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(…) na nowo zrodził
nas do żywej nadziei
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2 NIEDZIELA PASCHALNA
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.
J 20, 19-31
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

Dziś przypada 2 niedziela wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego, która kończy czas
oktawy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Nieustannie odczuwamy, że jesteśmy zdani na miłosierdzie, ponieważ zderzamy się z własnymi ograniczeniami,
miewamy niepowodzenia, bywamy czasem rozczarowani i tracimy poczucie sensu
życia. Boże miłosierdzie jest lekarstwem na wszystkie problemy ludzkiej codzienności. Jezus obecny z nami w znakach świętej liturgii chce, abyśmy mieli życie.
Otwórzmy nasze serca na oczyszczającą moc Miłosierdzia Bożego.
Niedziela, 19 kwietnia 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Sobota 17.30 — (R) Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota 18.00 — (R) Za + Julię i Pawła Traczyk oraz brata Józefa.
8.00 — (W) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Weroniki i Antosia.
9.30 — (R) W intencji mieszkańców z dawnej ul. Wareckiej.
11.00 — (P) W intencji mieszkańców z ul. Ikara 10.
15.00 — (P) Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
17.00 — (R) Nabożeństwo ku czci św. Pawła
18.00 — (R) Za + Helenę Lazar (od córki Danuty i zięcia Mariusza).
Poniedziałek, 20 kwietnia Dzień powszedni Dz 4,23-31; J 3,1-8
7.00 — (W) Za + Andrzeja i Barbarę Kral.

18.00 — (P) Za + Helenę Lazar (od córki Marysi z mężem).
Wtorek, 21 kwietnia Dzień powszedni Dz 4,32-37; J 3,7-15
7.00 — (W) Za + Andrzeja i Barbarę Kral.
18.00 — (P) W intencji Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
— (R) Za + Ewę i Wojciecha Czernik z dziećmi.
Środa, 22 kwietnia Dzień powszedni Dz 5,17-26; J 3,16-21
7.00 — (R) Za + Helenę Lazar (od syna Zbigniewa z żoną).
18.00 — (W) Za + Wilhelma.
Czwartek, 23 kwietnia UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26 (tom VI)
7.00 — (P) Za + Beatę i Mariusza
18.00 — (W) Za + Helenę Lazar (od wnuczki Katarzyny z mężem).
Piątek, 24 kwietnia Dzień powszedni Dz 5,34-42; J 6,1-15
7.00 — (P) Za + Helenę Lazar (od sąsiadów i rodziny Półka).
18.00 — (W) Za + Monikę Przewoźnik.
18.30 — (W) Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota, 25 kwietnia ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY 1P 5,5b-14;
Mk 16,15-20 (tom VI)
8.00 — (R) Za + Helenę Lazar (od sąsiadów Lidii i Aleksandra Gdowskich).
Niedziela, 26 kwietnia 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA Dz 2,14.22-33; 1P 1,17-21;
Łk 24,13-35
Sobota 17.30 — (W) Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota 18.00 — (W) Za + Antoniego i ++ z rodzin Folek, Ochodek i Lach.
6.30 — (R)
8.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Mirosławy i Dariusza w 1 rocznicę ślubu.
9.30 — (W) W intencji Jacka i jego rodziny oraz Mateusza z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.
11.00 — (R) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Piotra z okazji 18 urodzin i Tymoteusza z okazji 12 urodzin.
12.30 — (P)
17.00 — (W) Nabożeństwo ku czci św. Józefa
18.00 — (W) W intencji Bogu wiadomej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś na zakończenie oktawy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego oddajemy cześć
Bożemu Miłosierdziu. Chcemy w tym roku uczynić to bardziej uroczyście, gdyż 10 lat
temu nasza parafia w łagiewnickim sanktuarium złożyła akt oddania się Bożemu Miłosierdziu. Zapraszamy więc do duchowej łączności z naszym kościołem o godz. 15.00. Podczas
Nabożeństwa w Godzinie Miłosierdzia ponownie zawierzymy naszą Parafię Miłosierdziu
Bożemu. Od paschału zapalimy świece i położymy je przed ołtarzem przy nazwach ulic naszej Parafii. Będą one symbolizowały duchową łączność i modlitwę wszystkich mieszkańców i gości w parafii.
2. Dziś także o godz. 17.00 nabożeństwo do św. Pawła w czasie, którego odczytamy kolejne
fragmenty 1 Listu do Koryntian.
3. Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy Świętej.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 20.04 do odwołania w naszym kościele
mogą przebywać jednocześnie 36 osób. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim
z zasłoniętymi ustami i nosem, zajmując wskazane miejsca, by zachować bezpieczną odległość.
4. Od przyszłej niedzieli, tj. 26.04, do odwołania w naszym kościele będą dodatkowe Msze
niedzielne o godz. 6.30 i 12.30. W związku z tym można zamawiać intencje na te Msze.
5. Dziękujemy za wspaniałomyślność i troskę materialną o naszą parafię tym wszystkim, którzy już od miesiąca regularnie przekazują na nasze konto ofiary. Jak wiecie potrzeby nadal
są duże i czeka nas spłata remontu dachu, a jest to kwota 160 tys. zł.
6. Powracamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w piątki po wieczornej Mszy do godz.
21.00. Towarzysząca nam intencja: za misje parafialne i o nawrócenie grzeszników.
W najbliższy piątek zapraszamy na adorację szczególnie mieszkańców z ul. Ikara
PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do wspólnego świętowania
Triduum Paschalnego (i nie tylko) w naszej Parafii:
 dla kleryka Dominika za posługę liturgiczną i porządkową
 dla p. Jakuba Stefanków, naszego organisty i pełniącego funkcję kościelnego;
 dla naszej Pani Gospodyni Marii, dbającej także o czystość szat i paramentów liturgicznych;
 dla p. Aleksandry za świąteczny wystrój naszego kościoła;
 dla p. Tadeusza za pomoc w zakrystii;
 dla wszystkich, którzy w tych dniach złożyli ofiary na różne cele;
 dla pań, które przygotowały palmy;
 dla scholi za uszycie masek ochronnych;
 dla wszystkich podejmujących jakiekolwiek funkcje i prace w tych dniach;
 dla wszystkich uczestników świątecznych liturgii i tych, którzy trwali na modlitwie.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
(3) DONOCIK Szymon, zam. B.B. i DUNAJ Eliza, zam. Buczkowice

