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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA 
(Dz 5,12-16); (Ps 118,1 i 4,13-14.22 i 24); (Ap 1,9-11a.12-13.17-19); (J 20,29); (J 20,19-31); 

    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 odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, 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 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 wierzącym”. Tomasz Mu od-
powiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu 
Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele in-
nych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, aby-
ście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo-
żym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

KOMENTARZ 
      Jak widzimy Jezus nie przestaje zaska-
kiwać swoich uczniów po zmartwych-
wstaniu. Ta radość udziela się również 
nam, bowiem dziś przeżywamy święto ta-
jemnicy Miłosierdzia Bożego. My zazwy-
czaj kochamy siebie albo innych za to co 
jest w nich lub w nas dobre i piękne. To, 
co jest brzydkie i szpetne nas odrzuca. 
Trudno jest nam pokochać tak po prostu, 
spontanicznie osobę bezdomną. Łatwo 
jest nam kochać siebie, kiedy coś nam wy-
chodzi, trudniej natomiast, gdy doświad-
czamy swojej słabości. Im więcej w nas nę-
dzy i grzechu, tym bardziej jesteśmy 
skłonni do tego, by siebie potępiać i od-
rzucać. Bóg w swoim miłosierdziu poka- 

zuje, że jeżeli ktoś jest bardzo daleko od 
Niego, On chce jeszcze bardziej wyzwalać 
w nim miłość, po to, aby go ratować. Im 
bardziej widzi naszą kruchość, tym bar-
dziej chce nas kochać i przebaczać. Bóg 
spotkawszy się z naszym grzechem nie 
potępił świata, ale dał swojego Syna, żeby  
grzech, którym człowiek zranił Boga wy-
zwolił w Nim wielką energię miłości, dla-
tego w teologii mówimy o tzw. błogosła-
wionej winie Adama, ponieważ ona wy-
zwoliła tak wielkiego Odkupiciela. Chry-
stus przynosi nam pokój, którym jest Jego 
Miłosierdzie. Wszystko co nie jest zanu-
rzone w miłosierdziu Bożym, może tylko 
generować większy niepokój. Ks. Wojciech     
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OBDAROWYWAĆ 
      Dwóch mnichów uprawiało róże. Jeden zatapiał się w kontemplacji piękna i zapa-
chu swoich róż. Drugi ścinał najpiękniejsze róże i obdarowywał nimi przechodniów. 
Co robisz? – karcił go pierwszy. – Jak możesz pozbawić się radości z zapachu twych 
róż? Róże pozostawiają najwięcej zapachu na rękach tego, kto nimi obdarowuje  in-
nych – odparł z prostotą drugi. Obdarowywanie niesie wielką radość. Bóg jest miło-
ścią i miłosierdziem, dlatego obdarowuje nas tym co ma najlepsze.              B. Ferrero 

 NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA   
         Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę po-
między wszystkimi formami kultu Miłosierdzia 
Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce 
w liturgii Kościoła. Po raz pierwszy Pan Jezus mó-
wił o pragnieniu ustanowienia tego święta w 
Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powsta-
nia obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku 
do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia 
święto.  Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy 
nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bo-
wiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, 
które wieńczy obchody Misterium Paschalnego 
Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej 
niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bo-
żego, która najpełniej została objawiona właśnie w 
męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bez-
pośrednim sąsiedztwie  liturgii  męki  i  zmar-

twychwstania  Chrystusa  podkreśla  źródło i mo-
tyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest nim, oczy-
wiście, miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie 
byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miło-
sierdzia Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra 
Faustyna, która w „Dzienniczku” napisała: Wi-
dzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem 
miłosierdzia, którego żąda Pan(Dz. 89).  Pan Jezus 
powiedział,  że w tym  dniu otwarte są  wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie 

lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grze-
chy jej były jako szkarłat(Dz. 699).  W dniu święta 
obraz  Miłosierdzia ma być uroczyście poświę-
cony i publicznie uczczony, a kapłani mają mówić 
kazania o miłosierdziu Bożym i budzić ufność w 
duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać z czy-
stym sercem, w duchu tego nabożeństwa, a więc 
w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosier-
dzia względem bliźnich. Pierwsza niedziela po 
Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi 
być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia 
przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez 
cześć tego obrazu(Dz. 742).W tym dniu wszyscy 
ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabo-
żeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się na-
wracają, mogą uczestniczyć we wszystkich ła-
skach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. 
Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyro-

dzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których 
zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający 
mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby 
przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą. Ła-
ski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z 
wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak 
zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. 
Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i 
dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi, 
byleby o nie prosili z ufnością.  s. M. Elżbieta Siepak 

       MYŚL NA TYDZIEŃ     
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj obchodzimy Święto Bożego Miłosier-
dzia, dlatego na godz. 15:00 zapraszamy na wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu połączone z ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie uczcze-
niem relikwii św. Faustyny Kowalskiej. 

