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  Niedziela 23 kwietnia 2017 r. 
    II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego 

 

 Pierwsze czytanie                                                       Dz 2,42-47 

 Czytanie z Dziejów Apostolskich 

 Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w 

modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i 

cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 

Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie 

trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z 

radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. 

Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.                                                                                            

                                                                                  Oto Słowo Boże.                                                                     
       

Drugie czytanie                                                                1 P 1,3-9 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra  

      Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On 

w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na 

nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i 

niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy 

bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego 

objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać 

trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej 

wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje 

się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć 

nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież 
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wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy 

osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.                                    

                                                                                                              Oto Słowo Boże.                                               

                                                                            

    Ewangelia                                                                            J 20, 19-31   

    Słowa Ewangelii według Świętego Jana   

 

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 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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Rozważanie 

   Tomasz oczekiwał racjonalnych dowodów. Jezus pozwolił mu przez osiem dni "mieć rację". Czekał, by 

dojrzał do wiary. Potem objawił mu inną rzeczywistość: może zobaczyć Jego ręce i nogi, może włożyć rękę 

do Jego boku, może poprzez dotyk przekonać się o rzeczywistości ran Zmartwychwstałego. Dotknięcie ciała 

i ran Jezusa jest znakiem osobistej relacji. Wyraża się w nim bliskość, więź, zaufanie. W Tomaszu topnieje 

przesadnie krytyczna postawa. Nie polega już na sobie, ale oddaje się całkowicie Jezusowi, swojemu Panu i 

Bogu. Jego wiara "przechodzi" z rozumu do serca, z etapu racjonalności w etap zaufania. Wiarę Tomasza 

Jezus przeciwstawia tym, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29) i nazywa ich błogosławionymi. To 

błogosławieństwo dotyczy każdego z nas. W naszym życiu są takie momenty, w których nie widzimy, nie 

czujemy, nie doświadczamy, a jednak wierzymy, że jesteśmy w ręku Boga. Są to doświadczenia ciemności, 

w których nie czujemy uzdrowienia, wyzwolenia, nie znajdujemy pociechy, nie widzimy światła, nie 

czujemy bliskości Boga … A jednak dzięki łasce Bożej trwamy w wierze i możemy stawić czoło 

największym przeciwnościom.  

Czy potrafię przyznać się przed sobą i przed Bogiem do moich wątpliwości w wierze? Gdzie są 

źródła mojej nieufności wobec Boga? Jakie osoby mnie zawiodły w miłości? Czy potrafię zaufać po 

raz drugi? 

 

Księdzu Jerzemu Krawczykowi 

Z okazji imienin pragniemy złożyć płynące z serca życzenia obfitych Bożych 

łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym     

światłem każdy dzień księdza Jerzego, a Matka Boża z Góry Chełmskiej 

wyprasza na każdy dzień wszystko co potrzebne by dalej pięknie żyć i podążać                           

drogą Bożą ku świętości. 

 

 

Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie    Dz 1,3-8  

                     Flp 1,20c-30 

           Ewangelia  J 12,24-26 

 

Wtorek 1 czytanie    1P 5,5b-14            Ewangelia  Mk 16,15-20 

Środa 1 czytanie    Dz 5,17-26 

 

           Ewangelia  J 3,16-21 

 

Czwartek 1 czytanie    Dz 5,27-33 

                     

           Ewangelia  J 3,31-36 

 

Piątek 1 czytanie    Dz 5,34-42                     

 

           Ewangelia  J 6,1-15 

Sobota 1 czytanie    1J 1,5-2,2            Ewangelia  Mt 25-30 
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Ogłoszenia parafialne 

 

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia szczególne święto dla kościoła i dla naszej parafii. Podczas Mszy 

św. o godz. 9.30 będzie uroczystość wprowadzenia sanktuarium Relikwii św. s. Faustyny. 

Składamy serdeczne Bóg zapłać osobie, która ufundowała relikwiarz. 

2. O godz. 15.00 zapraszamy do bazyliki na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

3. Wieczorem na godz. 17.00 zapraszamy do sali różańcowej na spektakl pt. "Życie zwyczajne 

siostry Faustyny."  Wykonawcami są aktorzy Teatru Pierwszego Kontaktu z Lublina. Nie jest 

to spektakl hagiograficzny. Aktorzy szukają odpowiedzi na pytanie - kim jest ta współczesna 

święta, próbując ukazać ją przez pryzmat codziennego życia i relacji z innymi. Przedstawienie 

zostało skonstruowane na podstawie wypowiedzi s. Faustyny zawartych w Dzienniczku, 

przede wszystkim jednak podstawą scenariusza jest książka: Wspomnienia o Świętej Siostrze 

Faustynie Kowalskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Wstęp jest wolny. 

4. Niedziela Miłosierdzia to także Święto Patronalne Caritas. Wszystkim osobom z naszego 

Parafialnego Caritas z racji święta – najlepsze życzenia i wielkie Bóg zapłać za waszą posługę 

na rzecz potrzebujących w naszej parafii. 

5. Dziś też w kościele rozpoczyna się 73 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Idźcie i głoście”. 

Tydzień Miłosierdzia zakończy się 29 kwietnia. 

6. Jutro na godz. 17.00 zapraszamy na spowiedź kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, 

świadków i rodziców. 

7. Osoby, które podjęły Duchową Adopcję Poczętego Dziecka zapraszamy na modlitwę adoracji 

przed Najświętszym Sakramentem jutro o godz. 17.30. 

8. Jutro też na godz. 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium Odnowy Wiary. 

9. We wtorek o godz. 18.00 ks. Biskup Mieczysław Cisło udzieli Sakramentu Bierzmowania 

naszej młodzieży. 

10. W środę o godz. 18.00 Msza św., a po niej nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała. Całość 

modlitwy poprowadzi ks. Krzysztof Kralka. O godz. 17.30 rozpocznie się Nowenna do Matki 

Bożej Chełmskiej. Intencje modlitewne wypisane na kartkach znajdujących się przy wyjściu, 

obok księgi pielgrzyma, możemy składać do skrzynki znajdującej się w filarze lub do zakrystii 

przed nabożeństwem. Serdecznie zapraszamy. 

11. W najbliższy piątek w trwającym Tygodniu Miłosierdzia rozpoczną się dyżury psychologa- 

terapeuty. Osoby, potrzebujące tej formy pomocy zapraszamy od godz. 17.30 do kancelarii 

parafialnej. Psycholog pełni posługę jako wolontariusz. 

12. Osoby, które zapisały się na sierpniowa pielgrzymkę do Fatimy, prosimy o uzupełnianie 

swoich danych i wpłacanie kolejnej raty. Zapraszamy do kancelarii. 

13. Wszystkim Solenizantom z nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa. 

Gościom i Parafianom wiele łask od Miłosiernego Jezusa i orędownictwa św. Jana Pawła II, 

św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopocki – Sług Miłosierdzia. 
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