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Ś WIĘTO M IŁOSIERDZIA B OŻEGO
Z Ewangelii wg św. Jana (J 20,19-31)
„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”.”
Uczniowie zamknięci w Wieczerniku.
W ich sercach smutek i beznadzieja po
śmierci Jezusa. Więcej nawet: lęk przed
tym, by nie spotkał ich taki sam los, co
Mistrza. Zmartwychwstały wchodzi przez
zamknięte drzwi i udziela im swojego
pokoju. A przez nich swój pokój
pozostawia
Kościołowi,
napełniając
apostołów Duchem Świętym. Mocą z
wysoka, która oczyszcza serce człowieka i
wiąże go na nowo z Bogiem. Tak dzieje się
w każdym sakramencie pokuty. Grzech nie

ma mocy powstrzymania Boga przed
udzieleniem nam swojego pokoju. Duch,
dar Zmartwychwstałego, staje się ogniem
miłości wypalającym to wszystko, co było
jej zaprzeczeniem. Bóg w swoim
miłosierdziu przypomina nam, że ten dar
zawsze jest dostępny w Kościele.
WYSŁAWIAM CIĘ, OJCZE, PANIE NIEBA I
ZIEMI, ŻE W SWOIM SYNU CZYNISZ MNIE
UCZESTNIKIEM TWOJEGO POKOJU.
UWIELBIAM CIĘ W TYM DARZE I PROSZĘ,
PRZYMNÓŻ MI WIARY!
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Porządek Mszy świętych 28.04 – 5.05.2019
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28.04.2018 Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.30 - Za + rodziców Katarzynę i Andrzeja Widera, córkę, syna, zięcia i wnuka.
10.30 - I Komunia Święta.
15.00 - Nabożeństwo z udziałem Dzieci I Komunijnych.
Roczek: Michał Zmarzły.
PONIEDZIAŁEK – 29.04.2019
18.00 - Za + Andrzeja Mijalskiego w 5 rocznice śmierci.
WTOREK – 30.04.2019
18.00 - Za + Klarę Joniec.
ŚRODA – 01.05.2019
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za + męża Alfreda Walerus, rodziców i teściów.
CZWARTEK – 02.05.2019
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – Za ++ rodziców Annę i Stanisława Kurpierz oraz za ++ z rodziny Kurpierz,
Kochanek i Josek.
PIĄTEK – 03.05.2019 NMP Krolowej Polski
07.30 - Za + żonę Annę Piechota w rocznicę śmierci.
10.30 - Za ++ rodziców Gertrudę i Eryka Lisek, ich syna Engelberta oraz za ++ z
obu stron.
14.00 – Nabożeństwo majowe.
SOBOTA – 04.05.2019 – Pierwsza sobota miesiąca
8.00 - W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny oraz członków naszych Róż
Różańcowych.
Odwiedziny chorych.
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za + męża Helmuta Cichoń, jego rodziców i teściów oraz za ++ z rodziny
Cichoń, Kloska i Woźnica.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 05.05.2019
7.30 - Za + Annę Orlik, ++ rodziców i rodzeństwo Segiet i dusze w czyśćcu.
10.30 - I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 60 rocznicy ślubu w intencji
Stanisławy i Zygmunta Matuszewskich.
- II. Do Bożej Opatrzności, za przyczyna św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Marii i Łukasza Bily z okazji 1 rocznicy
ślubu.
14.00 - Nabożeństwo majowe.
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♦ Dzisiaj o godz. 15.00 nabożeństwo z udziałem dzieci I komunijnych.
♦ We wtorek o godz. 18.30 próba przed rocznicą pierwszej Komunii Świętej.

(rocznica będzie 12 maja o godz. 10.30).
♦ W czasie Białego Tygodnia zachęcam dzieci I komunijne do uczestnictwa

codziennie we mszy świętej oraz od środy w majówkach w strojach
komunijnych. W przyszłą niedziele na sumie zakończenie Białego Tygodnia
oraz wręczenie pamiątek komunijnych.
♦ Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek i środę po wieczornej

Mszy św. Od środy 1 maja zapraszam na nabożeństwa majowe. W tygodniu o
17.30, a w święta o 14.00.
♦ Msza św. szkolna w czwartek o 18.00. Po mszy spotkanie dla kandydatów do

bierzmowania z klasy 3 gimnazjum.
♦ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na bieżące płatności parafii. Za tydzień na

Kurię i seminarium. Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary.
♦ Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św.
♦ Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom

parafialny. W sposób szczególny dziękuję za przygotowanie wszystkich
dekoracji świątecznych. O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę
rodziny z ulicy Teligi od torów do Adama oraz Grenadirów (sobota o godz.
9.00).
♦ W przyszłym roku od 14 do 24 lutego 2020 planujemy pielgrzymkę do

Gwadelupe w Meksyku. (szczegóły na plakacie). Są jeszcze wolne miejsca na
wyjazd do Wiednia w terminie 15-16. czerwca. Wyjazd będzie w sobotę o
godzinie 4 nad ranem.

♦ Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych

łask Bożych w nowym tygodniu.

Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
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
ks. Leszek Smoliński