2. Od środy (1 V) zapraszamy na tradycyjne nabo-

żeństwa majowe na godz. 17.30. 

3. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne 

maja: 

• I czwartek miesiąca (2 V) - Wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powoła-

nia o godz. 17.00; Msza Święta za kapłanów i o po-

wołania kapłańskie o godz. 18:00; 

• I piątek miesiąca (3 V) – z racji dnia świą-

tecznego (NMP Królowej Polski) spowiedź pod-

czas Mszy świętych; 

• I sobota miesiąca (4 V) – różaniec wynagra-

dzający NSM o godz. 7:30, Msza Święta wynagra-

dzająca o godz. 8:00, a po niej pierwszosobotnie 

rozważanie. Tego dnia kapłani odwiedzą swoich 

chorych z posługą sakramentalną. 

4. W tym tygodniu obchodzić będziemy: 

• W poniedziałek (29 IV) święto Katarzyny 

Sieneńskiej; 

• We wtorek (30 IV) Uroczystość św. Wojcie-

cha, głównego patrona Archidiecezji Gdańskiej; 

• W czwartek (2 V) wspomnienie św. Atana-

zego; 

• W piątek (3 V) Uroczystość NMP Królowej 

Polski i Święto Konstytucji 3 maja. Tego dnia Msze 

Święte w naszym kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 

11.00, 12.30, 18.00 i 19.30; 

Tego dnia zapraszamy serdecznie do uczestnictwa 

we Mszy świętej w intencji Ojczyzny o godz. 12.00 w 

Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Liturgii przewodni-

czyć będzie i słowo Boże wygłosi Arcybiskup Metro-

polita Gdański Sławoj Leszek Głódź. 

• W sobotę (4 V) wspomnienie św. Floriana. 

5. Zapraszamy na godzinki ku czci św. Michała Ar-
chanioła w poniedziałek (29 IV) na godz. 17.30. 

6.   W każdy czwartek okresu Wielkanocnego za-

praszamy Adorację Najświętszego Sakramentu z 

Lectio Divina na godz. 19.30 do kaplicy MBF. Bę-

dziemy rozważali Ewangelię z niedzielnej Mszy 

Świętej i ten sposób przygotowywali się do 

głębszego przeżywania dnia świątecznego. 

7. W niedzielę, 5 V zapraszamy na Archidiecezjalne 

Święto ku czci św. Wojciecha. Mszy Świętej na 

wzgórzu św. Wojciecha o godz. 12.00 przewodniczyć 

będzie Bp Antoni Dydycz. 

8. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową na Li-

twę od 24 do 27 maja. Więcej informacji i zapisy u ks. 

Proboszcza. 

9. Zapraszamy dzieci na wakacyjny wyjazd w 
Bieszczady od 24 VI do 1 VII. Więcej informacji na ta-
blicach ogłoszeń. Koszt 1050 zł. Zapisy u ks. Adama. 
Ilość miejsc ograniczona. 

10. Przy wyjściu z kościoła młodzież przygotowująca 

się do przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie 

rozdawała chętnym kartki z modlitwą duchowej ad-

opcji kandydata do bierzmowania. Każda kartka za-

wiera imię jednego z kandydatów, za którego można 

podjąć modlitwę od 28 IV do 4 VI (do dnia bierzmo-

wania). Odmawia się dowolną modlitwę lub podaną 

na karteczce w intencji danego kandydata. Zachę-

camy do włączenia się w to modlitewne dzieło za 

młodzież naszej parafii. 

11. Po Mszy świętej z racji Święta Bożego Miłosierdzia 
będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej oraz na wsparcie działań na 
rzecz osób ubogich i potrzebujących. 

12. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny, Nie-
dziela, biuletyn parafialny Ave Maria oraz najnowszy 
numer dwumiesięcznika biblijnego Galilea. 

