oraz Komunie Święte. Znana jest praktyka 
nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków 
miesiąca. Jako objawiona św. Małgorzacie 
Marii Alacoque odpowiada na Chrystusowe 
wezwanie do ponownego narodzenia się 
(por. J 3,3). Ma ono swoją duchową 
symbolikę. Tak jak dziecko rozwija się pod 
sercem matki przez dziewięć miesięcy, tak 
chrześcijanin duchowo ma rozwijać się przy 
Sercu Jezusa. Podobnie jako umiłowany 
uczeń Jezusa, który nie opuścił swego 
Mistrza. Jego duchową siłą było to, że znał 
Serce Mistrza, spoczywał na Nim. Praktyka 
pierwszych piątków ma nas zagłębiać w Mi-
łość Bożą i dawać siłę do świadectwa o niej 
wobec innych.

Wielka Sobota i pierwsza sobota 
– szkoła wiary Niepokalanego Serca Maryi

W ramach „małego” Triduum mamy uczyć
się od Maryi, jak przyjmować Jezusa, jak 
kształtować swoje życie według Jego Ewan-
gelii i Jego Miłosiernego Serca. 

Od stycznia do września 2019 roku
obchodzimy  

9 pierwszych piątków miesiąca.

3 maja 2019 roku godz. 18:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 

Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej Nabożeństwo pierwszo-
piątkowe prowadzone przez Wspólnotę 
Odnowy w Duchu Świętym. 

4 maja 2019 roku godz. 7:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Maryi bluźnierstwa przeciw Niepokalane-
mu Poczęciu.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym  
Sakramentem odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.          

W pierwsze soboty miesiąca,
w naszej parafii, wynagradzamy 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Na specjalną uwagę zasługuje także to, iż 
sama spowiedź nie musi być przeżywana 
dokładnie w pierwszy piątek czy w pierwszą 
sobotę miesiąca. Może być praktykowana 
również w innym dniu tygodnia i miesiąca. 
Byleby we wspomniany pierwszy piątek czy 
też w pierwszą sobotę przyjąć Komunię 
Świętą w stanie łaski uświęcającej, wzbudza-
jąc w sobie intencję w celu wynagrodzenia za 
zniewagi wyrządzane Sercu Jezusowemu 
oraz Niepokalanemu Sercu Maryi. Siostra 
Łucja jednoznacznie opisuje to w swoich 
pismach. Kiedy 15 lutego 1926 roku podczas 
objawienia w Pontevedra na prośbę kapła-
nów zapytała Pana Jezusa w sprawie waż-

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona,    
a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu 
miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję 
się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc 
żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć 
Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak 
wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie 
grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, 
chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności 
swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, 
uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam 
bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy 
ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego 
miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen. 

AKT ODDANIA SIĘ 
MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

ności dnia spowiedzi wynagradzającej, otrzy-
mała odpowiedź: „Spowiedź może być wcze-
śniej, jest ważna nawet dłużej niż 8 dni, pod 
warunkiem, że gdy będą Mnie przyjmować, 
będą w stanie łaski uświęcającej i wykażą 
intencję zadośćuczynienia za zniewagi Niepo-
kalanego Serca Maryi”. Przytaczam to spe-
cjalnie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości 
dotyczące tej kwestii. Jak wspomniałem, 
jedna spowiedź ze wzbudzoną intencją wyna-
gradzającą spełnia warunki zarówno nabo-
żeństwa pierwszych piątków, jak i pierwszych 
sobót miesiąca.

O. dr Stanisław Przepierski OP
Źródło: Nasz Dziennik

(fot. shutterstock.com)

Modlimy się o potrzebne łaski dla  
naszych kapłanów za wstawienni-
ctwem Najświętszej Maryi Panny. 

Wspierajmy naszych kapłanów także 
modlitwą osobistą.

W pierwsze środy miesiąca modlimy się za Kapłanów
1 maja 2019 roku Msza św. o godz. 17:00

Grób Pański 2019 r.

Ciąg dalszy artykułu z nr 527 str 3. 

