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Wszystko ma swój sens w Krzyżu
bł. kard. Stefan Wyszyński

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
2. czytanie (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19):
„Ujrzałem siedem złotych świeczników”
Przedstawione w trzech pierwszych rozdziałach Apokalipsy św. Jana Kościoły zostały nazwane symbolicznie „siedmioma złotymi
świecznikami” (por. Ap 1,20). Kościoły te z kolei symbolizują wszystkie rozsiane po całym świecie i istniejące w ciągu wieków wspólnoty
Kościołów lokalnych. Wszystkie one są „złotymi świecznikami”. Na świecznikach stawia się źródło światła, aby dobrze oświetlało otoczenie.
Taka jest też rola Kościołów w świecie. Niewierzący mają zauważać to światło i zbliżać się do niego. Tym światłem ustawionym na „złotych
świecznikach-Kościołach” ma być Chrystus i Jego Ewangelia. Każdy z nas, ochrzczonych, należy do Kościoła, tworzy go. Każdy z nas jest zatem
„złotym świecznikiem”, na którym ma jaśnieć światłość Chrystusa.
Złote świeczniki-Kościoły mają wzór najdoskonalszego, naprawdę „złotego” świecznika. Jest nim Maryja. Każdy, kto będzie tak jak Ona
trzymał w swoich ramionach Jezusa, żył w jedności z Nim i naśladował Go, osiągnie chwałę. Będzie tworzył chwalebne nowe Jeruzalem
niebieskie, o którym mówi Objawienie św. Jana w dwóch końcowych rozdziałach.

ŚLADAMI JEZUSA – ZIEMIA ŚWIĘTA Z ARCYBISKUPEM RYSIEM
Dzisiejszej niedzieli przebywamy nadal w Jerozolimie i zatrzymujemy się przy kolejnych ś więtych miejscach…
Bazylika Grobu Bożego – w pobliż u Golgoty była potęż na skała, w któ rej Jó zef z Arymatei kazał wykuć sobie nowy gró b. To w nim
pochowany został Jezus. Dziś stoi tu łącząca Golgotę i Gró b Pań ski ś wiątynia z dwoma głó wnymi kopułami: jedną nad wybudowanym na
Golgocie w XII wieku koś ciołem krzyż owcó w, a drugą nad Grobem Pań skim.
Złota Brama – obecnie zamurowana, według tradycji będzie otwarta, gdy Jezus powró ci to znaczy na Paruzję. Będzie to moment
wypełnienia dziejó w ś wiata, Dzień Pana oczekiwany przez chrześ cijań stwo, judaizm i islam.
Świątynia Jerozolimska – właś ciwie jej pozostałoś ci, czyli przede wszystkim zachodnia
ś ciana – Sciana Płaczu – pokazująca dziesięć wiekó w istnienia ś wiątyni i jej budowy.
Swiątynia została całkowicie zniszczona przez Tytusa w 70 roku, po tym jak Rzymianie zajęli
Jerozolimę, atakując z Gó ry Oliwnej. Dziś , jeś li Zydzi chcą się modlić w miejscu ś więtym,
przybywają wyłącznie tutaj.
Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (na zdjęciu) – potęż na ś wiątynia
wybudowana na przełomie XIX i XX wieku przez cesarza niemieckiego Wilhelma II. Tu
właś nie Apostołowie zeszli się raz jeszcze, aby Matkę Boż ą poż egnać i pochować . Odejś cie
Maryi nazywamy zaś nięciem, co symbolizuje, ż e my wszyscy nie umieramy tylko
„zasypiamy”.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO cz. VII

Jak się modlić? Brewiarz

Miłosierdzie Boże
Miłosierdzie to aktywna forma wspó łczucia, wyraż ająca się
w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy.
Samo wspó łczucie, nie przekładające się na działanie, miłosierdziem
jeszcze nie jest. Miłosierdzie jest najważ niejszym przymiotem Boga, tak
jak jest on opisywany w Biblii. Jego aktem jest już sama kreacja ś wiata,
opieka Boż a nad swoim ludem. Miłosierdzie jest jednym z imion Boga
i występuje na kartach Pisma Swiętego jako jedno z wielu okreś leń
Stwó rcy.
Bó g jest Przyjacielem, Zbawcą, Dobrym Pasterzem, ale przede
wszystkim Ojcem miłosierdzia. Bó g interesuje się ludź mi, wkracza w ich
ż ycie, zawiera z nimi przymierze, ma duż o litoś ci i wyrozumiałoś ci dla
ich słaboś ci. Człowiek ś wiadomy swych rozlicznych grzechó w
spontanicznie szuka oblicza Boż ego Miłosierdzia, bo winowajcy tylko to
pozostaje jako ostatni i niezawodny ratunek, zanim przyjdzie sąd
sprawiedliwy.
Ewangeliczne miłosierdzie obejmuje miłoś cią takż e niewierzących
i błądzących. Jest to szczegó lna wraż liwoś ć na każ dą sytuację i potrzebę
człowieka, na ludzką biedę, słaboś ć, grzesznoś ć... oraz miłoś ć wobec
niezasługujących na nią. Miłosierdzie jest więc miłoś cią trudnych
bliź nich przed innymi. Siostra Faustyna tak to wyraż ała: Modlę się
i świadczę uczynek osobie, do której mam trudność.