13. Zapowiedź przed święceniami diakonatu. 

Diakon Maciej Marek Świgoń, syn Zbigniewa, ur. 23 

V 1989 r. w Gdańsku, ma przyjąć w Archidiecezji 

Gdańskiej święcenia prezbiteratu. Jeżeli ktokolwiek 

wiedziałby o nim coś, co czyniłoby go niegodnym 

święceń, jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o 

tym tutejszy urząd parafialny lub rektora Gdańskiego 

Seminarium Duchownego. Należy jednak pamiętać, 

że złożenie fałszywych zeznań byłoby zniesławie-

niem kandydata, a to pociągałoby za sobą obowiązek 

naprawienia wyrządzonej szkody. Wszystkich kan-

dydatów do święceń polecajmy w modlitwie do-

bremu, miłosiernemu i wszechmogącemu Bogu. 

14. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu Naszych 

drogich zmarłych: Ks. Jerzego, budowniczych i do-

brodziejów naszego kościoła. Dobry Jezu… 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 29 KWIETNIA 2019 R. 
ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY 

7.00 † Krystyna Szelińska-Trusielewicz w miesiąc po śmierci 

8.00 
1) † Bolesław i Marianna 
2) O zdrowie dla mamy Luizy Orłoś 

18.00 † Stanisław, Franciszek, Krystyna i zmarli z rodziny z obojga stron 

19.00 
1) † Hieronim Mazur w 10. rocznicę śmierci 
2) † Tomasz Wojdakowski (intencja od żony i dzieci) 

WTOREK, 30 KWIETNIA 2019 R. 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA 

7.00 † Bronisław Kalinowski 

8.00 † Krystyna Ochylska 

18.00 † Barbara Moritz w 9. rocznicę śmierci 

19.00 † Józef, Czesława (k) Modrzejewscy oraz Zofia i Szczepan Ziębińscy  

ŚRODA, 1 MAJA 2019 R. 
7.00 O dary Ducha Świętego dla Piotra i Michała 

8.00 
1) † Rudolfo Rojas w 2. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 
2) † Bogumiła Kić w miesiąc po śmierci 

18.00 † Felicja, Weronika, Brunon, Anastazja, Bernard, Wacław 

19.00 Rez. 

CZWARTEK, 2 MAJA 2019 R.  
I CZWARTEK MIESIĄCA – ŚW. ATANAZEGO WIELKIEGO  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę MBF dla s. Agnieszki 
Jałońskiej z okazji 50. rocznicy urodzin 

8.00 W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity 

18.00 O powołania kapłańskie 

19.00 † Olga Nowicka w 13. rocznicę śmierci 

PIĄTEK, 3 MAJA 2019 R.   
UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI – I PIĄTEK MIESIĄCA 

6.00 † Jadwiga, Marianna (k), Tadeusz i Krzysztof 

8.00 
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie Je spotykają w Najświętszym 
Sakramencie 

9.30 O Boże błogosławieństwo i pokój w rodzinie z okazji 42. urodzin Grzegorza 

11.00 † Rajmund w 17. rocznicę śmierci oraz rodzice, bracia i teściowie 

12.30 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Genowefy i Wincentego 
Baranowskich w 65. rocznicę ślubu 
2) † Zmarli z rodziny: Turskich, Świderskich oraz Henryk i Józef 

18.00 † Marianna Izdebska 

19.30 † Marianna, Zygmunt, Krystyna, Lena, Teofil, Barbara 

SOBOTA, 4 MAJA 2019 R.  
I SOBOTA MIESIĄCA – ŚW. FLORIANA  

7.00 † Halina i Benedykt 

8.00 
1) Msza święta wynagradzająca 
2) † Marek i Henryk w 37 rocznicę śmierci 

18.00 † Waldemar Budziło w 9. rocznicę śmierci 

19.00 
1) † Emil Gazda (intencja od bratanicy Beaty z rodziną) 
2) † Irena Osińska w 2. rocznicę śmierci oraz siostry: Teresa, Krystyna i Janina  

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 
5 MAJA 2019 R.  

6.00 † Bronisław Kalinowski 

8.00 Żywy Różaniec  

9.30 † Paulina, Ksawery, Krystyna, Henryk, zmarli dziadkowie i zmarli z rodziny 

11.00 † Ireneusz w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

12.30 
1) Za parafię  
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Elżbiety w 83. rocznicę urodzin 

14.00 O opiekę MBF dla Władysławy Konkol w 90. rocznicę urodzin (intencja od 11 róży różańcowej) 

18.00 † Leopold i Helena Leszczyńscy oraz rodzice z obojga stron 

19.30 † Janina Kwiatkowska oraz zmarli z rodziny z obojga stron  
 


