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PIERWSZE CZYTANIE Dz 4,32-35 
Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijań-
skiej
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich 
wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co 
posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostoło-
wie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwsta-
niu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. 
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właści-
ciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili 
pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp apo-
stołów. Każdemu też rozdzielano według potrze-
by. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 118, 1 i 
14.13-14.22-24
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
DRUGIE CZYTANIE 1 J 5,1-6 
Naszą siłą jest nasza wiara
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apo-
stoła
Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Me-
sjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący 
Tego, który dał życie, miłuje również tego, któ-
ry życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, 
że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i 
wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość 
względem Boga polega na spełnianiu Jego przy-
kazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszyst-
ko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, 
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło 
świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli 
nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 
Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez 
wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz 
w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: bo 
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Duch jest prawdą. 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 ty-
godnia. 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 odpuści-
cie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, 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 ucznio-



wie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamknię-
tych, 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: „Uwie-
rzyłeś, 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 wierzy-
li, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i aby-
ście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo 
Pańskie.
16 IV Poniedziałek. Dzień powszedni. Dz 
4,23-31; Ps 2,1-2.4-5.7-8; Kol 3,1; J 3,1-8; 
17 IV Wtorek. Dzień powszedni. Dz 4,32-
37; Ps 93,1.2-5; J 3,15; J 3,7-15; 18 IV 
Środa. Dzień powszedni. Dz 5,17-26; Ps 
34,2-3.4-5.6-7.8-9; J 3,16; J 3,16-21; 19 
IV Czwartek. Dzień powszedni. Dz 5,27-
33; Ps 34,2 i 9.17-18.19-20; J 20,29; J 
3,31-36; 20 IV Piątek. Dzień powszedni. 
Dz 5,34-42; Ps 27,1.4.13-14; Mt 4,4b; J 
6,1-15; 21 IV Sobota. Dzień powszedni 
albo wspomnienie św. Anzelma, biskupa i 
doktora Kościoła. Dz 5,34-42; Ps 33,1-2.4-
5.18-19; Mt 4,4b; J 6,16-21; 22 IV Trzecia 
Niedziela Wielkanocna. Dz 3,13-15.17-
19; Ps 4,2.4-9; 1 J 2,1-5a; Por. Łk 24,32; 
Łk 24,35-48.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 15.4. – 2 N. Wielkanocy  czyli Miło-
sierdzia Bożego.
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 15)
+ Stanisława Skwarę (Gr. 15)
+ Jana Kaczorka (Gr. 15)
8.30 + Kazimierę Paduch (3 r. śm.)
10.00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Mileny i Pawła
11.30 + Stefana Papiernika (r. śm.)
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Przebłaganie za ciężkie grzechy popełnione w 
życiu przez Bartka, a także o Miłosierdzie Boże 
dla niego oraz o światło Ducha Św.
18.00 + Franciszka, Alinę i Władysława Bartni-
ków.

20.00 + Jerzego i Barbarę Dindorfów.
Poniedziałek 16.4. 
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 16)
6.30 + Stanisława Skwarę (Gr. 16)
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 16)
7.00 + Lidię Ornat (16 r. śm.), Tadeusza Ornata 
(40 r. śm.)
7.00 + Włodzimierza Łaszewskiego.
8.30 + Łucję Gozdan (1 r. śm.)
18.00 + Marię Łuniewską i Cr. Łuniewskich.
Wtorek 17.4. 
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 17)
6.30 + Jadwigę Jasińską.
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 17)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 17)
7.00 + Stanisława Górnego.
8.30 + Janusza Sobolewskiego (1 r. śm.).
18.00 + Tomasza Szymańskiego (4 r. śm.)
Środa 18.4. 
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 18)
6.30 + Jadwigę Jasińską.
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 18)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 18)
7.00 + Feliksę Gruba (r. ślubu)
8.30 + Wacława (9 r. śm.) i Antoniego (13 r. śm.) 
Błaszczyków.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Wacława Zawadę (5 r. śm.). + Agnieszkę Wit-
kowską (10 r. śm.). + Włodzimierza i Tomasza 
Wieremiejuków. + Czesława Wziątka (2 r. śm.) 
i Mariannę Gut (41 r. śm.). + Jerzego Zygadło. 
+ Iwonę, Danutę i Bronisława. + Bogumiłę Do-
browa-Skorek.
Czwartek 19.5. 
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 19)
6.30 
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 19)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 19)
7.00 + Józefa Geresza (14 r. śm.)
8.30 + Zofię Górka i Aleksandrę Poboża (int. 
KŻR św. Faustyny)
18.00 + Mirosława Rejmera (18 r. śm.)
Piątek 20.4. 
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 20)
6.30 



