
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 

Poniedziałek, 12 kwietnia 
7.00 1) ++ Janina i Adolf Borowiczowie  

 2) + Zbigniew Grześkow 

 3) ++ Wiesława Kowalczyk – intencja od Renaty i Bogusława Kowalczyk 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 + Jerzy Babik w 6. rocznicę śmierci 

Wtorek, 13 kwietnia 
7.00 + Alicja Kucharczyk – intencja od rodziny Cuper z Gdowa 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30  ++ Antonina i Stanisław i ++ zmarli z rodziny 

Środa, 14 kwietnia 

7.00 O opiekę Bożą dla Anny i Jana w 33. rocznicę ślubu 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 + Zofia Filek – intencja od koleżanek i kolegów córki Elżbiety 

Czwartek, 15 kwietnia  

7.00  1) + Lucyna Stanuch – intencja od wychowanków z ZSO nr 8 

 2) + Zbigniew Grześkow 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 ++ Janusz, Genowefa, Stefan Ziarkowscy 

Piątek, 16 kwietnia  

7.00 1) + Teresa Kralka 

 2) + Zbigniew Grześkow 

 3) ++ Wiesława Kowalczyk – intencja od Renaty i Bogusława Kowalczyk 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 Intencje nowennowe: 1) ++ Władysława, Władysław; 2) + Anastazja 

Sobota, 17 kwietnia  

7.00 1) + Alicja Kucharczyk – intencja od brata Jerzego z rodziną z Gdowa 

 2) Niedopełniona rezerwacja 

7.30 1) ++ Maria (33. rocznica śmierci) i Antoni Młynarczyk oraz ich dzieci 

 2) + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 ++ Aniela i Andrzej i ++ zmarli z rodziny 

III. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 18 kwietnia 
7.30 + Edward Olech – intencja od wnuka Łukasza z rodziną 

9.00 + Anna Surówka w 3. rocznicę śmierci 

10.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Małgorzaty i Adama oraz ich dzieci 

12.00 1) + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

 2) W podziękowaniu za dary i pracę wolontariuszy przy przygotowaniu paczek wiel-

kanocnych  

13.15 + Wiktor Marciak 

17.00 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Krystyny Róg w dniu urodzin i bł. Boże 

dla rodziny 

18.30 Za Parafian 

20.00 + Barbara Jaskowska 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

/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 Oj-

ciec 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 Didy-

mos, 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». To-

masz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: 

«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzy-

li». 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. 

REFLEKSJA 

Miłosierny, zmartwychwstały Chrystus przekazuje uczniom swego Ducha. 

Daje władzę odpuszczania grzechów. Pozwala niedowierzającemu Tomaszowi prze-

konać się o prawdziwości swego przemienionego Ciała. Nazywa błogosławionymi 

tych, którzy przyjmują świadectwo bez osobistych prób. Korzystajmy z Jego łaski. 

Rozważajmy prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. Pomagajmy innym ją przyjąć. 



 ZMARTWYCHWSTANIE – 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE, 

CZ. I 

Głównym źródłem wiary w zmartwychwstanie Chrystusa są teksty 

Nowego Testamentu, które wiernie przedstawiają świadectwo apostołów 

o zmartwychwstaniu, oraz żywa tradycja wspólnoty Kościoła przekazy-

wana z pokolenia na pokolenie. 

Historyczna wiarygodność Nowego Testamentu jest niepodważal-

na. Jeden z najwybitniejszych archeologów wszechczasów, sir William 

Ramsay, stwierdził, że św. Łukasz, autor Ewangelii oraz Dziejów Apo-

stolskich, powinien być zaliczony do grona największych historyków. 

Światowej sławy historyk z Sorbony, Jacques Perret, przeanalizo-

wał ewangeliczne relacje o zmartwychwstaniu, posługując się tymi sa-

mymi kryteriami, które stosował w badaniach innych starożytnych tek-

stów. 