„Małe” Triduum jako pogłębianie 
paschalnego orędzia wielkiego Triduum

   Bogactwo tajemnicy Paschy Pana domaga 
się od nas ciągłego jej odczytywania i pogłę-
biania przez życie Ewangelią wspomagane i 
karmione sakramentalną łaską. Tylko wtedy 
będzie ono w nas prawdziwie i trwale owoco-
wać. Boża Opatrzność i Mądrość sprawiły, że 
okazją do stałej formacji paschalnej stało się 
w naszych parafiach praktykowanie pier-
wszego czwartku, pierwszego piątku oraz 
pierwszej soboty miesiąca.  To  swoista  mie-
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radości.

   Nikt tak jak Maryja nie wsłuchiwał się w Mi-
strza. Nikt nie rozważał Jego słów tak jak 
Ona. I nikt nie był Mu tak wierny jak Ona. To 
Ją dał swemu ukochanemu uczniowi w testa-
mencie jako Mistrzynię i Nauczycielkę wiary. 
Mamy więc w pierwsze soboty wpatrywać się 
w Niepokalane Serce Maryi i razem z Nią 
okazać największą wierność Sercu Jezusa. 
Jednocześnie mamy – tak jak pragnął tego 
Jezus w Fatimie, a co przekazała Siostra 
Łucja – wynagradzać Jej Sercu za wszelkie 
zniewagi. Jezus domaga się od ludzi czci i 
miłości do swojej Matki. 

„Małe” Triduum stanowi całość 
i jest comiesięcznym pogłębianiem 

duchowości paschalnej
   Dzięki objawieniom Najświętszego Serca 
Pana Jezusa oraz objawieniom fatimskim 
możemy powiedzieć, że Opatrzność Boża 
sprawiła, że pierwszy czwartek, pierwszy pią-
tek i pierwsza sobota mają przypominać Wiel-
kie Triduum Paschalne. Ich przesłanie odsyła 
do Tajemnicy Eucharystii i Serca Bożego, 
które na krzyżu otworzyło dla nas źródło 
wszystkich sakramentów Kościoła. Choć 
w wyniku układu kalendarza nie zawsze te dni 
występują w kolejności jeden po drugim, to 
jednak od strony duchowego sensu, duszpa-
stersko-teologicznego przesłania, stanowią 
one wzajemne, integralne uzupełnienie. 
Nawet gdy przychodzi je przeżywać w róż-
nych tygodniach, w odstępie czasowym, to 
nie szkodzą one sobie wzajemnie. Wręcz 
przeciwnie – wyzwalają potrzebę ich wzaje-
mnego duchowego połączenia. Domagają się 
duchowego współwystępowania oraz jedno-
zgodnego odniesienia do Tajemnicy Paschy. 
Dopiero gdy przeżywane są w duchowej 
jedności, w jednym paschalnym sensie – 
wtedy ujawniają całe pokłady Bożej Mądrości 
oraz Miłości Bożego Serca. Dopiero wtedy 
stanowią jedną, wzmocnioną – paschalną 
formację wiernych. Nie są one wtedy jedynie 
zbiorem izolowanych praktyk pobożno-
ściowych, mozaiką odmiennych nabożeństw, 
podyktowanych osobistą wrażliwością ducho-
wą zarówno kapłanów, jak i wiernych.

Kilka uwag na temat 
spowiedzi wynagradzających

  Wymagana w orędziach Serca Pana Jezusa 
oraz Niepokalanego Serca Maryi comie-
sięczna spowiedź wynagradzająca ma być 
przeżywana właśnie w jednym i tym samym 
duchu paschalnym. Nie należy jej traktować 
jako lękowo pomnażanego zbioru spowiedzi. 
Mam tutaj na myśli nienaturalne i bez 
faktycznej potrzeby sztuczne zwielokrotnianie 
przystępowania do sakramentu spowiedzi, po 
to jedynie, aby ją osobno „zaliczyć” jako pier-
wszopiątkową i osobno jako pierwszo-
sobotnią. Byłoby to niepoprawne rozumienie 
objawień i samego sakramentu spowiedzi 
świętej.
  W spowiedzi wynagradzającej chodzi o to, 
aby w jednym sakramencie pokuty, podejmo-
wanym w okolicy pierwszego piątku czy 
pierwszej soboty miesiąca, wzbudzić jedną 
wspólną intencję wynagradzającą za grzechy 
raniące Najświętsze Serce Jezusa oraz 
Niepokalane Serce Maryi.

