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Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Dz 4, 32-35
Było to wieczorem owego pierwszego dnia
Ps 118, 1. 4. 13-14. 22. 24, 1 J 5, 1-6
tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie,
J 20, 19-31
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus
wszedł, 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, 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.

KOMENTUJE KS. ZBIGNIEW SUCHECKI

Zamknięte z obawy przed otoczeniem drzwi i niedowiarstwo Tomasza. Taki jest obraz pierwszej wspólnoty
chrześcijan po zmartwychwstaniu Chrystusa. Tam wciąż brakuje wiary. Może właśnie dlatego Chrystus
przychodzi do niewiernego Tomasza. Oto Zraniony przychodzi do zranionego. Chrystus, zraniony miłością,
przychodzi do Tomasza, zranionego niedowiarstwem. Zbawiciel pokazał Tomaszowi rany, które Mu
zadano, i w ten sposób uzdrowił go z rany niedowiarstwa. Tomasz nie tylko empirycznie stwierdził, że są to
te same rany, wskutek których Jezus umarł na krzyżu.
Rany na Jego ciele są przecież dowodem miłości. Pokazanie ran było czymś bardziej
przejmującym niż jakiekolwiek słowa komunikatu: Patrzcie, jak bardzo was kocham.
To był również dowód zwycięstwa: Przekonajcie się, że ostateczne zwycięstwo
naprawdę należy do miłości!
Tą samą miłość i łaskę otrzymuje każdy z nas w sakramencie pokuty
i pojednania. I dziś to my jesteśmy posłani, aby być świadkami Bożego
miłosierdzia. Obyśmy potrafili się pochylić nad każdym człowiekiem
potrzebującym naszego wsparcia.

JULITA PRUS

Misja św. Faustyny
W życiu Kościoła znane są
głównie objawienia maryjne.
Jedynie siostra Faustyna
przekazała światu
objawienia, w których nie
Maryja, ale sam Jezus objawia się i przekazuje
orędzia dla całej ludzkości.
Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r.
we wsi Głogowiec w rodzinie Marianny
i Stanisława
Kowalskich,
jako
trzecie
z dziewięciorga dzieci. Od najmłodszych lat
odznaczała się umiłowaniem modlitwy,
pracowitością, posłuszeństwem, skromnością
i wrażliwością na ludzką biedę. Mimo dobrych
wyników w nauce do szkoły chodziła niecałe trzy
lata. Bieda zmusiła ją do pracy. Jako
szesnastolatka opuściła dom rodzinny i poszła
na służbę w Aleksandrowie Łódzkim, potem do
tercjarek franciszkańskich, a następnie do Łodzi,
by zarobić na własne utrzymanie i pomóc
rodzicom.
Od dzieciństwa czuła wewnętrzny głos. Już od
siódmego roku życia pragnęła zostać wielką
świętą. Gdy jako nastolatka powiedziała
rodzicom o swym pragnieniu wstąpienia do
zakonu, napotkała stanowczy sprzeciw. W tej
sytuacji próbowała zagłuszyć w sobie Boże
powołanie do czasu aż przynaglona podczas
zabawy w Łodzi wizją cierpiącego Jezusa i Jego
słowami Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie
zwodzić będziesz?, postanowiła bez zgody
rodziców natychmiast wyjechać do Warszawy
i wstąpić do zakonu. Zanim została przyjęta do
zakonu, musiała przez rok pracować na posag.
W wieku dwudziestu lat 1 sierpnia 1925 r.
wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia jako zakonnica drugiego chóru - do
prac fizycznych. Jako siostra Faustyna przeżyła
13 lat w wielu domach zgromadzenia, najdłużej
przebywając w Krakowie-Łagiewnikach, Płocku
i w Wilnie.
Miała wiele wizji, objawień, uczestniczyła
w męce Pańskiej, posiadała wewnętrzne

W Wielki Czwartek
podczas spotkania kapłańskiego
w Domu Arcybiskupów Warszawskich
kilkunastu księży zostało odznaczonych
godnościami kościelnymi.