i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w 
Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzesz-
ny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy 
jest pośród nas.

Po Mszy św. o godz. 11.30 katecheza dla 
rodziców i dzieci kl. II. Za tydzień dla kl. III.

O godz. 14.30 Godzina Bożego Miłosier-
dzia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

wZ inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Mi-
syjnych Środków Transportu dzisiejsza nie-
dziela jest przeżywana jako Dzień Modlitw za 
Kierowców.

wJutro, 16 kwietnia, papież Benedykt XVI 
będzie obchodził 85 rocznicę urodzin. Pa-
miętajmy o nim w modlitwie, prośmy Boga o 
wsparcie dla jego sił duchowych i fizycznych, 
by cały Kościół czuł jego ojcowską troskę i 
opiekę.

wKolejne spotkanie z cyklu: „Bardziej 
być”, odbędzie się w naszym kościele we 
środę, 18 kwietnia o godz. 19.00. Popro-
wadzi je Pani Natalia Suszczewicz, lekarz, 
nt.: „Szansa na dziecko bez in vitro. Napro-
technologia – nowoczesna metoda leczenia 
niepłodności”. Nasz gość, powie nam: Co 
to jest Naprotechnologia? Jak troszczyć się 
o zdrowie prokreacyjne? Co zrobić w trud-
nościach z poczęciem? Jak leczyć zaburzenia 
cyklu? Więcej informacji na stronie interne-
towej.

wW niedzielę, 22 kwietnia, o godz. 11.00, 
spotkanie Róży Różańcowej Dzieci w salce na 
plebanii i wymiana tajemnic różańcowych.

**********************
Różaniec Rodziców, którzy modlą się w inten-
cji dzieci, zaprasza rodziców do włączenia się 
w modlitwę za dzieci.

Kontakt z ks. Jackiem

Wspólnota Chemin Neuf zaprasza małżeństwa 
na sesję KANA, która odbędzie się w wakacje w 
dwóch terminach: lipcowym i sierpniowym. Sesja 
KANA to sześciodniowe rekolekcje, w czasie któ-

7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 20)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 20)
7.00 + Petera Bősl.
8.30 + Antosia Bojemskiego (6 r. śm.)
18.00 + Marka Gawryjołka, r-ców Witolda i Marię 
Gawryjołków.
Sobota 21.4. 
6.30 + Jana Kaczorka (Gr. 21)
6.30 
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 21)
7.00 + Stanisława Skwarę (Gr. 21)
7.00 + Piotra Mazka (3 r. śm.)
8.30 Dz.-bł. w 14 r. ślubu Magdaleny i Jarosława 
z prośbą o bł. Boże dla dzieci: Maksymiliana i 
Aleksandra.
15.00 Ślub: Krzysztof Wilk – Renata Bytniew-
ska.
16.00 Ślub: Krzysztof Fryzulski – Agnieszka Ka-
nia.
18.00 + Łucją Henrykę Piotrowską (20 r. śm.)
Niedziela 22.4. – 3 Niedziela Wielkanocy 
7.00 + Romana Woźniaka (Gr. 22)
+ Stanisława Skwarę (Gr. 22)
+ Jana Kaczorka (Gr. 22)
8.30 + Jerzego Kruka i Mateusza Brynczkę.
10.00 Mariana Bijocha (1 r. śm.)
11.30 + Stanisława, Eugenię, Mariannę i Cr. Mi-
kosów oraz Stułków, Leona, Stefana, Stefanię, 
Janinę, Kazimierza i Zdzisława i Cr. Koźlaków.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
18.00 + Wandę Lech (2 r. śm.)
20.00 Dz-bł. w 28 r. urodzin Magdaleny i 25 r. 
urodzin Agnieszki.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
wDziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. 