Brewiarz (łac. breviarium), inaczej: Liturgia Godzin - to
nazwa codziennej modlitwy Kościoła katolickiego,
obowiązkowa do odmawiania przez duchownych. Po Soborze
Watykańskim II Kościół zachęca, aby odmawiały ją także osoby
świeckie - zwłaszcza modlitwę poranną - jutrznię oraz
wieczorną - nieszpory, które uważane są za najważniejsze
spośród wszystkich Godzin. Zaleca się, aby brewiarz
odmawiany był w kościele, wobec wystawionego
Przenajświętszego Sakramentu. Oﬁcjum brewiarzowe odmawia
się klęcząc lub stojąc, ale modlić się można w każdym miejscu
i o każdej porze i w każdej sytuacji, jeśli tylko serce jest otwarte
na działanie Bożego Słowa.
O poranku modlimy się Jutrznią, rozpoczynając od słów:
„Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu…”. Potem następuje
hymn, psalmodia, krótkie czytania biblijne, responsorium, pieśń
Zachariasza („Błogosławiony Pan”), prośby, Modlitwa Pańska
i modlitwa na zakończenie.
Modlitwa w ciągu dnia - składa się z modlitw
przedpołudniowych, południowych i popołudniowych.
Wieczorem w nieszporach dziękujemy za cały dzień, który
podarował nam Bóg, a przed snem odmawiamy kompletę,
prosząc o „Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam
da Pan…”.

Z okazji Imienin
życzymy

Panu Markowi Bochenkowi
zdrowia, radości
i poczucia satysfakcji z pełnionej
służby. Niech Matka Boża u Swego
Syna wyprasza błogosławieństwo
na każdy dzień życia.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 25.04.2022 – Święto św. Marka, Ewangelisty
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
7:00
Bożej dla Pana Kościelnego z racji imienin
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne
18:00 łaski dla Elżbiety i Andrzeja Słabońskich w 30. rocznicę
ślubu
Wtorek – 26.04.2022 – Uroczystość św. Wojciecha, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski
+ Za śp. Antoniego i Bronisławę Nogciów, Konstantego
18:00
i Katarzynę Nogciów, Jana Chulista
Środa – 27.04.2022
7:00 + Za śp. Jerzego Kazimierczaka
O błogosławieństwo Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla
Katarzyny oraz zdrowie dla matki i dziecka
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie,
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Haliny i Henryka
Rojewskich w 40 rocznicę ślubu
+ Za śp. Dariusza Kudzię
+ Za śp. Antoninę Krzywdę i córkę Zoﬁę
+ Za śp. Wojciecha i Apolonię Bubka i córek: Marię
i Zoﬁę
20:00 + Za śp. Krystynę Leszczyńską
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Jerzego Gryglika
+ Za śp. Krzysztofa Gurbiela
+ Za śp. Albinę Sokół
+ Za śp. Mariannę Nogieć
+ Za śp. Zbigniewa Nowaka
+ Za śp. Mariannę Herjan
+ Za śp. Jana
Czwartek – 28.04.2022 – Św. Piotra Chanela, prezbitera
i męczennika; św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort, prezbitera; bł. Hanny Chrzanowskiej
+ Za śp. Eugeniusza Kopeć w 15. rocznicę śmierci
18:00
i Irenę Kopeć
Piątek – 29.04.2022 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy
i doktora Kościoła, patronki Europy
7:00 + Za śp. Jerzego Gryglika
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Doroty
18:00
i Mirosława Kwiecień w 25. rocznicę ślubu
Sobota – 30.04.2022 – Św. Piusa V, papieża
+ Za śp. Czesława Chwastka w 42. rocznicę śmierci, żonę
7:00
Janinę, Wandę i Aleksandra Kosteckich oraz zmarłych
z rodziny
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
18:00 Matki Bożej i potrzebne łaski dla Andrzeja i Beaty Kopeć
w 25. rocznicę ślubu
Niedziela – 01.05.2022 – 3. Niedziela Wielkanocna;
św. Józefa, rzemieślnika
7:00 + Za śp. Marcjannę i Piotra Dulów
9:00 + Za śp. Ariadnę Kozłowską w 10. rocznicę śmierci
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne
10:30 łaski dla Przemysława i Katarzyny w 17. rocznicę ślubu
+ Za śp. Marię Miskę
12:00 + Za śp. Edwarda Kusia w 2. rocznicę śmierci
18:00 + Za śp. Gabriela Miernika

