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Słowo Boże 

1 czytanie (Dz 5, 12-16)  

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się 
wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do 
nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących 
wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć 
cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się 
mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, 
a wszyscy doznawali uzdrowienia. 
2 czytanie (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19) 
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na 
wyspie, zwanej Patmos, ze względu na słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem 
zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: 
”Co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji”. I obróciłem się, 
by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych 
świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego 
w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym Go ujrzał, upadłem jak 
martwy do Jego stóp, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: ”Przestań się lękać! Jam 
jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam 
klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się 
stać”. 
Ewangelia (J 20, 19-31)  

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: ”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!”.  

Niedziela 
Miłosierdzia 

Bożego 
24.04 

7.30 
O Boże bł., opiekę MBNP dla córki Kamili i łaskę 
szczęśliwego rozwiązania  

9.00 
Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Teresy i Wiesława z 
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MBNP dla 
całej rodziny 

10.30 
W 4 rocznice ślubu Małgorzaty i Grzegorza dziękczynna z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP i zdrowie 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 + Helena ZATORSKA i zmarli z rodziny  

Poniedziałek  
25.04. 

7.00 
Dziękczynna za wspólne przeżyte lata z prośbą o dalsze bł. 
Boże, opiekę MBNP i zdrowie dla Krystyny i Stefana  

18.00 + Krzysztof SĘK 

Wtorek  
 26.04. 

7.00 
+ Józef GŁOWACKI, żona Anna, ich rodzice: Marcjanna i 
Władysław oraz Marianna i Tadeusz 

18.00 + Krystyna RYNIA (od cioci Weroniki Czech z rodz.) 

Środa  
 27.04. 

7.00 + Marian BULKA w r. śmierci 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
28.04. 

7.00 
+ Maria PAŁKA (od Pracowników Przychodni 
w Mydlnikach)  

18.00 

Przez wstawiennictwo św. Faustyny w intencji kapłanów 
pracujących wśród nas o bł. Boże, potrzebne łaski w życiu i pracy 
duszpasterskiej oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z 
naszej parafii a dla zmarłych kapłanów o życie wieczne. (od Róży 
św. Faustyny)  

Piątek  
29.04.   

7.00 
+ Stanisław PIROWSKI (od sąsiadów z 2 rejonu ul. 
Balickiej)  

18.00 + Marian SKWIRA (imieninowa)  

Sobota  
 30.04.  

7.00 + Krystyna KĄDZIELA-TASAK w 3 r. śmierci  

18.00 + Agata MACIAŚ 

Niedziela  
1.05 

7.30 Za wszystkich zmarłych poległych za Niepodległą Polskę 

9.00 + Karolina i Władysław SIWEK 

10.30 + zmarli z rodziny CIESIELSKICH 

12.00 Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek  

18.00 + Janina i Józef TOMASIAK w r. śmierci 



 
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. 
 

Komentarz do Ewangelii 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o czymś niezwykle istotnym – o ranach Miłosierdzia. One 
nie tylko dla Tomasza, ale i dla pozostałych apostołów były dowodem autentyczności 
ukazującego się Chrystusa. Kiedy Jezus przyszedł do wystraszonych uczniów, mówiąc: 
Pokój wam, nie słychać odpowiedzi z ich strony. Dopiero wtedy, kiedy Chrystus pokazał im 
swoje ręce i bok, zobaczyli Go i uradowali się Jego obecnością. Dopiero wtedy byli w stanie 
przyjąć ofiarowany im dar pokoju i moc Ducha Świętego, by kontynuować misję Jezusa – 
misję Jego miłosierdzia, misję odpuszczania grzechów lub dla opamiętania grzesznika 
zatrzymywania ich. Dopiero wtedy, kiedy zobaczyli rany Zmartwychwstałego… To świadczy 
o ogromnej sile lęku w apostołach, ale i o mocy płynącej z rozważania ran Chrystusa. 

A jak to wygląda u nas? Spójrzmy na naszą codzienność. Ileż w nas jest niepokojów 
o dalsze losy swoje, bliskich i świata? Ileż w nas jeszcze pozamykanych drzwi i jednocześnie 
ogromnej tęsknoty za spotkaniem z żywym Bogiem… Chrystus zna nasze bolączki. 
Przychodzi z darem swojego miłosierdzia. Przychodzi zwycięski, ze śladami męki na swoich 
rękach, nogach i z przebitym bokiem, byśmy nie wątpili Jego słowom, lecz uwierzyli 
Miłosierdziu, patrząc na Jego rany. Przychodzi, odsłaniając przed nami swoje ręce i bok, 
pokazuje rany, które są przypieczętowaniem wyznania miłości Boga do człowieka. Czy 
jestem w stanie, jak święty Tomasz, wyznać całym sercem, wpatrując się w te święte rany 
Chrystusa: Pan mój i Bóg mój?… (Mateusz.pl) 

 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli 
II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do 
kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej 
(1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski 
Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji 
w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to 
święto dla całego Kościoła. 

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała 
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). 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 świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są 
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus 
określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel 
jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. (faustyna.pl) 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

- Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym 

znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje 

miłosierdzie.  

- Po Mszy św. uklękniemy przed Najświętszym Sakramentem i wspólnie odmówimy 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

- Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.  

- Jutro przypada święto św. Marka Ewangelisty, bliskiego współpracownika św. Pawła. Jest 

to także dzień modlitwy o urodzaje. Zapraszamy na Mszę św., w czasie której będziemy się 

modlić za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca była doceniana i szanowana oraz 

aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.  

- We wtorek, 26 kwietnia, będziemy celebrowali uroczystość św. Wojciecha, biskupa 

i męczennika, głównego patrona Polski. W tym roku 23 kwietnia przypadł w oktawie 

Wielkanocy, dlatego uroczystość ku czci św. Wojciecha została przeniesiona na 

26 kwietnia. Msza św. odpustowa w parafii św. Wojciecha o godz. 18.00   

- We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec.  

- W środę Msza św. z nowenną do MBNP o godz. 18.00 a o godz. 19.00 zapraszamy na 

spotkanie Radę Parafialną.  

- W piątek obchodzimy święto św. Katarzyny Sieneńskiej dziewicy i doktor Kościoła, 

patronki Europy. To również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, obchodzony 

w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą będziemy otaczać 

wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie kapłanów oraz 

osoby życia konsekrowanego. 

- W ostatni piątek miesiąca przywołujemy wstawiennictwa św. s. Faustyny, a w ostatnią 

sobotę na poranną Mszę zapraszamy Rodzinę Szkaplerza Karmelitańskiego.  

- Za tydzień kolejna Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To szczególne 

zaproszenie do poznawania i rozważania słowa Bożego zapisanego na kartach Pisma 

Świętego.  

- W przyszłą, pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 9.00 zmianka różańcowa 

i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej.  

- Dziękujemy mieszkańcom z ul. Zakliki za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.  

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze,  

i mocy od Zmartwychwstałego Jezusa w codziennym życiu. 

 

Bożemu miłosierdziu polecamy zmarłych: śp. Edwarda Gołyskę – Msza pogrzebowa 

w poniedziałek o godz. 11.00 oraz śp. Jana Baczyńskiego – Msza w środę o godz. 11.00 

poprzedzona modlitwa różańcową. Wieczny odpoczynek … 
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