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Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny (Ps 118)
Uzupełnij: 1. Jezus rzekł do uczniów: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was … 2. Jezus …
uczniom ręce i bok 3. Uradowali się … ujrzawszy Pana 4. Jezus tchnął na nich
i powiedział im: … Ducha Świętego! 5. Jezus stanął pośrodku i rzekł do uczniów: … wam
6. Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie … 7. nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym 8. Jeżeli
na rękach Jego nie … śladu gwoździ, nie uwierzę 9. Uczniowie …: Widzieliśmy Pana!
10. Jeżeli nie włożę palca mego w miejsce … i nie włożę ręki mojej do boku Jego,
nie uwierzę. 11. Jeden z Dwunastu, zwany Didymos 12. Jezus ponownie przyszedł …
dnia, kiedy uczniowie byli razem z Tomaszem w domu 13. Jezus jest …
… Bóg nie został wymyślony
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Boga.
Mieć wątpliwości i wierzyć jest niezwykłym zjawiskiem wiary, prowadzącym do spotkań
z Jezusem w ciągłych nawróceniach … - Myślę, że z chwilą, kiedy Jezus pozwolił
Tomaszowi dotknąć swoich ran, a więc sprawdzić, wyraził tym samym zgodę na teologię,
na wszystkie badania naukowe, sprawdzające źródła wiary, na palce teologów
na wyższych uczelniach, gdzie dotykają Pisma Świętego, a Jezusa mierzą i sprawdzają. Kiedy Tomasz zobaczył Jezusa, dotykanie nie było potrzebne. Powiedział tylko: „Pan mój
i Bóg mój” … [Ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 380].
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29. IV. – pn. -Urocz.św. Katarzyny Sieneńskiej -Dziewicy i Dr-a Kościoła-patronki Europy
30. IV. – wt. – Urocz. św. Wojciecha, biskupa i męczennika
01. V. – śr. – Wsp. św. Józefa, rzemieślnika / Międzynarodowe Święto Pracy
02. V. – czw. – Wsp. św. Atanazego, b-pa i dr Kościoła/Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
03. V. – pt. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
03. V. – pt. – Święto Uchwalenia Konstytucji 3-Maja
04. V. – sb. – Wsp. św. Floriana, męczennika
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Pomodlę się o uzdolnienie do pełnienia dobrych uczynków i Miłosierdzie Jezusa i powierzę mu całe
swoje życie …
Kancelaria Parafialna e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
[Nr konta bankowego:23 2490 0005 0000 4500 1511 3922][gazetka do użytku wewnętrznego Parafii]
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01-244 Warszawa; ul. Bema 73/75,
Kancelaria Parafialna czynna: poniedziałek - piątek
godz. 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:30 ; tel. 22 632 38 00

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (J 20,29)
J 20,19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, 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 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
Tomaszu, 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.
- Miłosierdzie Ojca objawia się nieustannie i daje się „dotknąć” dzięki rzeszom mężczyzn i kobiet,
którzy „nie widzieli, a uwierzyli”, i którzy stali się prawdziwymi uczniami. Fenomen wspólnoty
wierzących polega na kontynuacji i ukonkretnieniu Bożego objawienia. Jezus daje się rozpoznać
w ranach naszych braci i sióstr, które wołają o miłość i przebaczenie. Jeśli szukamy Boga, jeśli mamy
wątpliwość, przygarnijmy tego, kto jest odrzucony, pobity, cierpiący, a wtedy będziemy „mieli życie
w imię Jego” (por. J 20,31). [O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień/maj 2007, s. 28]

