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PIERWSZE CZYTANIE Dz 2,42-47 
Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspól-
nocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń 
ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili 
wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzy-
li, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je 
każdemu według potrzeby. Codziennie trwali 
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po 
domach, przyjmowali posiłek z radością i pro-
stotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił 
się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im 
tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo 
Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 118, 1 i 
14.13-14.22-24
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
DRUGIE CZYTANIE 1 P 1,3-9 
Radość płynąca z wiary
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra 
Apostoła
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wiel-
kim miłosierdziu przez powstanie z martwych 
Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 
nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i nie-
pokalanego, i niewiędnącego, które jest zacho-
wane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście 
przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, 
gotowego na to, aby się objawić w czasie osta-
tecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz mu-
sicie doznać trochę smutku przez różnorodne 
doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary 
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okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego 
złota, które przecież próbuje się w ogniu, na 
sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa 
Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, mi-
łujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż 
nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie 
się radością niewymowną i pełną chwały wte-
dy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie 
dusz. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA J 20,19-31 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, 
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: „Wi-
dzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeże-
li 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 po-
środku 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 wierzą-
cym”. 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 Je-
zus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście 
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo-
żym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 
Oto słowo Pańskie.
Pn Dz 1,3-8 Ps 40 Flp 1,20c-30 J 12,24-
26 /Wt Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab Ps: 
Jdt 13 Kol 1,12-16 J 19,25-27 /Śr Dz 
5,17-26 Ps 34 J 3,16-21 /Cz Dz 5,27-
33 Ps 34 J 3,31-36 /Pt 1 Kor 15,1-8 Ps 
19 J 14,6-14 /So Dz 5,34-42 Ps 33 J 
6,16-21 /Ndz Dz 2,14.22–28 Ps 16 1 
P 1,17–21 Łk 24,13–35.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 1.5. – 2 Niedziela Wielkanocna 
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 1).
+ Ewę i Leszka Wojtyrów. (Gr. 1).
8:30 + Jana (17 r. śm.), Jadwigę, Julię, Henryka 
i Władysława Hamerskich.
10:00 + Eugenię, Feliksa, Wojciecha Kanabusów, 
Antoninę i Władysława Kuków.
11:30 + Stefana Papiernika.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Kazimierę, Jacka i Macieja Myszkowskich; 
Wiesława Mikołajewskiego, Bogumiłę i Mariana 
Salwinów.
18:00 + Apolonię Szewczyk (5 r. śm.), r-ców 
Jana i Mariannę oraz  wnuczkę Ewę.
Poniedziałek 2.5. 
6:30 + Ewę Michałowską (2 r. śm.).
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 2).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 2).
8:30 + Madarda Swebodzińskiego (6 r. śm.).
17:00 Ślub: Radosław Dębowski – Agata Kowal-
ska.
18:00 + Władysława (10 r. śm.) i Anielę Balów.

Wtorek 3.5. 
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 3).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 3).
8:30 + Stanisława Skwarę (15 r. śm.).
10:00 + Stanisławę i Mieczysława Opolskich oraz 
zmarłych z ich rodzin.
11:30 + Helenę i Ignacego Żyłowskich.
13:00 + Stanisława, Bronisławę i Konstantego 
Skwarków.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
+ Ks. Andrzeja Dudzika.
18:00 + Zofię i Jana Winiarków.
Środa 4.5.  
6:30 + Jana Kamińskiego (mies. po śm.).
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 4).
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 4).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże dla Moniki. 
O bł. Boże i dary Ducha Św. na egzaminach ma-
turalnych dla Aleksandry Ścięgosz.
+ Leokadię Kasprzak. + Piotra Szewczyka (2 r. 
śm.), Annę Włodzimierza Dąbrowskich, Marię 
Jaworską. + Romana Beczka, cr. Beczków, Pie-
lackich i Kurachów.
Czwartek 5.5.  
6:30 Dz.-bł. Rodziny Wierciszewskich z prośbą 
o zdrowie.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 5).
7:00 + Mariannę Szostak (5 r. śm.), cr. Miłoszów 
i Szostaków.
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 5).
18:00 + Jadwigę i Stanisława Czaplińskich.
Piątek 6.5.  
6:30 Dz.-bł. Rodziny Wierciszewskich z prośbą 
o zdrowie.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 6).
7:00 + Władysławę Cudna.
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 6).
16:30 + Mariannę i Władysława Górskich.
18:00 ZBIOROWA
+ Zamarłe członkinie KŻR św. Teresy od Dz. J. + 
Stanisława Maciejkę, Władysława Kolbreckiego, 
Józefa Górskiego i cr. + Leokadię Kasprzak.