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa naj-
dobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest 
Miłością, że potrafi jedynie kochać i przeba-
czać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar 
miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? 
Jako Kościół, napełnieni paschalną rado-
ścią, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić 
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Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we 
wtorki w godz. 19.00-20.00. 

Poradnia Prawna 
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w 
godz. 19.00–20.00. 

Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.

Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

Świetlica SFCh
Czynna w środy, czwartki i piątki 

w godz. 14.30 - 18.00.
Już teraz rozliczając PIT możemy przekazać 

na SFCh 1% z podatku.
SFCh – KRS 0000071551

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru 
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.40 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 sala

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 9.00-9.30

Pt – 17.00-18.00 i możliwość spowiedzi

rych małżeństwo ma okazję na nowo przyjrzeć się 
swojej relacji i pogłębić życie duchowe. Na sesję 
można przyjechać z dziećmi, które pozostają pod 
opieką animatorów. Zaproszenie skierowane jest 
do wszystkich chętnych małżeństw, niezależnie od 
stażu małżeńskiego bądź zaangażowania w inne 
wspólnoty kościelne. Ponadto Wspólnota zaprasza 
małżeństwa na marcowe weekendy KANA, których 
tematem będzie stosunek do pieniędzy i dóbr ma-
terialnych. Na te weekendy również można przyje-
chać z dziećmi. Szczegóły na tablicy ogłoszeń w 
przedsionku kościoła oraz na stronie: www.kana.
info.pl.

Pielgrzymka autokarowa jednodniowa 
do Lichenia 1 maja 2012 r. Wyjazd o 5:00, 

koszt 50 zł.

JEZUS 
ZMARTWYCHWSTAŁY 

ogłosił w Wie-
czerniku orę-
dzie o Bożym 
Miłosierdziu, 
mówiąc do 
apostołów „Po-
kój wam! Weź-
mijcie Ducha 
Świętego!” . 
Wskazał także 
na swe rany 
jako na źró-

dło, z którego będzie ono rozlane obfitym 
strumieniem na całą ludzkość. Orędzie to 
powtórzył s. Faustynie w słowach: „otwarte 
są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam 
całe morze łask na dusze, które zbliżą się do 
źródła miłosierdzia Mojego”. Winniśmy od-
powiedzieć na jezusowe wezwanie: zbliżyć 
się do tego źródła, zaczerpnąć zeń wołając 
swoje „Jezu, ufam Tobie!”. 

Przyjęcie orędzia o miłości miłosiernej jest 
otwarciem się na działanie Ducha Świętego, 
który „leczy rany serca, obala mury odgra-
dzające nas od Boga, pozwala znów cie-
szyć się miłością Ojca i zarazem braterską 
jednością”. Po zaczerpnięciu „wody i krwi” 
idziemy do drugiego człowieka w postawie 
przebaczenia, bezinteresowności i hojności. 
Spełnia się postawa pierwszych chrześcijan: 
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszyst-
kich [...] wszystko mieli wspólne”. Tworzy 
się szlak miłosierdzia. 

Jezus Zmartwychwstały wysyłał uczniów 
z orędziem, by nieśli je światu: „Idźcie i na-
uczajcie”, posłał s. Faustynę: „wysyłam cię 
do całej ludzkości z moim miłosierdziem”. 