Boże Miłosierdzie

Tajemnica Serca Jezusa – wielkie i „małe” Triduum
sięcznica Wielkiego Triduum Paschalnego.
Nazwę ją „małym” Triduum, zakorzenionymm
w wielkim Triduum. Takie osobliwe, liturgi-
cznie wyodrębnione przeżywanie Misterium 
Paschy ma swoją logikę oraz pozwala na
regularne, duszpasterskie uaktywnianie
mocy kształtowania chrześcijańskich sumień
oraz życiowych postaw jako świadków Bożej 
Miłości. Jest „uprawą” świętej pamięci o Go-
dzinie Syna Człowieczego. Stanowi zachętę 
i okazję do nieustannego czerpania ducho-
wych darów z otwartych przez Chrystusa       
w Kościele źródeł łaski.

Wielki Czwartek a pierwszy czwartek
miesiąca – Godzina Święta

Wielki Czwartek to tajemnica ustanowienia
E ucharystii i kapłaństwa. To także lekcja
prawdziwej miłości i jedności, jakiej Pan 
Jezus udziela przez obmycie nóg swoim 
uczniom. Kościół wsłuchuje się wtedy z uwa-
gą w Arcykapłańską Modlitwę Chrystusa.
Objawia ona przecież pełnię pragnień
naszego Zbawiciela, który „do końca nas 
umiłował” oraz gorąco pragnął spożyć z nami 
tę Paschę (por. Łk 22,15). Pierwszy czwartek
miesiąca ma osobliwie przypominać i po-
dejmować cały żar pragnień Chrystusowego 
Serca. Te pragnienia Jezus potwierdził 
słowem „pragnę” (J 19,28) podczas męki na
krzyżu. Potwierdza je nadal poprzez swój 
Kościół. Swoistym przypomnieniem ewange-
licznych, niezmiennie aktualnych pragnień
Pana Jezusa były objawienia Jego Naj-
świętszego Serca. Zostały one przekazane
Kościołowi przez francuską siostrę wizytkę,
św. Małgorzatę Marię Alacoque. Był to czas, 
kiedy w Polsce królował Jan III Sobieski. Te
XVII-wieczne objawienia były i są wielkim 
wołaniem Miłości Bożego Serca o odstą-
pienie ludzi od postawy obojętności na
dramat grzechu. Nawołują do odwrócenia się 
od cynicznego i lekceważą-cego stosunku do
przykazań Bożych. Były apelacją o wyzbycie
się obojętności na sprawy Boże, na dar 
odkupieńczej, jakże bolesnej śmierci Chry-
stusa, co w mistycznych wizjach podkreślała 
cierniowa korona, okalająca przebite Serce 
Jezusa. To cierpienie Chrystusa objawiło się 
już w żalu skierowanym do Piotra w Ogrójcu:
„Jednej godziny nie mogłeś ze Mną 
czuwać?” (Mk 14,37).

W naszych parafiach pierwszy czwartek
miesiąca jest wspólnotowym dziękczynie-
niem za dar Uczty Eucharystycznej sprawo-
wanej w naszych parafiach, za kapłanów, 
dzięki którym Chrystus może zwoływać i 
karmić swój Boży lud. Podejmowana jest
praktyka tzw. Godziny Świętej – adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Warto podczas 
niej odczytywać z 17. rozdziału Ewangelii św. 
Jana właśnie Arcykapłańską Modlitwę Je-
zusa jako Jego modlitwę za naszą konkretną 
wspólnotę. Niech ta modlitwa wybrzmiewa, 
ciągle na nowo uaktualnia się w naszych 
wspólnotach i w naszych sercach.