Sobota 7.5. 
6:30 + Wiktorię, Danutę, Stanisława i Antonie-
go.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 7).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 7).
7:00 + Michała i Helenę Kotlińskich, Stanisława i 
Wacławę Petrykowskich
8:30 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchowskich.
18:00 ZBIOROWA
+ Annę Rejmer (1 r. śm.) i Rajmunda Szymczaka 
(8 mies. po śm.). + Ewę Szubzda (1 r. śm.) cr. 
Piotrowskich i Sitków. + Wacława Zawistowskie-
go, jego rodziców oraz Bożenę Zawistowska. + 
Edwarda Krupę (8 r. śm.). + Leszka Witana (1 r. 
śm.). + Stanisława Błaszczyka, Stanisławę, Józe-
fa i Adama Piotrowskich. + Leokadię Kasprzak. + 
Romana (23 r. śm.) i Jadwigę Wójcików.
Niedziela 8.5. – 3 Niedziela Wielkanocna 
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 8).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 8).
8:30 + Stanisławę i cr. Piotrowskich.
10:00 + Stanisława Króla (im.), cr. Królów i La-
tuszków.
11:30 + Rozalię i Stanisława Nowaków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
O bł. Boże dla Artura na nową drogę życia, jego 
brata Edgarda i ich rodziców.
18:00 + Władysławę i Jana Prządków.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj w naszym kościele o godz. 15.00 

Godzina Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. W związku z Godziną Bo-
żego Miłosierdzia nie ma dzisiaj po Mszy św. o 
godz. 13.00 adoracji Najśw. Sakramentu.

wKatecheza przed chrztem, dla rodziców i 
chrzestnych o godz. 17:00

w1 maja to wielkie wydarzenie w Kościele 
Powszechnym – wyniesienie na ołtarze wielkie-
go papieża – Polaka Jana Pawła II. Będziemy 

duchowo z tymi, którzy również z naszej para-
fii wyjechali do Rzymu, a w następną niedzielę 
(8 maja) podczas uroczystej Mszy św. o godz. 
13.00 będziemy chcieli dziękować Bogu za 
nowego Błogosławionego. Po Mszy św. dzięk-
czynnej odbędzie się koncert, na który już teraz 
zapraszamy.

wDzień 1 maja – to także Święto Pracy. Na-
szymi modlitwami przez wstawiennictwo św. 
Józefa Rzemieślnika obejmujemy wszystkie 
osoby i rodziny borykające się z problemem 
bezrobocia i z dramatyczną sytuacją materialną. 
Nie opuszczajmy żadnej okazji, aby prosić tego 
Patrona o wrażliwość sumień i ład moralny w 
naszym życiu rodzinnym i społecznym. 

wDzisiaj wkraczamy też w maryjny maj! Co-
dziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza 
na Eucharystii, po której będziemy odprawiali 
tak ukochane przez starszych i młodszych ma-
jowe nabożeństwo. To w szkole Maryi uczmy 
się całkowitego oddania Bogu i braciom. Za-
dbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w 
przydrożnych kapliczkach. Nabożeństwa majo-
we w naszym kościele są odprawiane codzien-
nie o godz. 18:30 (po Mszy św. wieczornej), a 
w niedziele o godz. 17:30 (przed Mszą św.). 

