Alleluja!

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
(Ps 118)
Krzyżówka:
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 … Synem Bożym.
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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).
•
Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – 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
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… Bóg nie został wymyślony przez ludzką logikę i nie
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[Vatican Media, 07.04.2021];
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przebaczenia oraz czynnej miłości wobec bliźniego.
- Z serca wam błogosławię.“
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Papież Franciszek –… Miłosierdzie tworzy
relacje braterskiej solidarności … „Serdecznie
pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia
i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili Święto
Miłosierdzia Bożego. Ustanawiając je, św. Jan Paweł II
przypomniał nam, że «liturgia tej niedzieli zdaje się
wytyczać szlak miłosierdzia, które odbudowuje więź
każdego człowieka z Bogiem, a zarazem tworzy także
między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności...
Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza
i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest
powołany do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim:
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią» (Mt 5, 7). Zwróćmy się z ufnością
do miłosiernego Chrystusa i prośmy dla nas o łaskę
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ma takiego rozumu, który pojąłby Boże tajemnice.
Dlatego wierze zawsze towarzyszą
wątpliwości.
Ale z wiarą jest tak, jak z miłością. Wierzy się i kocha,
choć nic nie zostało udowodnione. – „Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Tymi słowami Jezus
błogosławi wierze trudnej, ciemnej,
bez objawień,
widzeń. – … 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].

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o uzdolnienie
do pełnienia dobrych uczynków i powierzę całe swoje
życie Miłosierdziu Jezusa …
Kapelan IMi Dz- x. Proboszcz A. Wójtowicz - 22 632 38 00
e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
Parafia Św. Stanisława BM-01-244 Warszawa; ul.Bema73/75
[gazetka do użytku wewnętrznego Instytutu]

Spowiedź pół godziny
przed i po Mszy Św.
oraz na prośbę.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
(J 20, 29)
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.
Jezus przychodzi pomimo zamkniętych drzwi i pozwala
dotknąć swoich ran, tak aby Tomasz uwierzył. Po raz
kolejny przekonuje wylęknionych uczniów o swoim
zmartwychwstaniu. Ale to przychodzenie ma jeszcze inny
wymiar. Kiedy Zmartwychwstały dotyka ludzkiej niewiary
i lęku, kiedy dotyka naszych ran mówi o swoim
miłosierdziu. Dobrze jest więc zobaczyć, że Jego rany to
nasze rany i że najczulsza miłość Boga objawia się
w przyjęciu przez Niego naszej kruchości. [O.Tomasz
Zamorski OP, "Oremus" Okres Wielkanocny 2009, s. 27].

… Ktoś powiedział, że Bóg jest źródłem, Jezus jest
rzeką, która wypływa z tego źródła, a Duch Święty
jest prądem tej rzeki. Rzeki, która szumi, parska,
podnosi się, unosi lodzie. Duch Święty jest życiem
Boga na co dzień. Obyśmy Go pokochali i dali Mu się
porwać. - [x Jan Twardowski].

MODLITWA WIERNYCH 1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił wszystkim
ludziom Boże Miłosierdzie - Ciebie Prosimy ...
2. Módlmy się za kapłanów, aby z miłością i oddaniem
sprawowali posługę miłosierdzia w sakramencie pokuty
i pojednania - Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu,
ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby w Chrystusie
odkryli niewyczerpane źródło miłosierdzia i nadziei. ...
4. Módlmy się o ustanie pandemii na świecie i braterski
dialog między Kościołami - Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za nas byśmy potrafili pomagać naszym
bliskim i dobrze wykorzystali otrzymany czas. - Ciebie ...

„Jezu ufam Tobie!”
Błogosławionemu Janowi Pawłowi II zawdzięczamy
przywileje odpustowe związane z tą piękną modlitwą.
Za
odmówienie
Koronki
przed
Najświętszym
Sakramentem, nawet zamkniętym w tabernakulum,
można zyskać odpust zupełny. Odpust ten można
uzyskać jedynie na terenie Polski. Bądźmy wdzięczni
naszemu Wielkiemu Rodakowi za tak cenny dar.

Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty
tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Go dla ciebie
Duch Święty.
II Meditatio – Staraj się
zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg
mówi do mnie?" - Przed wieloma rzeczami powinno
być zamknięte moje serce jak drzwi w Wieczerniku
z obawy przed Żydami. Moje serce powinno być trudnym
miejscem do zdobycia dla grzechu czy różnego rodzaju
pokus a z drugiej strony szeroko otwarte dla Bożej łaski,
różnego rodzaju Bożych natchnień, bliźniego, który
szuka wsparcia czy pomocy. Pokusom i grzechom
wstęp surowo wzbroniony! Boża łaska i Boże natchnienia
mile widziane o każdej porze dnia i nocy! Czy są to
priorytety mojego serca? - Pan Jezus Zmartwychwstały
niemal natychmiast po pozdrowieniu pokazuje uczniom
swoje rany. Na pewno nie po to, aby się nimi pochwalić.
One miały Go uwiarygodnić wobec uczniów, że nie jest
zjawą, ale ich Mistrzem, który choć umarł
w przerażających okolicznościach, żyje. Pokazać rany, to
pokazać, że Pan się ich nie wstydzi. On jest dumny, że je
odniósł, umierając za grzesznego człowieka. One mają
nam przypominać o ogromnym cierpieniu Pana Jezusa,
a jeszcze bardziej o Jego ogromnej miłości do nas.
- Czy przypominają? Czy ja pamiętam? Czy moje życie
jest powodem do dumy dla Pana Jezusa? Czy ja nie

zacieram śladów, które świadczą o mojej przynależności
do Pana? …. Tomasz chciał dotknąć i sprawdzić, czy to
jest ten sam Pan Jezus, który umarł na krzyżu. Tomasz
zdawał sobie sprawę, że to, co będzie łączyć
Ukrzyżowanego ze Zmartwychwstałym to rany. - Czy ja
nie traktuję Pana Jezusa jak muzealny eksponat? Czy
jestem z Nim w zażyłej relacji? Pozwalam się dotykać,
przemieniać Jego łasce? Czy „dotykam” Pana w Jego
słowie, świętych sakramentach? Czy czynię to
z pobożnością i szacunkiem?
- Zatrzymać komuś
grzechy, czyli odmówić rozgrzeszenia,to ogromny ból dla
Kościoła i dla Pana. Wielka zaś radość Pana Boga
i Kościoła to każde serce, które zanurza się w Bożym
Miłosierdziu. - Ja się zanurzam? Czy czasami nie
próbuję oszczędzać wody miłosierdzia? W tym
przypadku oszczędzanie nie jest wskazane, a nawet
zabronione? Jeżeli z pewnych powodów mam
przeszkodę do uzyskania rozgrzeszenia, czy boleję
z tego powodu i ten ból oddaję miłosiernemu Panu?
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: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny (Ps 118]
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu.
Powtarzaj w różnych porach dnia: Przychodzę, Boże,
pełnić Twoją wolę (Ps 40)
[z: O. Gabriel od św. Marii
Magdaleny, karmelita bosy, Żyć Bogiem, t. I, str. 425].

KALENDARIUM:
13 IV
- wt. Wsp. Św. Marcina I, papieża
i męczennika - Był synem kapłana Fabrycjusza. Należał
do hierarchii duchownej Rzymu… Po śmierci Teodora
I w 649 r. został wybrany papieżem bez zatwierdzenia
cesarza… - Sąd cesarski skazał papieża na "degradację"
ze wszystkich święceń duchownych i na dożywotnie
zesłanie na Krym gdzie z powodu nieludzkich warunków
zmarł z biedy i udręczenia 13.04. 655 r. Do końca się
modlił, aby na Stolicy Apostolskiej nie znalazł się
heretyk-monoteleta, narzucony przez cesarza.
16. IV. – pt. – Wsp. Św. Marii Bernadetty Soubirous dziewicy i zakonnicy - (7.01.1844 -11 02.1858) - Po raz

pierwszy objawiła się jej Matka Boża w pobliżu groty
Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz
do czynów pokutnych w intencji nawrócenia
grzeszników. W ciągu pół roku Matka Boża objawiła się
Świętej 18 razy... W 1862 bp diecezji Tarbes, Laurence,
do której należało Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości
objawień…-W1925 papież Pius XI ogłosił ją błogosławioną.
[http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/].