Niech praktykowanie Świętej Godziny będzie 
wnikaniem, przyjmowaniem i rozpalaniem żaru 
miłości Syna Bożego. To czas wypraszania 
nowych, jakże potrzebnych, powołań kapłań-
skich i zakonnych nie tylko dla Kościoła 
w diecezji, ale w całej Polsce i na świecie. 
Niech będzie także wymadlaniem dobrych, 
opartych na Bożej Miłości małżeństw i rodzin. 
Niech będzie podkreśleniem faktu nieustannej 
obecności Chrystusa w parafialnej czy klaszto-
rnej świątyni. Niech będzie wynagradzaniem 
za obojętność, z jaką Chrystus spotyka się 
u tylu ludzi, lekceważących sakrament Eucha-
rystii.

Wielki Piątek i pierwszy piątek 
– kult Najświętszego Serca Jezusowego

Tajemnica otwartego Serca Jezusa, z któ-
rego wypływają krew i woda, to wielka 
tajemnica naszej wiary. Stanowi ona centrum 
liturgii Wielkiego Piątku. Dla pogłębienia tej 
tajemnicy przeżywamy w naszych parafiach 
nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. 

Zgodnie ze wspomnianymi już objawienia-
mi Najświętszego Serca Pana Jezusa 
wynagradzamy za wszelkie zniewagi, chcąc 
w pełni przyjąć Bożą Miłość. Praktykujemy 
spowiedzi święte z intencją wynagradzającą 
oraz Komunie Święte. Znana jest praktyka 
nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków 
miesiąca. Jako objawiona św. Małgorzacie 
Marii Alacoque odpowiada na Chrystusowe 
wezwanie do ponownego narodzenia się 
(por. J 3,3). Ma ono swoją duchową 
symbolikę. Tak jak dziecko rozwija się pod 
sercem matki przez dziewięć miesięcy, tak 
chrześcijanin duchowo ma rozwijać się przy 
Sercu Jezusa. Podobnie jako umiłowany 
uczeń Jezusa, który nie opuścił swego 
Mistrza. Jego duchową siłą było to, że znał 
Serce Mistrza, spoczywał na Nim. Praktyka 
pierwszych piątków ma nas zagłębiać w Mi-
łość Bożą i dawać siłę do świadectwa o niej 
wobec innych.

Wielka Sobota i pierwsza sobota 
– szkoła wiary Niepokalanego Serca Maryi

W ramach „małego” Triduum mamy uczyć
się od Maryi, jak przyjmować Jezusa, jak 
kształtować swoje życie według Jego Ewan-
gelii i Jego Miłosiernego Serca. 

 Od stycznia do września 2019 roku
obchodzimy  

9 pierwszych piątków miesiąca.

3 maja 2019 roku godz. 18:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 

Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej Nabożeństwo pierwszo-
piątkowe prowadzone przez Wspólnotę 
Odnowy w Duchu Świętym. 

4 maja 2019 roku godz. 7:00
Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Maryi bluźnierstwa przeciw Niepokalane-
mu Poczęciu.
Po Mszy Świętej przed Najświętszym  
Sakramentem  odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.          

W pierwsze soboty miesiąca,
 w naszej parafii, wynagradzamy 

Niepokalanemu Sercu Maryi.

   Na specjalną uwagę zasługuje także to, iż 
sama spowiedź nie musi być przeżywana 
dokładnie w pierwszy piątek czy w pierwszą 
sobotę miesiąca. Może być praktykowana 
również w innym dniu tygodnia i miesiąca. 
Byleby we wspomniany pierwszy piątek czy 
też w pierwszą sobotę przyjąć Komunię 
Świętą w stanie łaski uświęcającej, wzbudza-
jąc w sobie intencję w celu wynagrodzenia za 
zniewagi wyrządzane Sercu Jezusowemu 
oraz Niepokalanemu Sercu Maryi. Siostra 
Łucja jednoznacznie opisuje to w swoich 
pismach. Kiedy 15 lutego 1926 roku podczas 
objawienia w Pontevedra na prośbę kapła-
nów zapytała Pana  Jezusa  w  sprawie  waż-

  O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona,    
a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu 
miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję 
się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc 
żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć 
Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak 
wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie 
grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, 
chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności 
swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, 
uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam 
bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy 
ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego 
miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen. 