Na koniec swoich ekspertyz stwierdził: Ci wszyscy, którzy odrzu-

cają wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, nie czynią tego z przyczyn histo-

rycznych. Historyczne badania bowiem nie tylko temu nie zaprzeczają, 

ale prowadzą do przyjęcia za najbardziej prawdopodobną hipotezę, że 

ewangeliści relacjonują prawdę o tym, co się wydarzyło. 

Perret zdemaskował brak obiektywizmu u tych, którzy kwestionu-

ją historyczną wiarygodność tekstów ewangelicznych: 

Stałby się przedmiotem żartów wszystkich kolegów taki historyk 

starożytności, który by zastosował, w jakiejkolwiek dziedzinie swoich 

naukowych badań, metody, za pomocą których wielu egzegetów (nie-

chcących nic wiedzieć o nowoczesnych technikach badań historycznych) 

odrzuca świadectwo ewangelistów. 

Ten francuski naukowiec uważał, że sceptycyzm wobec histo-

ryczności faktu zmartwychwstania nie jest spowodowany racjami obiek-

tywnymi, lecz uprzedzeniami, przesądami i z góry przyjętymi twierdze-

niami. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 1. W Niedzielę w Oktawie Wielkanocy pielęgnujemy Kult Miłosierdzia 

Bożego odmawiając Koronkę przed Najświętszym Sakramentem i przed Obra-

zem Jezu Ufam Tobie po każdej Mszy św.  

 Rozpoczynamy przeżywanie 77. Tygodnia Miłosierdzia pod hasłem 

Jesteśmy wezwani do miłosierdzia. W stanie pandemii jest wiele potrzeb sze-

rzenia miłosierdzia. Nie wspieramy aktualnie żywienia uczniów szkół na tere-

nie naszej parafii, ale regularnie wydajemy na żywienie potrzebujących i bez-

domnych ponad 3 tys. PLN w skali miesiąca.  

  Tydzień Miłosierdzia to okazja, by podziękować Bogu za to, że w na-

szej parafii nie brak odczuwających wezwanie do miłosierdzia: wspierających 

ofiarnie dzieła charytatywne datkami, zwłaszcza do skarbon św. Antoniego i na 

Jadłodajnię św. Jana Kantego, jak również podejmujących pracę wolontariusza. 

Bardzo za to dziękujemy. Mszę św. wdzięczności za spełniane dobro na co 

dzień i od święta odprawimy w najbliższą niedzielę, 18.04 br. o godz. 12.00.  

 

 2. Przez kolejny tydzień dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego 

liturgię w dni powszednie sprawujemy w kościele górnym i w dni powszednie 

transmitujemy Mszę św. wieczorną o godzinie 18.30, w niedzielę bez zmian, 

czyli sumę o godzinie 12.00.  

 

 3. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy 13. Tydzień Biblijny. Odbędzie 

się też 5. Narodowe Czytanie Pisma Świętego.  

 W najbliższy, trzeci czwartek kwietnia o godzinie 18.00 nabożeństwo 

do św. Jana Pawła II, patrona rodzin z rozważaniem fragmentu nauczania pa-

pieskiego. W najbliższy piątek comiesięczna nowenna do Matki Bożej Miło-

sierdzia z nabożeństwem o godzinie 18.00 i z Mszą św. w intencjach nowen-

nowych o godz. 18.30.  

 

 4. Spotkanie rodziców uczniów klas III SP w ramach przygotowania do 

przyjęcia pierwszej spowiedzi i komunii św.  w poniedziałek, 19 kwietnia br. o 

gdzinie 19.00 w kościele górnym. 

 

 5. W Poniedziałek Wielkanocny zebraliśmy na potrzeby Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II kwotę  5291,61 PLN. Bardzo dziękujemy ofiaro-

dawcom.  

 

 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Aleksandra Potockiego i śp. 

Wojciecha Pytlaka. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


