Refleksja
Ksiądz Tomaš Halík w książce „Dotknij ran” pokazuje, że chrześcijanie często nie chcą
pamiętać lub wręcz buntują się przeciw temu, że fundamentem ich wiary jest Krzyż czyli cierpienie i rany. To rany przekonały niewiernego Tomasza, że Chrystus
zmartwychwstał. Współczesny świat oferuje nam „wiary” lekkie, łatwe i przyjemne, ale
czy można się na nich oprzeć w trudnych chwilach? Halík zastanawia się, czy i jak
zraniony Chrystus może przemówić do nas, ludzi XXI wieku. Odpowiedź na to pytanie
wydaje się przynosić dzisiejsza liturgia słowa.
Spotkanie ze Zmartwychwstałym Mistrzem porusza i odmienia Tomasza. Kiedy
spotyka się oko w oko, już nie chce dotykać Jego ran. Patrząc na nie zrozumiał, że życie
jest mocniejsze niż rany, że można żyć z ranami. Stąd daje odpowiedź: „Pan mój i Bóg
mój!”.
W Jezusie spotykają się i stykają rany człowieka z ranami Boga. Bóg pokazuje, że siła
Jego miłości jest „cięższa od ran”. A ta miłość nosi imię Boże miłosierdzie. W jednym z
wywiadów na pytanie: „Czym dla Księdza jest Boże Miłosierdzie?” ks. Feliks
Folejewski, pallotyn, zwany warszawskim apostołem Miłosierdzia Bożego, tak
odpowiedział: „To jest dar, ale i zadanie. Miłosierdzie Boże to nie znaczy, że Bóg
przymyka oczy na nasze grzechy i że można Go lekceważyć. Miłosierdzie Boże jest
wychowywaniem do coraz większej delikatności wobec Bożej miłości. Jeśli mam
świadomość, że ktoś mnie kocha, to byłbym ostatnim niewdzięcznikiem, bym
jednocześnie godził w tę miłość. Ta zasada dotyczy także np. miłości małżeńskiej”.
I dalej mówił: „Pamiętam, jak mój znajomy, ksiądz proboszcz Kazimierz
Hamerschmidt, napisał na swoim obrazku z okazji 50-lecia kapłaństwa: „Nie ma zasług,
jest tylko dług spłacany Bogu i ludziom”.
Pełnym objawieniem miłosierdzia Bożego jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Misterium paschalne ukazuje wielkość miłości Boga do człowieka, który „własnego
Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał”. Jako chrześcijanie mamy najpierw uwielbiać
Boga w tajemnicy Jego nieskończonego miłosierdzia. A następnie to miłosierdzie
wzywa nas do tego, byśmy sami, doświadczywszy, stawali się miłosierni wobec innych
przez słowo, czyn i modlitwę
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Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem
jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.
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Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia.
Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł,
stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu
rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc
uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych,
stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli”. 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. (J 20,19-31)
Bóg jest samą Miłością. On potrafi jedynie kochać i przebaczać. Najdobitniej mówi
nam o tym śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Od początku swego istnienia Kościół
ma w gruncie rzeczy jedno tylko zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga,
objawione w Jezusie Chrystusie. I wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż
Apostołowie, gdyż Chrystus jest realnie obecny w swoim Kościele. Możemy nie
widząc, uwierzyć i dostąpić łaski miłosierdzia.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 29.04; święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i dra K-ła.
700 Za † Stefanię Data – od rodziny z Przysiętnicy.
1800 Za † Mariannę Bimer – od pracowników Przedszkola nr 6.
Wtorek – 30.04; Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz., gł. patrona Polski
700 1) Za † Jadwigę Piołunkowską w 1. rocznicę śmierci.
2) Za † Bronisława Szpitalak w 30. dzień po śmierci.

900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Za † mamę Krystynę Kowalczyk w 2. rocznicę śmierci, †† ojca
Antoniego, teścia Stanisława, Klarę Alker, szwagrów Henryka
i Mirosława, siostrzeńca Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące.
1115 Za † męża Stanisława Korzeniowskiego w 1. rocznicę śmierci,
†† rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1630 Nabożeństwo majowe.
1700 Za † Helenę Kluge i † męża Michała.

1800 Za † Mariana Mróz, †† z pokrewieństwa.
Środa – 1.05
700 Za † Mieczysława Maruszczak w 30. rocznicę śmierci oraz o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla Krystyny.
1700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marii i Leona Drożyńskich.
Czwartek – 2.05; wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła.
700 O nowe powołania do Służby Bożej w Kościele.
1800 Za † ojca Zygmunta, babcię Annę i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek – 3.05; Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski.
700 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
945 W intencji Ojczyzny.
1800 W intencji zbiorowej.
Sobota – 4.05; wspomnienie św. Floriana, męczennika.
700 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP.
1800 1) Za † męża Ryszarda Halemba.
2) Za † żonę Teresę Wyszkowską w 30. dzień po śmierci.
Niedziela – 5.05 – III Wielkanocna
700 Za † córkę Karolinę Orłowską, †† z rodzin Orłowski, Węgrzyniak
i Świderski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
815 Za †† Annę i Martę Mnich, rodziców, rodzeństwo z rodzinami,
†† z rodzin Kusch i Mnich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA
 Dziś o godz. 1500 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
 Od środy zapraszamy na Nabożeństwa majowe: w tygodniu o godz. 1730,
w środę po Mszy św. szkolnej, a w niedzielę o godz. 1630.
 W środę a o godz. 1700 Msza św. szkolna.
 W czwartek o godz. 700 Msza św. w intencji powołań kapłańskich
i zakonnych, a następnie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zakończenie adoracji i nabożeństwo majowe o godz. 1730. Nie będzie
spotkania Kręgu Biblijnego.
 W piątek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, o godz. 700 Msza św.
w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 945 zapraszamy
na Mszę św. w intencji Ojczyzny, a o godz.1800 Msza św. zbiorowa.
 W sobotę o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny. Odwiedziny chorych będą 11 maja.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Caritas diecezji, a w przyszłą
niedzielę na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne. Dziś przed
kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy
serdeczne Bóg zapłać!
 W tym tygodniu kancelaria będzie czynna tylko w czwartek 2 maja.