 AKT ODDANIA SIĘ 
MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

ności dnia spowiedzi wynagradzającej, otrzy-
mała odpowiedź: „Spowiedź może być wcze-
śniej, jest ważna nawet dłużej niż 8 dni, pod 
warunkiem, że gdy będą Mnie przyjmować, 
będą w stanie łaski uświęcającej i wykażą 
intencję zadośćuczynienia za zniewagi Niepo-
kalanego Serca Maryi”. Przytaczam to spe-
cjalnie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości 
dotyczące tej kwestii. Jak wspomniałem, 
jedna spowiedź ze wzbudzoną intencją wyna-
gradzającą spełnia warunki zarówno nabo-
żeństwa pierwszych piątków, jak i pierwszych 
sobót miesiąca.

O. dr Stanisław Przepierski OP
Źródło: Nasz Dziennik

 (fot. shutterstock.com)

Modlimy się  o potrzebne   łaski   dla  
naszych kapłanów za wstawienni-
ctwem Najświętszej Maryi Panny. 

Wspierajmy naszych kapłanów także 
modlitwą osobistą.

W pierwsze środy miesiąca modlimy się za Kapłanów
1 maja 2019 roku Msza św. o godz. 17:00

Grób Pański 2019 r.

Ciąg dalszy artykułu z nr 527 str 3. 

„Małe” Triduum jako pogłębianie 
paschalnego orędzia wielkiego Triduum
Bogactwo tajemnicy Paschy Pana domaga 

się od nas ciągłego jej odczytywania i pogłę-
biania przez życie Ewangelią wspomagane i 
karmione sakramentalną łaską. Tylko wtedy 
będzie ono w nas prawdziwie i trwale owoco-
wać. Boża Opatrzność i Mądrość sprawiły, że 
okazją do stałej formacji paschalnej stało się 
w naszych parafiach praktykowanie pier-
wszego czwartku, pierwszego piątku oraz 
pierwszej soboty miesiąca. To swoista mie-
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 7.

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A S Ł O W ADziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wych-
walamy Boga za Jego bezgraniczne Miło-
sierdzie, objawione w Tajemnicy Paschal-
nej Chrystusa. Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego odprawimy o godz. 15.00., w Go-
dzinę Miłosierdzia, a nie jak zwykle o godz. 
17.00. Dziś nie będzie nabożeństwa        
o godz. 17.00.  Po nabożeństwie o godz.
15.00. modlić się będziemy za zmarłych
z naszych rodzin.  Pragniemy przypomnieć,
że w każdy czwartek po Mszy św. o godz.
17.00. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego w intencji kapłanów pochodzących
z naszej parafii i o nowe powołania kapłań-
skie i zakonne.
Od środy rozpoczynamy nabożeństwa 
majowe, które odprawiane będą w dni 
powszednie po Mszy św. o godz. 17.00. 
a  w niedziele o godz. 17.00.
Rozpoczynamy również nabożeństwa 
majowe w różnych częściach naszej parafii. 
W środę, 8 maja o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu na ul. Przyczółkowej, 
przy drodze na korty tenisowe.
W tym tygodniu przypada I czwartek,            
I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek, 
2 maja, Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00., a po Mszy św. koronka do 
Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny modlimy się o powołania ka-
płańskie. 
W pierwszy piątek miesiąca, 3 maja br., nie 
można odprawiać Mszy wotywnej o Naj-
świętszym Sercu Jezusa.        

  6.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 5, 12-16

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Wiele 
znaków i cudów działo się wśród ludu przez 
ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem 
w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie 
miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich 
wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba 
mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pa-
na. Wynoszono też chorych na ulice i kła-
dziono na łożach i noszach, aby choć cień 
przechodzącego Piotra padł na któregoś         
z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się 
wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc 
chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, 
a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a

DziękujciePanu, bojestmiłosierny 
Albo: Alleluja
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na 
wieki». Niech dom Aarona głosi: «Jego 
łaska na wieki». Niech wyznawcy Pana 
głoszą: «Jego łaska na wieki».
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.

O Panie, Ty nas wybaw, 
pomyślność daj nam, o Panie! 
Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie, błogosławimy wam z Pańskie-
go domu. 
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik 
w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, 
byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu 
słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Dozna-
łem zachwycenia w dzień Pański i posły-
szałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby 
mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze 
i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, 
Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i 
Laodycei». I obróciłem się, by patrzeć, co to

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 20, 29

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwie-
rzyli

EWANGELIA  
J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
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 ucznio-
wie, 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 odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale To-
masz, 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: 

4.

