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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 23.04.2017.

Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli.
CZYTANIE I - Dz 2, 42-47
CZYTANIE II - 1P 1,3-9
Ps 118 - Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
EWANGELIA - J 20, 19-31
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.
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Śp. Siostra Madeleine Ryan
Dziękczynna i o dalsze błogosławieństwo
dla Rodziny
Śp. Teresa, Henryk, Krzysztof i Kazimierz
Naumczyk
Za Parafian
NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA
Śp. Barbara i Zygmunt Nowaccy i zmarli
z rodziny Nowackich, Żukotyńskich
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PONIEDZIAŁEK Św. Jerzego
i św. Wojciecha
Uroczystość
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O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Kasi Rędzio
Za dusze w czyścu cierpiące
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Św. Marka Ewangelisty
Święto
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W intencji Antoniego
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla ks. Marka w dniu imienin
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2 tydzień Wielkanocy
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O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci
i wnuczek
Śp. Krystyna Wyzga (w dniu Matki od dzieci)
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Za dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Kazimiera i Franciszek Góral, śp. Stanisław
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Za dusze w czyśćcu cierpiące
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Krystyny
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Św. Katarzyny
Sieneńskiej
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Śp. Wanda Jełowicka w 1r.śm.
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Śp. Edward Okrasa i o błogosławieństwo
Boże dla Jego Rodziny
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Śp. Katarzyna i Zofia Dowhań
W 5r.śm. śp. Waldemara Bilickiego
kochanego męża, taty i dziadka
Za duszę śp. Anny Sabbatowej w 2r.śm.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Rodziców Henryki i Jerzego
W 7r. urodzin Zosi o zdrowie i Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Bożej
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MIŁOSIERDZIE – najpiękniejsza prawda o
Bogu – o tym, że nas kocha, że jest bogaty
w miłosierdzie, że Jego miłość chce
przebaczyć każdemu – nawet największy
grzech, dając szansę na rozpoczęcie
nowego życia. Nie ma potężniejszej siły niż
miłość Boga do człowieka. Ta miłość
pokonała wszelkie zło, dała możliwość
wyzwolenia z niewoli grzechu, nadała sens
cierpieniu, pokonała nawet śmierć. Okres
wielkanocny jest jak najbardziej odpowiedni,
aby wołać z całych sił:
Jezu, ufamy Tobie!
oraz, aby odważnie brać w rękę różaniec i
wołać za cały świat, wołać za innych,
zatwardziałych grzeszników, wołać:
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA. Przygotowani
kandydaci, przyjmą sakrament bierzmowania w
czwartek, 4 maja o godz. 18.00 z rąk ks. Biskupa
Rudolfa Pierskały. Pamiętajmy o kandydatach i
ich rodzinach w modlitwie.
IMIENINY KSIĘDZA MARKA. Serdecznie
zapraszamy na Mszę św. dziękczynną w intencji
ks. Marka z okazji jego imienin w środę, 26
kwietnia o godz. 19.00. Ks. Markowi życzymy
obfitości Bożych darów, wstawiennictwa swojego
wspaniałego patrona oraz opieki Matki Bożej.

WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO “GALILEA” zaprasza na kurs
“Nowe Życie”, który odbędzie się w sali parafialnej St. John’s Hall, Ravenna Road w Putney
w dniach 6 - 7.05.2017r. Koszt £25. Zapisy
Dzisiaj 23 kwietnia o godz. 15.00 zapraszamy u pani Eweliny tel. 07967589074. Zapraszamy!
na: GODZINĘ MIŁOSIERDZIA by uczcić Boże
Miłosierdzie i zakończyć nowennę. "O trzeciej SPOTKANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ.
godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede
Zapraszamy członków Rady Administracyjnej na
wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki
spotkanie w czwartek 27.04.2017 o godz. 20.30
moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim
w sali parafialnej na górze.
opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka
PIELGRZYMKA DO SAN GIOVANII ROTONDO
godzina dla świata całego"./Dz. 1320/
organizowana przez Grupę św. Ojca Pio
KAWIARENKA czynna po Mszach św.
w dniach 20 - 24.09.2017r. W planie Neapol,
o godz. 8.30, 10.00, 11.30. Zapraszamy.
Pompeje, Pietrelcina i San Giovani Rotondo.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt
BIURO PARAFIALNE czynne od poniedziałku z panią Iwoną Sobczak - nr tel. 07921500954.
do piątku po Mszach św o godz. 9.30 i 19.00.
W czwartek po Adoracji ok godz. 20.15.
PRASA KATOLICKA. Zachęcamy do nabywania
czasopism katolickich wystawionych na szafie
KONFERENCJA CHRZCIELNA - w sobotę
przy wyjściu z kościoła
6 maja 2017r. po Mszy św. o godz. 18.00,
OFIARY NA TACĘ:
w kościele.
Wielki Czwartek £ 301.30, Wielki Piątek
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRA£793.37, Poniedziałek Wielkanocny £ 487.50,
MENTU I OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW.
Gift Aid. £515.25. Serdecznie dziękujemy za
- poniedziałek, wtorek, środa i piątek o godz.
wszystkie złożone ofiary!!!
18.00. W czwartek po Mszy św. wieczornej
Uwaga! Do żółtych kopertek ofiary mogą składać
o godz. 19.00.
tylko ci, którzy podpisali deklarację Gift Aid.

"Żądam czci dla miłosierdzia Mojego od wszelkiego stworzenia" (Dz 1572).
"W ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego; szczęśliwa dusza, która przez całe życie zanurzała się w zdroju
miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. (Dz 1075).
"Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i
usprawiedliwia. Miłosiedziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich
drogach ich i raduje się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. ... Jeżeli uciekają
przed miłosiernym sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz
grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca,
kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty
sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny,
przemawiam przez glos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje,
poczynam się gniewać na nich, zostawiajac ich samym sobie i daję im czego
pragną" (Dz 1728).
"Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosiedzia
(tj. w Sakramencie Pokuty); tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki ani też
składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp
zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nedzę swoją, a cud miłosierdzia
Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładajaca się
i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak
jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni.
O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo
będziecie wołać, ale już będzie za póżno" (Dz 1448).
"Duszo w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone, wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i milosierdziem
samym" (Dz 1486).

"Wiedz, duszo, że wszystkie grzechy twoje nie zraniły Mi tak tak boleśnie serca, jak twoja obecna nieufność; po tylu wysiłkach Mojej miłości i miłosierdzia
nie dowierzasz Mojej dobroci" (Dz 1486).

