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Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygo-
dnia. 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 Świę-
tego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, 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 ucznio-
wie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z 
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, sta-
nął 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 odpo-
wiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: 
Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Bło-
gosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele 
innych znaków, których nie zapisano w tej książce, 
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.   

(J 20,19-31) 

Istnieje pokusa, by uważać Miłosierdzie 
za coś, co czyni Boga ślepym na grzech. Wów-
czas stałby się On pobłażliwym dziadkiem, 
którego wnuczętom wszystko uchodzi na su-
cho. Tymczasem liturgia słowa Uroczystości 
Bożego Miłosierdzia przedstawia nam inny ob-
raz tej rzeczywistości. „On w swoim wielkim 
miłosierdziu przez powstanie z martwych Je-
zusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 
nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i nie-
pokalanego, i niewiędnącego, które jest zacho-
wane dla was w niebie” (1 P 1,3-4). Św. Piotr 
mówi wprost, na czym polega Miłosierdzie 
Boże: jest ono obietnicą zbawienia, przywróce-
niem życia nadziei, która umarła wraz z grze-
chem. Miłosierdzie Boże jest dla wszystkich. 
Nieprawdą jest jednak to, że Bóg „wciska” je 
nam na siłę jak nachalny sprzedawca na pchlim 
targu badziewie. Aby przyjąć tę miłość Boga,  
 

trzeba spotkać się z Chrystusem, który przez 
zmartwychwstanie otworzył na oścież bramy 
zbawienia. Człowiek potrzebuje jednak kon-
kretnych znaków, by dostrzec Zmartwych-
wstałego. Dla jednych będzie to wspólnota ła-
miących razem chleb (uczniowie idący do 
Emaus). Dla innych będzie nim dźwięk 
słowa, które porusza serce melodią niedającą 
się pomylić z niczym innym (Maria Magda-
lena). Dla jeszcze innych znakiem tym będzie 
rana pozostała po zwyciężonym grzechu (To-
masz). To doprowadzi nas ostatecznie do mo-
mentu, w którym będziemy musieli się okre-
ślić: Czy Miłosierdzie Boże jest czymś, czego 
pragniemy? Czy obietnica zbawienia jest wy-
starczającym powodem, by wypowiedzieć 
wobec Jezusa słowa: „Pan mój i Bóg mój”  
(J 20,28)? 

       Ks. Mateusz Tarczyński 
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Kto ustanowił II Niedzielę Wielkanocy Niedzielą Miłosierdzia? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Kościół to wspól-
nota wierzących w Je-
zusa Chrystusa. Taka 
komunia może istnieć 
wszędzie, w każdym 

miejscu i w każdym 
czasie. Na początku 
naszych rozważań 
można postawić pyta-
nie: po co zabiegać o 
architekturę i wystrój 
kościoła, jeżeli nie o 

mury, obraz  figury, wyposażenie chodzi, ale o 
świątynię duchową? Po co troska o świątynię, 
o jej wystrój i wyposażenie, o jej piękno? Znany 
liturgista o. Joseph Andreas Jungmann powie-
dział tak: właściwa istota, z której wywodzą się ze-
wnętrzne ryty służby Bożej Kościoła, ujęte w okre-
ślone formuły, modlitwy, śpiewy, dokładnie okre-
ślone paramenty i sprzęty tkwi we wspólnotowym 
charakterze liturgii. Jej sens polega więc na tym, że 
jest nie tyle modlitwą i służbą Bożą jednostki, ale 
służbą Bożą całego Kościoła. W modlitwie wspólno-
towej zewnętrzne formy są kluczowe, 

bo właśnie dzięki nim może zaistnieć wspólno-
towa czynność. Wszystko to co wspólnotowe, 
wszystko to, co społeczne musi posiadać swoje wi-
dzialne, dostrzegalne zmysłowo punkty oparcia 
w czasie i przestrzeni. Dlatego dla sprawowania 
liturgii musimy mieć świątynie, a w nich piękny, 
przemawiający do wiernych nastrój.  
       Kościół, który jest Mistycznym Ciałem 
Chrystusa, jest widzialny w czasie przez 
swoją historię, wydarzenia, przez ludzi  
a przede wszystkim przez swoją liturgię.  
Ona potrzebuje miejsca, czyli świątynię, 
która jest wznoszona nie tyle dla Boga, ile ra-
czej dla człowieka. Nie jest więc bez znacze-
nia to, jak świątynia jest zbudowana, jaki jest 
jej kształt, jak została zorientowana i jak wy-
glądają jej poszczególne elementy. W kolej-
nych częściach opracowania pochylać się bę-
dziemy nad symboliką świątyni chrześcijań-
skiej jak i nad poszczególnymi elementami 
jej wystroju: miejscem przewodniczenia, am-

boną, ołtarzem, chrzcielnicą, konfesjonałem, 
tabernakulum i innymi elementy wyposaże-
nia.  