Msza św. o godz. 18.00. zostanie odpra-
wiana w intencji wynagradzającej Bo-
żemu Sercu. Po Mszy św. zostanie odpra-
wione nabożeństwo pierwszopiątkowe, 
prowadzone przez Wspólnotę Odnowy    
w Duchu Świętym. Zapraszamy wszyst- 
kich Parafian do wspólnej  modlitwy. 
Nabożeństwo Wynagradzające Bożemu 
Sercu, odprawiane jest cyklicznie, w każ-
dy pierwszy piątek miesiąca.
W pierwszą sobotę miesiąca, 4 maja br., 
zostanie odprawione nabożeństwo Wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. wo-
tywną   o    Najświętszej    Maryi    Pannie,           
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem
odmówimy jedną część różańca, po czym
podejmiemy piętnastominutowe rozmyśla-
nie w ciszy, nad wskazaną przez kapłana,
tajemnicą różańca świętego.
W Wielki Piątek, na Grób Pański w Je-
rozolimie zebraliśmy 2901 PLN, a  
w czasie zbiórki w Poniedziałek Wielka-
nocny na potrzeby Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego 1849 PLN. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdecznie Bóg 
zapłać.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
w poniedziałek, 29 kwietnia, święto św. 
Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora 
Kościoła, patronki Europy,
we wtorek, 30 kwietnia, uroczystość św. 
Wojciecha, biskupa i męczennika –
głównego patrona Polski,

za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, 
ujrzałem siedem złotych świeczników i 
pośród świeczników kogoś podobnego do
Syna Człowieczego, przyobleczonego 
w szatę do stóp i przepasanego na pier-
siach złotym pasem. Kiedy Go ujrzałem, do
stóp Jego padłem jak martwy, a On położył 
na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się 
lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. 
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki 
wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. 
Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co
potem musi się stać».

Oto słowo Boże

K O M E N T A R Z
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy

na Święto Miłosierdzia Bożego to nie przy-
padek. Dziś bowiem kończy się oktawa
zmartwychwstania Pańskiego. Ten okres 
w liturgii Kościoła, wyraźniej niż inne, ukazuje 
tajemnicę Miłosierdzia Bożego, która najpeł-
niej została objawiona właśnie w męce, śmier-
ci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej 
mówiąc, nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby 
nie było Miłosierdzia Boga. Związek ten 
dostrzegła św. siostra Faustyna, która napi-
sała w Dzienniczku: ,,Widzę, że złączone jest
dzieło Odkupienia z dziełem miłosierdzia, 
którego żąda Pan” (Dz.89). A zrozumieć miło-
sierdzie Boże, to zrozumieć samego Boga. 
Dla człowieka współczesnego, który ma do-
stęp nawet do najnowszych technologii jest to 
zbyt trudne zadanie. Czy zatem wobec Boga
i Jego miłosierdzia pozostajemy bezradni?

Odpowiedź podsuwa nam sam Jezus 
mówiąc ,,Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”. A my obyśmy mogli odpowie-
dzieć tak jak Św. Tomasz po spotkaniu ze
zmartwychwstałym Panem: ,,Pan mój i Bóg 
mój”.

Ks. Michał Dubicki

«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.

Oto słowo Pańskie

od 14.04.19 do 12.05.2019
Módlmy się za kapłanów

i wszystkie osoby konsekrowane         
o umocnienie dla nich, uświęcenie
i prowadzenie Ducha Świętego.
Niech Zmartwychwstały otacza

ich opieką.

zaprasza 
do wspólnej modlitwy 

w niedzielę  28 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00

(Godzina Bożego Miłosierdzia)
w naszym kościele.

8.

w czwartek, 2 maja, wspomnienie św. 
Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła,
w piątek, 3 maja  uroczystość Najśw. 
Maryi Panny, Królowej Polski,
sobotę. 4 maja, wspomnienie św. 
Floriana, męczennika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na Caritas.

Wspólnota Miłosierdzia Bożego 
i Matki Boskiej Miłosiernej
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