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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczynamy 75. Tydzień Miłosierdzia.
2. Jeszcze dzisiaj w naszej Bazylice o godz. 18.00 – nabożeństwo Euchary‐
styczne ku czci Bożego Miłosierdzia.
3. Również dzisiaj o godz. 15.00 w Parku Moczydło na Woli (u zbiegu ulic
Górczewskiej i Deotymy) przy figurze Jezusa Miłosiernego zostanie od‐
prawiona uroczysta Msza św. Po Mszy św. odbędzie się koncert zespołu
„Trubadurzy”. W imieniu organizatorów zapraszamy.
4. W liturgii tygodnia: w poniedziałek, 29 kwietnia – święto św. Katarzyny
Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła. We wtorek, 30 kwietnia – uro‐
czystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski;
w czwartek, 2 maja – wspomnienie św. Atanazego – biskupa i doktora
Kościoła; w piątek, 3 maja – uroczystość NMP Królowej Polski, głównej
patronki Polski; w sobotę, 4 maja – wspomnienie św. Floriana, męczenni‐
ka.
5. We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18.00 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
6. W środę rozpoczynamy nabożeństwa majowe ku czci NMP. Będą one od‐
prawiane w dni powszednie o godz. 9.30 i 18.30, a w niedziele o godz.
18.00. Gorąco zapraszamy do licznego udziału.
7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapra‐
szamy gorąco w czwartek na nabożeństwo nowennowe ku czci św. Jana
Pawła II o godz. 17.30, aby przez Jego wstawiennictwo dziękować Bogu
za wszelkie otrzymane łaski oraz wypraszać dar Bożej opieki i błogosła‐
wieństwa dla naszych rodzin, parafii, Ojczyzny i Kościoła.
8. W sobotę o g.11.00 Msza św. i Nabożeństwo wynagradzające do Niepoka‐
lanego Serca NMP.
9. Informujemy, iż w Wielki Czwartek podczas Mszy św. Wieczerzy Pań‐
skiej zebraliśmy kwotę 6.660 zł, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin
w Syrii. Sumę tę przekazaliśmy na realizację programu „Rodzina rodzi‐
nie”.
10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej oraz polecamy
w dalszym ciągu 31 tom Świętokrzyskich Kazań Radiowych i Kazania
Pasyjne ks. prof. Tadeusza Guza.
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II Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego
Refleksja wielkanocna
Kościół wyznaje i modli się, że „Bóg przez zmartwychwstanie Swojego
Syna odrodził nas do życia wiecznego” i „Nasz Zbawiciel przez dni Swojej
męki doprowadził nas do wielkanocnej radości”. Tą radością mamy żyć
przez cały okres wielkanocny: od
Niedzieli Zmartwychwstania do
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego
i te pięćdziesiąt dni winny być
przez nas obchodzone jako jeden
dzień świąteczny, co więcej, jako
„wielka niedziela” (św. Atanazy
†373 r.). Wyrazem naszej wielka‐
nocnej radości jest tak częsty
w tym okresie śpiew „Alleluja” – co
znaczy: „chwalcie Boga” (hebr. –
chwalcie
JHWH).
Liturgiczny
okres wielkanocny ma też swój
charakterystyczny klimat ducho‐
wy, który tworzą również pewne
znaki zewnętrzne takie jak: pas‐
chał – okazała, woskowa świeca
wielkanocna zapalona od ognia
wielkanocnego na początku Wigilii
Paschalnej, która jest symbolem
zmartwychwstałego
Chrystusa.
Paschał zdobią: wyryty krzyż, pięć
pomalowanych na czerwono ziaren
kadzidła umieszczonych na koń‐
cach ramion krzyża i w miejscu ich
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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przecięcia się – symbol ran Chrystusowych. W czterech polach krzyża znaj‐
duje się po jednej cyfrze bieżącego roku. Nad krzyżem widnieje pierwsza li‐
tera alfabetu greckiego (A – alfa), a pod krzyżem – ostatnia (Ω – omega).
Litery te znaczą: Chrystus jest Początkiem oraz Końcem tzn. w Nim świat
został stworzony i On jest jego dopełnieniem. Na ołtarzu umieszcza się na
okres wielkanocny figurę Pana Jezusa Zmartwychwstałego z chorągiewką
oznaczającą zwycięstwo Zbawiciela; podobne znaczenie ma również czerwo‐
na stuła umieszczona na krzyżu stojącym przy ołtarzu. Warto też zwrócić
uwagę na śpiewane w tym czasie pieśni sławiące Zmartwychwstanie Pań‐
skie i wyrażające naszą wiarę na udział w chwale Chrystusa – Zwycięzcy;
niektóre polskie pieśni wielkanocne pochodzą nawet z XIV w. – np. „Chry‐
stus zmartwychwstan jest”, „Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie”.