Ojciec św. Franciszek - Prośmy o łaskę rozpoznania naszego Boga: znalezienia w Jego
przebaczeniu naszej radości, w Jego miłosierdziu naszej nadziei …
Musimy podziękować Tomaszowi, mimo jego niewiary, bo nie zadowolił się
usłyszeniem od innych, że Jezus żyje, ani też zobaczeniem Go w ludzkiej postaci,
ale chciał wejść do wnętrza, dotknąć jego ran, znaków Jego miłości. Ewangelia nazywa
Tomasza "Didymos" (w.24), czyli bliźniakiem, i jest on w tym naprawdę naszym bratem
bliźniakiem. Bo i nam nie wystarcza wiedzieć, że Bóg istnieje: nie wypełnia naszego życia
Bóg zmartwychwstały, lecz odległy; nie pociąga nas Bóg daleki, chociaż sprawiedliwy i
święty. Nie, także i my musimy "zobaczyć Boga", dotknąć własnymi rękami, że dla nas
zmartwychwstał… Tomasz, widząc rany Pana, zawołał: "Pan mój i Bóg mój!" (w. 28).
…Tak naprawdę, mówiąc "mój", nie dopuszczamy się bezczeszczenia Boga, ale
oddajemy cześć Jego miłosierdziu, ponieważ to On chciał "stać się naszym". I tak jak w
historii miłosnej, mówimy Jemu: "Dla mnie stałeś się człowiekiem, dla mnie umarłeś i
zmartwychwstałeś, a zatem jesteś nie tylko Bogiem; jesteś moim Bogiem, jesteś moim
życiem. W Tobie znalazłem miłość, której szukałem i o wiele więcej niż kiedykolwiek
myślałem"… Aby doświadczyć miłości trzeba pozwolić, by nam przebaczono. Stawiam
pytanie sobie i każdemu z was: czy pozwalam, by mi przebaczono?... Niech Pan obdarzy
nas łaską zrozumienia wstydu, postrzegania go nie jako zamknięte drzwi, lecz jako
pierwszy krok spotkania. Gdy doświadczamy wstydu, winniśmy być wdzięczni: oznacza to,
że nie godzimy się na zło, i to jest dobre. Wstyd jest tajemnym zaproszeniem duszy, która
potrzebuje Pana, by przezwyciężyć zło. …… [Niedziela Bożego Miłosierdzia w Watykanie
2018];

św. Jan Paweł II – Dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia! Na wszystkich
kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie.
Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć
niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły serca i rodzi pokój. Gdzie
brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której
świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba
miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy
(Kraków Łagiewniki 2002).

"… [ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA];

Stefan Kardynał Wyszyński – W poznaniu woli Bożej znajdujemy pełny i całkowity
spokój. Wola Boża jest zawsze powiązana z miłością, dobrocią i miłosierdziem,
z mądrością i wszechwiedzą Boga, który patrzy na początek i kres naszego życia.
On jeden jest nieomylny w układaniu planów. (z rozważań o modlitwie "Ojcze Nasz").
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst, jak gdyby dyktował Go dla ciebie
Duch Święty.
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości

w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos … i posłyszałem za sobą potężny głos jak
gdyby trąby mówiącej: ”Co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są
w Azji”. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem
siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna
Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.
Kiedym Go ujrzał, upadłem jak martwy do Jego stóp, a On położył na mnie prawą rękę,
mówiąc: ”Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto
jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani ”. (Ap 1,9-11a.12-13.17-19)
II - Meditatio – Jan Apostoł pisze do wspólnoty Kościoła z wyspy Patmos, która stała się
dla niego miejscem uwięzienia i prześladowania … W czasie odosobnienia, w dzień
Pański otrzymał on łaskę objawienia, w czasie którego Pan objawił mu to co się wydarzy
w przyszłości. Chrystus w tym widzeniu ukazuje się Janowi jako Mesjasz uwielbiony
i Sędzia ostateczny … Zbawiciel przedstawia się Janowi także jako Bóg czyli „Pierwszy
i Ostatni” oraz „Żyjący” i jako Człowiek, który umarł, ale zmartwychwstał i ma władzę
nad krainą śmierci i Otchłani. … Przed objawiającym się Panem, pełnym majestatu …
Jan pełen lęku upada na znak czci i szacunku... - Czy zdaję sobie sprawę, że moja
wierność słowu Bożemu, Ewangelii może się spotkać ze sprzeciwem, uciskiem,
prześladowaniem, represjami, próbą społecznego wykluczenia, swoistego zesłania
na „wyspę” nie istnienia… nie liczenia się, wyśmiewania? - Czy pomimo to pragnę być
wierny? - Czy jestem świadom, że Pan Jezus dalej mi objawia swoją wolę szczególnie
poprzez słowo, nauczanie Kościoła … każdego dnia? - Czy jestem na to otwarty, gotowy
do realizacji i działania? - Czy czuję się odpowiedzialny za aktualny stan Kościoła?
- Czy pragnę, aby także przyszłość Kościoła była chwalebna, świetlana, zgodna z wolą
Jezusa? Czy i ja codziennie zginam przed majestatem Pana swoje kolana i serce na znak
czci i szacunku? - Czy proszę Pana, aby mój lęk wobec Niego przemieniał w postawę
bojaźni i oddania? - Czy mam świadomość, że Ten, który jest „Żyjący”, pragnie mnie tym
życiem napełniać, że ma On władzę nad moim życiem i moją śmiercią? - Czy chcę być
posłuszny i czy Temu, który jest „Pierwszy i Ostatni” powierzam moją teraźniejszość,
przyszłość i to, co jest już historią? - III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem

serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc
modlitwa psalmu: Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy ... (Ps 118, 22.24)
- IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą
[z: x. R. Stankiewicz, http://www.katolik.pl/modl].
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1. Dziś na godz. 15.00 nasz Arcypasterz Ks. Kard. K. Nycz zaprasza nas wszystkich
na Warszawskie Koło, do Figury Jezusa Miłosiernego przy ul. Deotymy róg Górczewskiej.
Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy czują się na siłach! Po Mszy św. odbędzie się
koncert zespołu „Trubadurzy”.
Również dziś po Mszy św. wieczornej, na którą zapraszamy zwłaszcza młodzież,
spotkanie młodzieży w Sali parafialnej. Zapraszamy wolontariuszy ŚDM oraz innych
wszystkich chętnych młodych ludzi.
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 75 Tydzień Miłosierdzia. Dzisiejsze święto
Miłosierdzia Bożego i rozpoczynający się Tydzień Miłosierdzia są doskonałą okazją,
aby z głębi serca podziękować tym wszystkim, którzy nie szczędząc swych sił i czasu,
poświęcają się pracy na rzecz potrzebujących w naszej Parafii. Serdeczne, staropolskie
„Bóg zapłać” składamy wszystkim członkom naszego Parafialnego Zespołu Caritas –
niech Wam Bóg wynagrodzi Wasze serce i trud! Jednocześnie zachęcamy, aby każdy,
komu dobro innych leży na sercu, włączył się w prace naszego Zespołu. Można zgłaszać
się do opiekuna Zespołu Ks. Pawła
3. Jutro w liturgii Kościół obchodzi święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy i Doktora
Kościoła – patronki Europy. Jest to Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie
II Wojny Światowej. Tego dnia rozpoczyna się w naszym kościele Nowenna do św.
Stanisława Biskupa przed Jego uroczystością 8 maja. Jutro i we wtorek nowenna po Mszy
św. wieczornej, a od środy połączona z nabożeństwem majowym.
4. We wtorek, 30.04. Kościół obchodzi liturgiczną uroczystość ŚW. Wojciecha, głównego
patrona Polski. Uroczystość przeniesiona z racji tego, że przypadała w tym roku w czasie
oktawy Wielkanocy.
5. W środę rozpoczynają się nabożeństwa majowe, które będą codziennie o 17.15.
W maju w środy nowenna do MBNPomocy bezpośrednio po nab. majowym.
6. W czwartek, 2 maja, przypada I czwartek m-ca. O g. 15.00 wystawieniem N. Sakr. i
Koronką rozpocznie się adoracja w int. kapłanów i Kościoła. Adoracja potrwa do nab.
majowego.
7. W piątek, 3 maja, uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o g. 7.00, 8.00, 9.30
(w intencji Ojczyzny) i 18.00. Pamiętajmy o wywieszeniu polskich flag już 2 maja.
W piątek nie będzie Mszy św. o Sercu P. Jezusa, ale zachęcamy do spowiedzi i Komunii
św. pierwszopiątkowej.
W sobotę, 4 maja, I sobota m-ca. Msza św. o Niepok. Sercu Maryi o 7.30. Różaniec
fatimski z rozważaniem chętni odmówią indywidualnie.
8. 2 maja, w czwartek, kancelaria parafialna będzie nieczynna. Wszelkie sprawy
kancelaryjne prosimy załatwiać jutro i we wtorek.
Obmawiamy świętego Tomasza – nazywamy go niedowiarkiem, niewiernym Tomaszem.
Ile w nim tęsknoty za wiarą. Nie mógł uwierzyć, a jednak przyszedł do wieczernika, czekał
modlił się. – Co prawda zapewniał, że kiedy dotknie ran Jezusa – uwierzy. Zobaczył - nie
dotknął, a uwierzył. W Indiach, w mieście Madras, pokazują miejsce, gdzie ten
„niewierzący Tomasz” oddal życie za wiarę. [Ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 380].
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