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Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,
czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla
archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku
wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry
Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla
biednych grzeszników. W dniu
tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam
całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i
Komunii świętej, dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i
kar. W dniu tym otwarte są
wszystkie upusty Boże, przez
które płyną łaski (Dz. 699).
W wielu objawieniach Pan Jezus
określił nie tylko miejsce
święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice.
Największą z nich jest łaska
„zupełnego odpuszczenia win i
kar” związana z Komunią
świętą przyjętą w tym dniu po
dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks.
prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem
tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest
nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z
Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł
ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna
polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki
do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich]
dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.
s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
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 księ-

dze, 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)
Dzisiaj
do
każdego z nas przychodzi Jezus i mówi: „Pokój wam”. Oznacza to wezwanie do pokonywania w sobie wszelkich lęków związanych z niepewnością, z nieprzewidywalnością drugiego
człowieka. Wewnętrzny pokój możliwy
jest tylko wtedy, gdy nie ma w sercu
żadnych obaw, lęków, strachu. Taki
stan możliwy jest tylko w sytuacji, w
której człowiek zaufa miłosierdziu Bożemu i wyzna: „Jesteś Panem moim,
Bogiem moim; chcę z Tobą układać
swoje życie”. Tylko w ten sposób
można nauczyć się walki ze współczesnymi lękami. Jedyny „strach”,
który można w sobie pielęgnować, to
obawa, aby nie minąć się z Bożym
słowem i Bożą wolą!
ks. Janusz Mastalski

Poniedziałek

29 kwietnia

BÓBRKA
18.00 O zdrowie dla Artura

Wtorek

30 kwietnia

18.00

Środa

1 maja

18.00

Czwartek

2 maja

18.00

Piątek
3 maja
Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski

Śp. Kazimierz Jucha i zmarli z
Rodziny.
1. Śp. Helena (gregor.)
2. Za cierpiących w czyśćcu
1. Śp. Helena; 2. Śp. Dominik, Łucja,
Wojciech, Marianna, Aleksander, Feliksa, Jan, Marianna z Rodziny
Drzazgów, Łagodów, Kulpów, Garbaczów; 3. O Boże błogosławieństwo
dla ks. Mariana z okazji imienin

8.30

1. Śp. Stefania Piergies – 3 rocznica
śmierci; 2. Śp. Roman Świdnicki oraz
zmarli z Rodziny

12.30

1. Śp. Helena; 2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Igora i Karola Żydek w 12 urodziny

Sobota

4 maja

18.00

1. Za Parafian; 2. O Boże błogosławieństwo dla strażaków w służbie i
życiu osobistym; 3. Śp. Helena

Niedziela

5 maja

8.30
12.30

Śp. Helena
Śp. Helena Zadorożny – (1 rocznica
śmierci) od syna Mieczysława z
rodziną

Środa

1 maja

Piątek
3 maja
Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski
Niedziela
5 maja

ORELEC
19.00 1. Śp. Antoni, Bronisława i Tadeusz
2. Śp. Janina i Franciszek Mazgaj
7.00

Śp. Danuta Jatczyszyn

11.00

Śp. Zofia, Irena i Maria

7.00

1. O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Anity, Stanisława i
Michała
2. Śp. Józef, Rozalia i Bronisław

11.00

Śp. Józef Mamrowicz

Piątek
3 maja
Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski

9.45

Niedziela

9.45

5 maja

SOLINA
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Justyny i
Tomasza Zabłotnych w 15-tą rocznicę
ślubu
1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Aleksa w 11 urodziny
2. Dziękczynna za ofiarodawców kościoła w Solinie

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Miłosierdzia Bożego 28.04.2019 r.
1. Jutro dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej
2. We wtorek uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski.
3. W środę rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Będą odprawiane w dni powszednie po Mszy św. a w niedziele będziemy odmawiać Litanię Loretańską po Mszach
św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30.
4. W czwartek wspomnienie św. Atanazego. Tego dnia jest I czwartek miesiąca,
dlatego o godz. 18.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania.
Tego dnia modlimy się również w intencji ks. Mariana z okazji imienin.
5. W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. według porządku niedzielnego. Tego dnia z racji I czwartku miesiąca ofiarujemy Litanię Loretańską w
intencji powołań. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych. Tego dnia przypada I piątek miesiąca, po Mszy św. o
godz. 12.30 przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do Najśw. Serca
Pana Jezusa. Chorych odwiedzimy 10 maja.
6. W piątek nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00.
7. W sobotę o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający a po nim Litania Loretańska
przed Najświętszym Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy Różańca. Tego dnia przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków.
8. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 10.00 w Bóbrce.
9. Za tydzień taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne. Dziękujemy za każdą
ofiarę.
10. Zapraszamy dzisiaj do Bóbrki na godz. 15.00 na nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
Pan Jezus obiecał prawdziwe życie dla wszystkich, którzy będą przy
Nim trwali, dlatego trwajmy przy Nim i w pracy i w czasie wolnych
dni. Poza Nim wszystko jest chwilowe.