Historia Koronki do Miłosierdzia Bożego
13 wrześ nia 1935 r. siostra Faustyna ujrzała anioła, któ ry miał
dokonać wymierzenia kary. Zaczęła błagać Boga za ś wiatem
słowami usłyszanymi w głębi serca: Ojcze Przedwieczny, o iaruję Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego
bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas (Dz. 475).
Z „Dzienniczka Siostry Faustyny”: Pan Jezus powiedział jej:
Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek
będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci.
(...) jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego
miłosierdzia mojego (Dz. 687).

Godzina trzecia godziną miłosierdzia
Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije
trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając
i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego,
a szczególnie dla biednych grzeszników, by w tej chwili zostało na
oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W tej godzinie uprosisz wszystko
dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.
Dlatego też ś w. Siostra Faustyna nazywała godzinę trzecią „godziną wielkiego miłosierdzia”, w któ rej należ y rozważ ać ś mierć
Jezusa i prosić o łaski miłosierdzia: O trzeciej godzinie błagaj Mojego
miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment
zagłębiaj się w Mojej Męce, a szczególnie w moim opuszczeniu
w chwili konania. Zjednoczenie z O iarą Chrystusa jest szczegó lnym,
bo ukrytym, ś wiadectwem o Miłosierdziu Boż ym. Jest ono
nazywane „miłosierdziem ducha”. Każ dy moż e je spełniać ,
przyjmując umartwienia, posłuszeń stwo wobec przełoż onych,
w małż eń stwie czy w rodzinie.

Duchowni - Męczennicy okresu II wojny światowej
We wspomnieniach, po zakończeniu okupacji hitlerowskiej
w Polsce, misjonarz - ks. Wilhelm Szymbor, jeden z więźniów
obozowych, zapisał: Z kilku naszych ważnych domów pozostały
zgliszcza. Sytuacja Polski, po ludzku mówiąc jest rozpaczliwa. Sytuacja
misjonarskiej prowincji jest bardzo trudna. Po katastroﬁe wojny
wszystko, co pozostało, jest niewystarczające. Ale sytuacja więźniów
w obozach koncentracyjnych była o wiele gorsza. Zachowaliśmy jednak
nadzieję i ufność. Bóg nas ratował, choć krematorium i śmierć wciąż
były blisko. Nadzieja nas nie zawiodła. Mamy i teraz pełne zaufanie do
Boga. A ponieważ „sanguis martyrum semen christianorum [krew
męczenników jest nasieniem chrześcijan]” żywimy nadzieję, że przy
Bożej pomocy, z przelanej krwi i z ruin odrodzi się nowa, wielka Polska
Prowincja Zgromadzenia Misji.
Te słowa więźnia kapłana, stanowią najważniejsze przesłanie
i świadectwo, że można zabić ciało człowieka, ale nie jego duszę, że
nawet wśród najsroższych tortur człowiek może dochować wierności
Bogu i samemu sobie, że właśnie ta wierność stanowi o wielkości
człowieka.
W okresie II wojny światowej oddało życie około trzech tysięcy
polskich kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Konferencja Episkopatu
Polski postanowiła czcić ich pamięć każdego roku 29 kwietnia, bo jest to
dzień, w którym wyzwolono 820 kapłanów z obozu w Dachau.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkanocna – 24.04.2022
Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
29.04 (piątek) – Dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego
w czasie II wojny światowej.
30.04 (sobota) – Pierwsze nabożeństwo majowe po wieczornej Mszy
świętej o godz. 18:00.
01.05 (niedziela) – spotkanie maksistrantów po Mszy świętej
o godz. 10:30 (na plebani).
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
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