wA zaraz we wtorek, 3 maja, będziemy cele-
brować uroczystość Maryi – Królowej Polski, 
Głównej Patronki naszego Narodu. W dniu tym 
ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki 
Bożej. Msze św. będą odprawiane wg porządku 
niedzielnego: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00 i 18.00 (o godz. 15.00 jest też Msza św. 
w rycie nadzwyczajnym). Zapraszamy zwłaszcza 
na uroczystą Mszę św. o godz. 13.00, a po niej 
Burmistrz Józefowa zaprasza na koncert „Witaj 
Majowa Jutrzenko” w wykonaniu artystów, na 
co dzień występujących w ZESPOLE „MAZOW-
SZE”. Jest to Koncert Patriotyczny z okazji 220 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

wW tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca: 
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wW I czwartek Mszy św. o Jezusie Najwyż-
szym Kapłanie i Godzina Święta o godz. 18.00.

wW I piątek miesiąca Msze św. o Najśw. 
Sercu PJ i Nabożeństwo o godz. 7.00, 16.30 i 
18.00, spowiedź popołudniowa od godz. 16.00

wW I sobotę miesiąca Msza o Niep. Sercu 
NMP i Nabożeństwo o godz. 7.00 i 18.00. 
wW niedzielę za tydzień pragniemy podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 podziękować Bogu za 
dar nowego błogosławionego Jana Pawła II i po 
Mszy św. uczcić tego życie i posługę okoliczno-
ściowym koncertem. Serdecznie zapraszamy.  

wJako dziękczynienie za Wielkoczwartko-
wy dar Eucharystii, od Świąt Wielkanocnych 
przez  najbliższy miesiąc, w naszym kościele 
trwa codzienna półgodzinna Adoracja Najśw. 
Sakramentu. Odbywa się ona od poniedziałku 
do soboty po Mszy św. o godz. 8.30, czyli do 
godz. 9.30. Nadal pozostaje co piątkowa Adora-
cja Najśw. Sakramentu w godz. 17.00 do 18.00 
czyli przed Mszą św. wieczorną. 

W tym tygodniu patronują nam:
2 maja, uroczystość świętego Wojciecha, bi-

skupa i męczennika, głównego patrona Polski. 
Wyjątkowo, gdyż w tegorocznym kalendarzu 
liturgicznym pod datą 23 kwietnia przypadła 
Wigilia Paschalna Wielkanocy.

4 maja – św. Floriana (†304), męczennika z 
początku IV wieku, patrona strażaków (wspo-
mnienie obowiązkowe).

6 maja, - Apostołów Filipa i Jakuba, którzy 
czerpiąc z moc z Chrystusa, udowodnili, że na-
wet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się 
głoszeniu Ewangelii.

**************************************
Nabożeństwa majowe
W niedzielę przed Mszą św., czyli o 17:30, 
w dni powszednie po Mszy o 18:00

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Dziś Niedziela Mi-
łosierdzia Bożego. 
Śmierć i zmartwych-
wstanie Chrystusa 
najdobitniej przeko-
nują nas o tym, że 
Bóg jest Miłością, 
że potrafi jedynie 

kochać i przebaczać. Jakże więc nie dzię-
kować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę 
sakramentu pokuty!? Jako Kościół, na-
pełnieni paschalną radością, mamy teraz 
tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać 
miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie 
Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, 
prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest po-
śród nas. Ojciec Święty Jan Paweł II, który 
dzisiaj jest wynoszony na ołtarze mówił do 
nas w Łagiewnikach w 2002 roku: „Trzeba 
przekazywać światu ogień miłosierdzia. W 
miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a 
człowiek szczęście! To zadanie powierzam 
wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w 
Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czci-
cielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj 
przybywać będą z Polski i z całego świata. 
Bądźcie świadkami miłosierdzia!” Traktuj-
my te słowa jako Jego testament pozosta-
wiony nam do zrealizowania.

*********************************************
Poradnia Psychologiczna 

zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne 
w każdy wtorek 19:00 – 20:00. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej naszej parafii.