Nasz Ks. Proboszcz
został uhonorowany

GODNOŚCIĄ KANONIKA,
z przywilejem noszenia
rokiety i mantoletu w kolorze czarnym.
Gratulujemy!
stygmaty, dar bilokacji, czytania w duszach
ludzkich, proroctwa czy dar mistycznych
zrękowin i zaślubin. A także miała kontakt
z Bogiem, z Matką Boską, aniołami, świętymi,
duszami czyśćcowymi.
W Płocku 22 lutego 1931 r. objawił jej się Jezus
z poleceniem namalowania Jego obrazu
w postaci, jakiej się ukazał z podpisem Jezu,
ufam Tobie. Jezus przekazał także obietnicę, że
kto czcić będzie obraz, nie zginie, lecz będzie
zbawiony. Warunkiem uzyskania wszelkich łask
jest obok ufności czynienie miłosierdzia bliźnim.
Pan Jezus zapytany o znaczenie dwóch promieni
widniejących na obrazie, wyjaśnił: Blady
promień oznacza wodę, która usprawiedliwia
dusze, czerwony promień oznacza krew, która
jest życiem dusz (...). Podczas tego
objawienia Jezus wyjawił swoją
wolę odnośnie obrazu. Ja pragnę,
aby było Miłosierdzia Święto.
Chcę, aby ten obraz który
pomalujesz pędzlem, żeby był
uroczyście poświęcony w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, ta
niedziela ma być Świętem
Miłosierdzia. Pierwszy obraz
Jezusa Miłosiernego został
namalowany w Wilnie
i wystawiony w Ostrej Bramie
w kwietniu 1935 r.

W następnym objawieniu w Wilnie1935 r. Pan
Jezus siostrze Faustynie podyktował Koronkę do
Miłosierdzia Bożego oraz ukazał jej wartości,
skuteczność i obietnice do niej przywiązane.
Natomiast w październiku 1937 r. Jezus objawił
godzinę
Miłosierdzia
w
klasztorze
w Łagiewnikach.
Siostra Faustyna wszystkie swoje duchowe
przeżycia zapisała w ostatnich czterech latach
w sześciu dzienniczkach. Zaczęła pisać za
namową księdza Sopoćko. Również sam Jezus
namawiał ją do pisania. Nazywał Sekretarką
Bożego Miłosierdzia. Jesteś sekretarką mojego
miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym
i w przyszłym życiu. Mówił też: Córko moja nie
żyjesz dla siebie, ale dla dusz, pisz dla ich
pożytku. Wiesz, że wolę moją, co do pisania, to
już ci tyle razy potwierdzili spowiednicy.
Faustyna niszczona gruźlicą oraz cierpieniem,
jakie znosiła w ofierze za grzeszników, zmarła
w wieku 33 lat, w opinii świętości w Krakowie
5 października 1938 r.
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy,
18 kwietnia 1993 r., na Placu Świętego Piotra
w Rzymie, święty Jan Paweł II zaliczył ją do
grona błogosławionych, a 30 kwietnia 2000 r.
siostra Faustyna została kanonizowana.
Na prośbę Episkopatu Polski święty Jan Paweł II
w 1995 r. wprowadził pierwszą niedzielę po
Wielkanocy święto Bożego Miłosierdzia dla
wszystkich diecezji w Polsce, a 30 kwietnia
2000 r. Papież ogłosił dla całego Kościoła,
spełniając w ten sposób wolę Bożą.