DIAKONIA SPRZĄTANIA
Dziękujemy mieszkańcom z ul. Ikara 10 za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół. Msza św.
w ich intencji będzie sprawowana 19 kwietnia o godz. 11.00.
W przyszłym tygodniu o posługę czystości prosimy mieszkańców z ul. Ikara 11 i 16.
JA WIEM, W KOGO JA WIERZĘ
Ostatnie rozważanie zakończyliśmy stwierdzeniem, że modlitwa prywatna stoi u podstaw
bezpośredniego spotkania z Bogiem, bez którego nie ma chrześcijańskiej radości. Stąd potrzeba zmiany ludzkiego myślenia i sposobu funkcjonowania.
Myśl kształtuje rzeczywistość. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że złe myśli mogą nas
unieszczęśliwiać; nie sytuacje, ale już same złe myśli. Trzeba wiedzieć, że wielu złych myśli
można i należy unikać. Każdego dnia w naszej głowie powstaje dziesiątki, setki myśli. Zatem
wpierw pomyślmy, o czym myślimy! Zapytajmy, czy mamy wgląd i kontrolę nad naszymi
myślami? Pomyśli ktoś: moje życie jest okrutnie ciężkie, doświadczam wielu trudności. A
gdyby mu się udało zamienić taką myśl na: pomimo, że moje życie jest ciężkie, dzisiaj będzie
łatwiej, gdyż Bóg wie, że jest mi ciężko i obdarzy mnie konkretnym wsparciem. Wszystko zaczyna się od zmiany myślenia. Bóg tego od nas oczekuje, choć przyznać trzeba, że nie jest to
łatwe, zwłaszcza na początku.
Podczas każdej Mszy świętej wymawiamy słowa: spowiadam się Bogu…, że zgrzeszyłem myślą, uczynkiem i zaniedbaniem. Myśl staje się zatem przedmiotem rachunku sumienia. Jest
więc nad czym popracować.
Kiedy myślimy dobrze, każda komórka naszego ciała reaguje pozytywnie i przybliża nas do
radości. Myśli złe paraliżują nasze ciało i negatywnie wpływają na wszystkie nasze narządy;
powie nam to każdy lekarz i psycholog. Zanim cokolwiek zrobimy, najpierw o tym pomyślmy. Myśl bowiem uruchamia cały mechanizm działania. Możemy zapanować nad myślą, tzn.
świadomie decydować o czym chcemy myśleć, a o czym nie. Jest to o tyle ważne, że nasze
myśli są pierwszą obroną przed brakiem przeżywania radości i szczęścia. Niejednokrotnie
samo odrzucenie myśli złej nie wystarczy, ale na pewno pomaga, kiedy na sytuację trudną
spojrzymy w innym świetle, bardziej przyjaźnie.
Wielokrotnie zapewniamy siebie i Boga, że chcemy żyć zgodnie z Jego wolą. Odmawiając
modlitwę Ojcze nasz mówimy: …bądź wola Twoja.., czasem jest to trudna wola, ale Bóg – jak
to już pisałem wcześniej – nie chce dla swojego dziecka zła; tyle tylko, że w danej chwili tego
nie rozumiemy bądź nie widzimy. W ewangelii czytamy: Gdy którego z was syn prosi o chleb,
czy jest taki, który poda mu kamień?... Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym,
którzy Go proszą.
Bóg dał człowiekowi możliwość wyboru pomiędzy myślą pozytywna a myślą złą i tę ostatnią
winniśmy kategorycznie odrzucać. Gdy tak postąpimy unikniemy wielu problemów w życiu.
Ażeby jednak tak się stało potrzeba wysiłku. Praca nad własna myślą jest nie tylko zobowiązująca, ale i wymagająca.
Nie wiedziała tego Ewa w Raju; jej grzech zaczął się od tego, że wpierw posłuchała, potem
pomyślała i zadziałała. Kiedy spojrzymy na kuszenie Chrystusa to zauważymy, że Chrystus
też posłuchał, dalej pomyślał i zadziałał. Jednakże pomyślał inaczej aniżeli Ewa i wyszedł
zwycięsko z trudnej sytuacji.

Każdy z nas ma tę predyspozycję, aby pracować nad własną myślą i umiejętnie ją rozczytać i
odrzucić, jeśli jest zła. Zła myśl nigdy nie poprowadzi nas do poszukiwanej radości.
Ks. Mirosław Wróbel

