W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 178 – 28 kwietnia 2019r. – II Niedziela Wielkanocna
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Ewangelia na niedzielę (J 20,19-31)
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie,
choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 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 ręki mojej nie włożę w bok
Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój
wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i
włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do
Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że 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.
Rozważanie:
Apostoł Tomasz ma serce wrażliwe na Jezusa i Jego najgłębsze tajemnice. Ale jest również
człowiekiem praktycznym. Ufa swojemu rozsądkowi. Podobnie jak inni uczniowie wiązał z Jezusem
wielkie nadzieje. Z Nim złączył całe swe życie i w Nim odnalazł sens tego życia. Po śmierci Jezusa
pozostało rozczarowanie i egzystencjalna pustka. Tomasz zawiódł się na Jezusie i drugi raz nie chce
podjąć ryzyka wiary, nawet wobec świadectwa innych apostołów, 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. (ks. S. Biel SJ)
Liturgia słowa:
Niedziela (28.04): Dz 5,12-16 Ps 118 Ap 1,9-11a.12-13.17-19 J 20,19-31; poniedziałek (29.04):
1J 1,5-2,2 Ps 103 Mt 11,25-30; wtorek (30.04): Dz 1,3-8 Ps 126 Flp 1,20c-30 J 12,24-26;
środa (01.05): Dz 5,17-26 Ps 34 J 3,16-21; czwartek (02.05): Dz 5,27-33 Ps 34 J 3,31-36;
piątek (03.05): Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab Ps:Jdt 13 Kol 1,12-16 J 19,25-27; sobota (04.05): Dz 6,1-7
Ps 33 J 6,16-21.
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy oraz
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej, we wtorek uroczystość
św. Wojciecha, biskupa i męczennika. patrona Polski (przeniesiona z 23 kwietnia), w środę
wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, w czwartek – św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, w
piątek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki Polski
i Archidiecezji Przemyskiej, w sobotę wspomnienie św. Floriana, męczennika.

Święto Miłosierdzia Bożego – geneza, historia i obietnice Pana Jezusa
Święto Miłosierdzia Kościół obchodzi w II Niedzielę Wielkanocną. Dla całego Kościoła ustanowił je
papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane
Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wcześniej jako pierwszy wpisał je do kalendarza liturgicznego kardynał
Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej w roku 1985, a potem niektórzy biskupi polscy w
swoich diecezjach. Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie.
Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę
co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz
pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być
świętem Miłosierdzia (Dz. 49). Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto Miłosierdzia ma swój
głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą
Odkupienia, a tajemnicą miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z Koronki do
Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca to święto, która rozpoczyna się w Wielki Piątek. Święto jest nie tylko
dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi. 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).
Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Jezus z tym świętem związał. Kto w dniu
tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz.
300). Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).
Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
(ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej i godnie przyjąć
Komunię Świętą. (ks. Józef Orchowski)
Kapłan według serca Chrystusowego
Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, wybrany przez Boga do spełnienia Jego woli w ukazaniu światu
prawdy o Miłosierdziu Bożym, był spowiednikiem i kierownikiem duchowym św. Faustyny w Wilnie
(1933-36). Sam Chrystus zapewnił Faustynę: „Jest to kapłan według serca mojego, miłe są mi wysiłki jego
(...) przez niego upodobało mi się rozgłosić cześć do miłosierdzia mojego" (Dz 1256). Ksiądz Sopoćko
polecił Faustynie spisywać wewnętrzne doświadczenia. Tak powstał jej duchowy "Dzienniczek".
Zasługą owego kapłana było ujawnienie objawień Jezusa Miłosiernego, które miała Faustyna; jej
poprzedni spowiednicy nie wierzyli w ich prawdziwość. Ksiądz Sopoćko stworzył także podstawy
teologiczne kultu Miłosierdzia Bożego i był pierwszym propagatorem jego nowych form. Zainspirowany
objawieniami swojej penitentki, zgłębiał tajemnicę Miłosierdzia Bożego, czego owocem były artykuły
i książki - opublikował wiele dzieł o Miłosierdziu Bożym, wydał też obrazki Jezusa Miłosiernego z Koronką
do Miłosierdzia Bożego. Zabiegał o ustanowienie święta i przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu
Jezusa Miłosiernego. W 1947 r. założył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, jako odpowiedź na
objawienia Jezusa, który nakazał s. Faustynie założenie nowej wspólnoty zakonnej. Przez jakiś czas kult
Miłosierdzia Bożego według objawień s. Faustyny był zakazany przez Kościół. Ale Chrystus doprowadził do
końca dzieło, które jej objawił. Do rozprzestrzenienia po świecie orędzia Miłosierdzia Bożego przyczynili się
uchodźcy, zesłańcy i żołnierze Armii Polskiej w czasie II wojny światowej. Swój udział mają w tym również
marianie, bowiem ks. Józef Jarzębowski MIC, na prośbę ks. Sopocki, przewiózł do Ameryki jego memoriał
o nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Dziś w Stockbridge istnieje prężny ośrodek Apostolatu
Miłosierdzia Bożego. Marianie w wielu krajach duszpasterzują jako apostołowie Miłosierdzia Bożego.
Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata podejmują także Pomocnicy Mariańscy.
Michał Sopoćko, ur. 1 listopada 1888 r. w rodzinie szlacheckiej w Nowosadach na Wileńszczyźnie, był
bardzo świątobliwym i ubogim kapłanem. W latach 1918-24 przebywał głównie w Warszawie na studiach
specjalistycznych, będąc jednocześnie kapelanem wojskowym przy kaplicy na Marymoncie, obecnym
kościele Marianów. Służył Kościołowi jako profesor teologii na wileńskim uniwersytecie oraz wykładowca i
ojciec duchowny tamtejszego seminarium. Zagrożony aresztowaniem przez władze radzieckie, wyjechał z
Wilna w 1947 r. do Białegostoku, gdzie dożył swych dni. Realizacji żądań Jezusa, przekazanych przez św.
Faustynę, poświęcił większość swego życia, doznając z tego powodu wielu przeciwności i cierpienia. Zmarł

w opinii świętości 15 lutego 1975 r., w dniu imienin świętej Faustyny. Jego doczesne szczątki spoczywają w
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. W 2004 r. Stolica Apostolska uznała heroiczność jego
cnót. 28 września 2008 - z całym polskim Kościołem przeżywaliśmy uroczystość beatyfikacji Sługi Bożego
ks. Michała Sopocki w Białymstoku. (adonai.pl)
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Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia –
zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia.
Warto pamiętać, że istnieje możliwość codziennego zyskiwania odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec
Najświętszego Sakramentu (wystawionego lub w tabernakulum) przez cały rok na terenie Polski.
Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem.
Dziś rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Na balaskach możemy złożyć ofiary zebrane do
skarbonek wielkopostnych. Także dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na Caritas.
We wtorek Uroczystość św. Wojciecha, przeniesiona z 23 kwietnia.
W środę rozpoczynamy nabożeństwa majowe.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. O godz. 17.00 rozpocznie się
kolejne SPOTKANIE ze SŁOWEM BOŻYM, w ramach realizacji zadania duszpasterskiego:
BIBLIJNA ODNOWA PARAFII. Zapraszamy wszystkich, a bardziej zobowiązująco osoby
należące do grup parafialnych, kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. O 17.30 Nabożeństwo
Majowe i Msza św.
W piątek uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte w porządku niedzielnym – o godz.
8.00, 10.00, 11.30 i 16.00. O godz. 15.30 nabożeństwo majowe. W kościele Świętego Wawrzyńca
o godz. 16.00 Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej uroczystości pod Pomnikiem. Będzie to
także Pierwszy Piątek miesiąca. Możliwość spowiedzi szczególnie w czwartek, a w piątek podczas
każdej Mszy św.
W tym dniu odpusty parafialne w Ostrowie i Wacławicach.
W następną niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji Rejonów I i II.
Zapraszamy wszystkich w następną Niedzielę, 5 maja o godz. 20.00 na specjalne nabożeństwo
Drogi Światła – Via Lucis. Polega ono na czternastu spotkaniach z Jezusem Zmartwychwstałym w
oparciu o Pismo Święte. Całość zwieńczy Apel Jasnogórski.
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Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 19, mieszkania od 1 do 20, a więc bliskich sąsiadów kościoła,
co powinno dodatkowo mobilizować mieszkańców do pracy w kościele.
W PONIEDZIAŁEK spotkanie Lektorów, a we WTOREK spotkanie Rodziców i Dzieci
przygotowujących się do I Komunii Świętej po wieczornych Mszach św.
Pan Burmistrz zaprasza mieszkańców Radymna na sztukę Aleksandra Fredry „Nikt mnie nie zna”,
w środę, 1 maja, o godz. 19.00 w Miejskim Ośrodku Kultury. Wstęp wolny.
Wolontariusze z grupy misyjnej wspomagającej Kościół w Indiach przekazują serdeczne
podziękowanie za wsparcie finansowe podczas kwesty w dniu 7 kwietnia. Zebrano w obu
Parafiach w Radymnie kwotę 7 523,98 zł i 5 funtów.

Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła w całym
miesiącu marcu. W tych pracach wzięli udział:
W sobotę 6 IV: Mariusz MOTYKA, Alicja, Magdalena i Janusz BRYKSA, Grażyna HAŁUSZKA, Józefa
MROZOWICZ, Barbara DUCZYMIŃSKA, Maria MNICH, Dariusz i Adam WOWIANKA, Barbara
BURBEŁO. W sobotę 13 IV: Helena DOMAŃSKA-GIEC, Wiesława i Zbigniew LEWANDOWSCY,
Marek ZACHODNI, Małgorzata GERCZAK, Renata JAROMI, Maria SUCHODOLSKA-CZUB.
W sobotę 20 IV: Adam WOJTOWICZ, Marcin KOWALOWICZ, Józef GUZIAK, Maria, Monika i Michał
RAJZER, Janusz KAMIŃSKI, Bernadeta, Katarzyna i Małgorzata PILSAK, Barbara, Ewelina i Przemysław
ROKOSZ, Krystyna DUCZYMIŃSKA, Małgorzata SOBIECKA, Halina BRZYSKA, Halina JARTYM.
W sobotę 27 IV: Stanisława BORCHOWIEC, Elżbieta STAROMIEJSKA, Bogusława KURDYBACHA,
Wioletta CHLASTAWA, Bożena BAZAN, Barbara PELC, Bogdan PELC, Natalia KAMIŃSKA, Janina i
Zdzisław KONIUCH, Małgorzata MISIAK, Joanna ZYGMUNT, Jakub ZYGMUNT, Regina SOCHA,
Jerzy LUFT, Leokadia BEMBENEK, Augusta KORDEK.

INTENCJE MSZY ŚW. 28/04/2019 - 05/05/2019
29/04/2019 Poniedziałek: 06:30 Za + ELŻBIETĘ Pelczarską (od sąsiadów z klatki oraz znajomych z
klatki II i III); 06:30 Za + PATRYKA Misiaka (od Anny, Arkadiusza, i Aleksandry Sobolewskich)
18:00 Za + JÓZEFA Strus w 20 rocz. śmierci i za jego zmarłych rodziców
18:00 Za + PAULINĘ Kwiatkowską (od siostry Janiny z rodziną)
30/04/2019 Wtorek: 06:30 Za + JANA Sobejko (od sąsiadów z ul. Zielnej, Budowlanych, Piaskowej)
06:30 Za + PATRYKA Misiaka (od rodziny Mojsów); 18:00 Za + ks. SZCZEPANA;
18:00 Za + PAULINĘ Kwiatkowską (od siostry Krystyny z rodziną)
01/05/2019 Środa: 06:30 Za + TADEUSZA Koralewicza; 18:00 Za + PAULINĘ i RYSZARDA
Kwiatkowskich (od rodziny Chwastasz i Kotyla); 18:00 Za + TADEUSZA Turko oraz zmarłych
rodziców; 18:00 Za + PATRYKA Misiaka (od Janiny Olszańskiej)
02/05/2019 Czwartek: 06:30 Za + TADEUSZA Koralewicza; 18:00 Dziękcz. za 21 lat życia
KONRADA z prośbą o dalsze Boże błog. i potrzebne łaski; 18:00 Za + PAULINĘ Kwiatkowską (od
Ryszardy z rodziną); 18:00 Za + PATRYKA Misiaka (od rodziny Borchowców)
03/05/2019 Piątek: 08:00 Za + MARIĘ Wowianka; 08:00 Za + PATRYKA Misiaka (od Ewy,
Krzysztofa i Wiesława Sadoch); 10:00 Za + TADEUSZA Koralewicza; 11:30
O zdrowie i Boże
blog. i opiekę Matki Bożej dla ANTONIEGO; 16:00 Za + TADEUSZA Turko (od córki z rodziną)
04/05/2019 Sobota: 06:30 Za + TADEUSZA Koralewicza; 06:30 Za + PATRYKA Misiaka (od
rodziny Sadoch); 18:00 Dziękcz. za rok życia BLANKI z prośbą o Boże błog i opiekę Matki Bożej na całe
życie; 18:00 Dziękczynna za 50 lat sakramentu małżeństwa WANDY i STANISŁAWA z prośbą o
dalsze Boże błog, opiekę Matki Bożej
05/05/2019 III Niedziela Wielkanocna: 06:30Za Parafian; 10:00 Za + FRANCISZKĘ, MARIANA,
JÓZEFA; 11:30
Za rejon I i II; 16:00
Za + TADEUSZA Koralewicza
16:00 Za + PATRYKA Misiaka (od rodziny Tomaszewskich)
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Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