KONKURS DLA PARAFIAN
1. Podaj datę imienin Ks. Proboszcza.
2. Wymień 5 kobiet, o których wspomina Pismo
Święte.
3. Na jakim wydziale studiował Piotr Skarga
w wieku 17 lat?
4. Gdzie na wycieczkę wyjechali gimnazjaliści
z naszej parafii?
5. Z jakiego zgromadzenia jest ks. Damian,
prowadzący rekolekcje dla dzieci?
Odpowiedzi prosimy przesyłać mailem na adres
redakcji lub zostawić na kartce w zakrystii do
ostatniej Mszy św. 19 kwietnia 2015.
Podpowiedzi szukaj w ostatnich numerach Nicolausa. 

Koronka do Bożego Miłosierdzia
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca
– 5 dziesiątków)

NA POCZĄTKU
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wierzę w Boga…

NA DUŻYCH PACIORKACH (1 RAZ)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego
świata.

NA MAŁYCH PACIORKACH (10 RAZY)
Dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

NA ZAKOŃCZENIE (3 RAZY)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty
Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła
z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój
Miłosierdzia dla nas,
Ufamy Tobie.
Jezu ufam Tobie.

Parafia św. Mikołaja w Grójcu
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65
E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

STRONA INTERNETOWA
www.mikolaj.grojec.eu

MSZE ŚWIĘTE

OGŁOSZENIA
PARAFIALNE
12 kwietnia 2015

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Druga Niedziela Wielkanocy jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wraz
W DNI POWSZEDNIE:
z całym Kościołem w Polsce rozpoczynamy 71 Tydzień Miłosierdzia pod
6.30, 7.30, 18.00
hasłem: „Caritas dla rodziny”. Dzisiaj przed kościołem jest zbiórka do
W NIEDZIELE:
puszki na dom samotnej matki na Białołęce w Warszawie.
6.30, 8.00
2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 18.00 na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
9.30 - dla młodzieży,
3. Wszystkim, którzy zapisali się na pielgrzymkę do Gietrzwałdu
Msza zbiorowa
przypominamy, że wyjazd jest w najbliższa sobotę 18 kwietnia, zbiórka przed
11.00 - dla rodzin z dziećmi
wyjazdem o godz. 5.50 na parkingu przed kościołem.
12.30 - suma za parafian
4. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
17.00, 19.00
z grupy „B” ks. Pawła będzie we wtorek, 14 kwietnia o godz. 17 w sali na
WYPOMINKI ROCZNE plebanii.
Msza św. w każdy
5. W środę, 15 kwietnia o godz. 17 w sali na plebani spotkanie koła Żywego
I poniedziałek miesiąca
Różańca.
o godz. 18.00
6. W przyszłą niedzielę, 19 kwietnia po Mszy św. o godz. 9.30 zapraszamy na
KORONKA
montaż słowno-muzyczny poświęcony Słudze Bożemu ks. Piotrze Skardze,
DO BOŻEGO
w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu.
MIŁOSIERDZIA
7. 26 kwietnia, w Niedzielę Dobrego Pasterza będziemy gościć kleryków
Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
piątek - godz. 18.00
Przyjazd kleryków jest związany z niedzielą powołaniową organizowaną
KANCELARIA CZYNNA w naszej parafii. Będzie to czas modlitwy o powołania kapłańskie
OD PONIEDZIAŁKU
i świadectwa życia seminaryjnego. Jest możliwość zaproszenia kleryka
DO PIĄTKU
do swojego domu na wspólny rodzinny obiad. Informacje na ten temat
w zakrystii. Zachęcamy do takiej formy spotkań.
- od 8.30 do 10.00
8. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki katolickie:
- od 16.00 do 17.30
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.
KONTO
9. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
- śp. Wiesław Nikiel l. 68,
- śp. Janusz Kozyra l. 62,
17912800022001000002730001
- śp. Henryka Skrzypczak l. 75.
REDAKCJA
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu.
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
Wieczny odpoczynek…….
kontakt do redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com

W LITURGII
BIEŻĄCEGO
TYGODNIA

DRUK
GAZETY

71 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem:
„Caritas dla rodziny”

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
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na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl

