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Alleluja! Jezus żyje!
„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał,
próżna jest nasza wiara…”
Drodzy Parafianie i Czytelnicy!
Kolejny Wielki Post w naszym życiu dobiegł końca. Za nami
nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkie żale. Skorzystaliśmy z daru
rekolekcji, które w pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia głosił Ojciec
Roman Dąbrowski, Proboszcz z Sąsiadowic. Licznie przystąpiliśmy do
Sakramentu Miłosierdzia jakim jest spowiedź święta. Wreszcie Triduum
Paschalne wprowadziło nas w tajemnicę i głębię Świąt.
Oto są bowiem Święta Paschalne – te słowa wyśpiewują kapłani
na całym świecie podczas Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę wieczorem. W Orędziu
Wielkanocnym zostajemy wezwani do radości i nadziei.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego to przede wszystkim święta nadziei. Dramat ukrzyżowania
i satysfakcja wrogów Chrystusa na Golgocie to nie koniec. My wiemy, że ich nadzieje nie spełniły się.
Oddał swoje życie na krzyżu, ale po trzech dniach pokonał śmierć „zmartwychwstając jako pierwszy
spośród tych, co pomarli”.
Skoro miał moc zwyciężyć śmierć, może wszystko. Chce wypełnić nadzieją i łaską nasze życie,
byśmy zawsze wierzyli w lepsze jutro lepsze jutro nas i otaczającego nas świata często pogrążonego
w mrokach zła, grzechu i śmierci.
W tych Świętych dniach z wdzięcznością spoglądamy na krzyż i pusty grób. Radujemy się
owocami Zmartwychwstania i wielkim zwycięstwem Chrystusa.
Przeżywając Wielkanoc w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia składamy sobie świąteczne
życzenia. Moc Chrystusa Zmartwychwstałego niech wypełnia naszą wspólnotę parafialną, nasze
rodziny i nasze serca. Nadzieja Chrystusowego zwycięstwa będzie zawsze z nami, bo Chrystus chce
nam towarzyszyć w codzienności, która tak często potrzebuje Jego mocy i łaski.
Radosnych Świąt Wielkanocnych w gronie domowników, rodziny i przyjaciół!
Czy wiesz, że… tegoroczna Niedziela Wielkanocna przypada w tym samym dniu
miesiąca marca co w 1842 roku. 27 marca 174 lata temu, w Katakumbach św.
Sebastiana w Rzymie pierwsi zmartwychwstańcy i to po raz pierwszy złożyli swoje
śluby zakonne. Przełożonym nowej wspólnoty został ks. Piotr Semenenko, główny
autor zredagowanej nieco wcześniej Pierwszej Reguły, opartej na ideach Jańskiego.
Reguła ta akcentowała bezmiar Bożej miłości wobec grzesznika, jakim jest człowiek
i chwałę Bożą, dla której to zgromadzenie powstało. Celem pośrednim zaś była pomoc
Polakom, w kraju i za granicą, w ich wewnętrznym odradzaniu się.

CZAS MIŁOSIERDZIA….

Czas Triduum Paschalnego i Oktawy Świąt Wielkanocnych przenika idea
Bożego Miłosierdzia. W czasie Liturgii, modlitwy, adoracji przypominamy sobie Miłosierdzie Boga okazane przez
Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Bożego Syna. Od niedawna do tych najważniejszych prawd naszej wiary treści
dochodzi Nowenna przed Świętem Miłosierdzia prowadzona od Wielkiego Piątku, a potem samo Święto Miłosierdzia
w Niedzielę po Wielkanocy. Stało się to na wyraźne polecenie Pana Jezusa dane świętej siostrze Faustynie: „Pragnę,
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”. (…) Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia,
dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być
świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim”
Nowenna jest tak ułożona, że każdy dzień poświęcony jest odrębnej grupie ludzi, ale każdy nawiązuje do idei
miłosierdzia: „Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły
siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie...”.
Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie, jakie grupy ludzi ma polecać każdego dnia tej Nowenny.
Dzień 1: Dusze grzeszników i cała ludzkość
Dzień 6: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci
Dzień 2: Dusze kapłańskie i zakonne
Dzień 7: Dusze szczególnie czczące miłosierdzie Boże
Dzień 3: Dusze pobożne i wierne
Dzień 8: Dusze czyśćcowe
Dzień 4: Dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa
Dzień 9: Dusze oziębłe
Dzień 5: Dusze heretyków i odszczepieńców
O samym Święcie Miłosierdzia Jezus mówił wielokrotnie do Siostry Faustyny: „Córko moja, mów światu
całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 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 św.,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”.
Za życia siostry Faustyny, tylko Ona sama w ciszy swego serca mogła przeżyć to Święto w 1934 roku.
W następnym roku, gdy przebywała na placówce w Wilnie obraz Jezusa Miłosiernego został wystawiony w Ostrej
Bramie, a kazanie o Bożym Miłosierdziu mówił Jej spowiednik. Wiele czasu musiało upłynąć, zanim papież Jan Paweł
II ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła Powszechnego w 2000 roku. Sam Jan Paweł II zmarł
w Święto Bożego Miłosierdzia, dokładnie w jego wigilię (2. 04. 2005 o godz.: 21.37).
Z obchodzeniem Święta Miłosierdzia według słów Pana Jezusa do s. Faustyny łączy się też zachęta do czynów
miłosierdzia: „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa;
w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób
dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia,
ale musi być i czyn”.
Tak więc czas, który przeżywamy ma wyjątkowy charakter, obyśmy umieli go wykorzystać na wyrażenie
ufności w Boże Miłosierdzie i na dobre czyny naszych serc i rąk. s. Elżbieta Ślemp
Duch, który «zstąpił na Maryję», to ten sam Duch, który unosił się nad wodami u początków
stworzenia. To nam przypomina, że wcielenie było nowym aktem stwórczym. Gdy nasz Pan Jezus
Chrystus został poczęty w dziewiczym łonie Maryi za sprawą Ducha Świętego, Bóg zjednoczył się
z naszym stworzonym człowieczeństwem, wchodząc w nową, trwałą relację z nami i zapoczątkowując
nowe stworzenie. Opowieść o zwiastowaniu ukazuje nam niezwykłą delikatność Boga. On nie narzuca się,
nie określa z góry roli, jaką Maryja miała odegrać w Jego planie naszego zbawienia — najpierw stara się
o Jej zgodę. W pierwszym stworzeniu oczywiście nie było mowy, by Bóg pytał o zgodę swoje stworzenia,
ale czyni to w tym nowym stworzeniu. Maryja reprezentuje całą ludzkość. Odpowiadając na słowa anioła,
mówi w imieniu nas wszystkich. (Benedykt XVI)