„Pusty grób stał się kolebką chrześcijaństwa” (św. Hieronim †419 r.).
Pusty grób, w którym było złożone zdjęte z krzyża umęczone Ciało Pana tak
mocno poruszyło niewiasty, które przy nim stanęły i potem Apostołów, ale
to przede wszystkim sam Zmartwychwstały Pan, który potem objawił się
tym osobom chciał upewnić nas wszystkich, że On Ukrzyżowany – Zmar‐
twychwstał i żyje! Na prawdzie o Zmartwychwstaniu Chrystusa jest zbudo‐
wany Jego Kościół i ta prawda jest też fundamentem naszej osobistej wiary.
Niech zgłębianie tajemnicy Zmartwychwstania Pana pomoże nam na nowo
zachwycić się Chrystusem i jeszcze głębiej związać nasze życie z Jego Boską
Osobą – naszego Pana i Zbawiciela.
„Bez Zmartwychwstania wiara pozbawiona jest fundamentów.
Bez Zmartwychwstania ciemność jest bez świtania.
Bez Zmartwychwstania zło święciłoby triumfy.
Bez Zmartwychwstania śmierć staje się zwycięzcą.
Bez Zmartwychwstania horyzont pozostaje ograniczony.
Bez Zmartwychwstania sens życia jest tajemnicą”.
„Alleluja! Zaśpiewajmy, wdzięcznym sercem cześć oddajmy Zbawcy Zmar‐
twychwstałemu” – z pieśni na Wielkanoc.
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pełnię darów otrzymają w dniu Pięćdziesiątnicy, do posługi odpuszczania
grzechów. Apostoł Tomasz będący na początku niedowiarkiem, staje się wy‐
jątkowym świadkiem – jego żarliwe słowa „Pan mój i Bóg mój” są dobitnym
wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdzi‐
wego Człowieka; w człowieczeństwie Jezusa zdołał rozpoznać Jego Boskość.
Niech to wyznanie Apostoła Tomasza stanie się i naszym wyznaniem wiary
wobec Pana Jezusa, a ze słowami „Pan mój i Bóg mój” połączmy też i te,
które sam Miłosierny Zbawiciel polecił umieścić pod Swoim wizerunkiem
ukazanym apostołce tajemnicy Swojego miłosierdzia – św. Siostrze Fausty‐
nie: „Jezu, ufam Tobie”. Ta niedziela jest też, zgodnie z życzeniem Pana Je‐
zusa, Świętem Miłosierdzia Bożego.
Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Jest to
także święto patronalne Caritas. Caritas Polska niesie wieloraką pomoc po‐
trzebującym, także poza granicami Polski. List Episkopatu Polski na tego‐
roczną Niedzielę Miłosierdzia podkreśla rolę wolontariatu w służbie
miłosierdzia.
29 kwietnia – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego w czasie II wojny światowej.
Jest on obchodzony w rocznicę wyzwolenia (29 kwietnia 1945 r.) nie‐
mieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym byli więzieni m.in.
polscy księża: z 1773 tam więzionych – zamordowano 868 księży.
2 maja – wspomnienie św. Zygmunta,
króla i męczennika (†524 r.)
Jego relikwie znajdują się w Katedrze Płockiej. Święty Zygmunt jest
patronem naszego ks. Proboszcza Zygmunta Roberta Berdychowskiego.
Czcigodnemu Solenizantowi życzymy obfitości Bożych darów i wszelkich po‐
trzebnych sił do owocnego pełnienia posługi pasterza naszej wspólnoty pa‐
rafialnej. Z serdecznymi życzeniami imieninowymi łączymy modlitwę
w intencji ks. Proboszcza.

KOMENTARZ DO EWANGELII (J 20,19-31)
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego świętowaliśmy przez minio‐
ne osiem dni i ta dzisiejsza druga niedziela wielkanocna zamyka oktawę tej
uroczystości. Ewangelia przynosi nam opis dwóch zjawień (chrystofani)
Zmartwychwstałego Pana, który przychodzi do uczniów, choć drzwi były za‐
mknięte tam, gdzie przebywali. To jest ten sam Jezus Chrystus, którego do‐
brze znali, ale nie taki sam, bo to już teraz uwielbiony Pan z ciałem
przemienionym, choć pozostały na nim ślady po Jego męce, ale to teraz
„święte rany jaśniejące chwałą” (z Wigilii Paschalnej). Zmartwychwstały
Chrystus przynosi im w darze pokój, który jest owocem pojednania jakiego
dokonał przez swój krzyż, a które potwierdziło się przez Jego zmartwych‐
wstanie – chodzi o pojednanie Boga ze światem, Boga z człowiekiem w świe‐
cie. To pojednanie jest darem i równocześnie jest zadaniem (za św. Janem
Pawłem II). Zbawiciel już teraz udziela im mocy Ducha Świętego, którego

Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