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
W TYM ROKU BĘDZIEMY OBCHODZIĆ
W PONIEDZIAŁEK 4 KWIETNIA
Rozważanie tej radosnej tajemnicy daje nam nadzieję, niezawodną
nadzieję, że Bóg będzie nadal interweniował w nasze dzieje, działał z mocą
stwórczą, aby osiągnąć cele, które w ludzkich rachubach wydają się
niemożliwe. To zachęca nas do otwarcia się na przemieniające działanie
Ducha Stworzyciela, który czyni nas nowymi, czyni nas jedno z Nim i napełnia nas swoim życiem.
Zachęca nas z niezmierną delikatnością, byśmy zgodzili się na to, że zamieszka w nas, byśmy przyjęli
Słowo Boże do naszych serc, dzięki czemu będziemy zdolni odpowiedzieć Mu z miłością i z miłością
odnosić się jedni do drugich. (Benedykt XVI)

HOMILIA WIELKANOCNA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
Jeśli ktoś jest uczciwy i pobożny, niech znajdzie
radość w tej dobrej i pełnej światła uroczystości. Jeśli ktoś
jest roztropny, niech wejdzie, ciesząc się, do radości Pana
swego. Jeśli ktoś dźwigał udręki postu, niechże otrzyma
dziś słuszną zapłatę. Jeśli niósł trudy pierwszej godziny,
niech sprawiedliwą otrzyma należność. Jeśli ktoś przyszedł
po trzeciej godzinie, niechże świętuje z wdzięcznością. Jeśli ktoś dopiero po szóstej godzinie
się dołączył, niechże nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ niczego nie traci. Jeśli ktoś spóźnił
się nawet do dziewiątej godziny, niech przychodzi bez wahania. Jeśli ktoś zdążył dopiero na
jedenastą, niech wcale nie boi się zwłoki. Albowiem gościnny jest Gospodarz domu:
przyjmuje ostatniego jak pierwszego; zaspakaja i tego, kto od jedenastej godziny pracował
podobnie jak tego, kto od pierwszej. I nad ostatnim się lituje i pierwszego wynagradza;
i jednemu daje i drugiego wspomaga; i uczynki przyjmuje i z chęci się cieszy; i wysiłki
szanuje i zamiary pochwala.
A więc przyjdźcie z radością do swego Pana: i pierwsi i drudzy przyjmijcie zapłatę.
Bogaci i ubodzy, wszyscy razem się cieszcie. Starający się i lekkomyślni, uczcijcie ten
dzień. Ci, co pościli i ci, co nie pościli, weselcie się dziś.
Stół zastawiony – rozkoszujcie się wszyscy.
Baranek obfity – niech nikt nie wyjdzie głodny.
Wszyscy nasyćcie się ucztą wiary;
Wszyscy przyjmijcie bogactwo miłosierdzia.
Niech nikt nie płacze, że biedny, bo nastało królowanie wszystkich.
Niech nikt nie martwi się z powodu swych grzechów, bo z grobu zabłysło przebaczenie.
Niech nikt nie lęka się śmierci, bo wyzwoliła nas od niej
śmierć Zbawiciela.
Zniszczył ją Ten, Kogo ona trzymała.
Unieszkodliwił piekło Ten, Który zstąpił do piekieł.
Zgorzkniało piekło, skosztowawszy Jego ciała.
A Izajasz przewidując to, wołał:
Piekło zmartwiło się, spotkawszy Cię w otchłani.
Zmartwiło się, bo zostało puste.
Zmartwiło się, bo zostało oszukane.
Zmartwiło się, bo zostało uśmiercone.
Zmartwiło się, bo zostało obalone.
Zmartwiło się, bo zostało skrępowane.
Pojmało ciało, a natknęło się na Boga,
Pojmało ziemię, a spotkało się z samym niebem.
Pojmało to, co widziało, a przepadło od Tego, czego nie zauważyło.
Gdzie więc, o śmierci, jest Twoje żądło?
Gdzie, o piekło, jest twoje zwycięstwo?
Zmartwychwstał Chrystus – i tyś zostało obalone.
Zmartwychwstał Chrystus – i przepadły demony.
Zmartwychwstał Chrystus – i weselą się aniołowie.
Zmartwychwstał Chrystus – i Życie odzyskało swe prawa.
Zmartwychwstał Chrystus – i nikt z martwych nie pozostał
w grobie.
Bo Chrystus zmartwychwstał
jako pierwszy z tych, co pomarli.
Jemu chwała i królestwo na wieki wieków. Amen.
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