ks. Adam  
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1. Dzisiaj obchodzimy Święto Bo-
żego Miłosierdzia. O godz. 15:00 
wystawienie Najświętszego Sa-
kramentu oraz koronka do Bo-
żego Miłosierdzia, a następnie 
uczczenie relikwii św. Faustyny 
Kowalskiej. 

2. W odpowiedzi na wielokrotne 
wezwania Ojca Świętego Fran-
ciszka, decyzją Konferencji Epi-
skopatu Polski dzisiaj po Mszach 
Świętych odbędzie się zbiórka do 
puszek, jako wyraz solidarności z 
narodem syryjskim, przede 
wszystkim w zrujnowanym 
Aleppo. 

3. Osoby dysponujące wolnym 
czasem prosimy o pomoc przy de-
montażu Grobu Pańskiego i 
Ciemnicy w poniedziałek od 
godz. 9:00. 

4. Kandydaci do bierzmowania 
trwają w nowennie do Ducha 
Świętego przed przyjęciem sa-
kramentu bierzmowania. No-
wenna odbywa się codziennie o 
godz. 19:30 w kościele. 

5. Serdecznie zapraszamy na uro-
czystość bierzmowania w czwar-
tek (27 IV) o godz. 18.00, której 
będzie przewodniczył ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź, Metropo-
lita Gdański. Z tej racji nie będzie 
Mszy Świętej o godz. 19.00. 

6. Uroczystość I Komunii Świętej 

odbędzie się w naszej parafii w 

niedzielę, 7 V. Prosimy o mo-

dlitwę o dobre przygotowanie 

dzieci do tego ważnego wyda-

rzenia w ich życiu. 

7. Rocznica I Komunii Świętej 

odbędzie się w niedzielę, 14 V. 

8. Spotkania w tym tygodniu:  

• Dla uczestników piel-

grzymki do Chorwacji w po-

niedziałek (24 IV) o godz. 

19.30 w sali parafialnej; 

• Dla ministrantów w sobotę 

(30 IV) o godz. 11.00; 

• Dla członków grupy Seniora 

w sobotę (29 IV) o godz. 16.00 

w sali parafialnej. 

9. Polecamy uwadze prasę kato-

licką: Gość Niedzielnego, Niedzielę 

i biuletyn parafialny Ave Maria 

za dowolną ofiarę. 

10. Polećmy Miłosierdziu Bożemu 

drogich nam zmarłych: ks. Je-

rzego, budowniczych, dobro-

dziejów naszego Kościoła. Do-

bry Jezu, a nasz Panie… 
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 PONIEDZIAŁEK, 24 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 †  Marianna w 3. rocznicę śmierci oraz Hieronim i zmarli z rodziny 

8.00 
1) †  Kazimiera Dobrowolska w 3. rocznicę śmierci 
2) †  Kazimiera Rybak 

18.00 
1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2) †  Zofia i Zenobiusz 

19.00 
1) †  Gertruda Hoppe, rodzice z obojga stron oraz bracia: Paweł i Czesław  
2) Dziękczynna z okazji imienin z prośbą o Boże bł., opiekę MF dla Grzegorza i całej rodziny 

 WTOREK, 25 KWIETNIA 2017 R. – ŚW. MARKA EWANGELISTY  

7.00 †  Stanisław, Stanisława (k), rodzeństwo oraz Jan i Helena 

8.00 
1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MBF dla Marii z okazji 68. rocznicy urodzin 
2) †  Rodzice z obojga stron, Filip, Helena, Stanisław, Zofia 

18.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i potrzebne łaski dla Barbary i Piotra Tyborowskich w 
25. r. ślubu 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i potrzebne łaski dla Ewy i Pawła Fethke w 25. r. ślubu 

19.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

 ŚRODA, 26 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 †  Bolesław, Marianna, rodzice z obojga stron 

8.00 †  Feliks Lickiewicz 

18.00 
1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2) †  Córka Marianna, Mąż Czesław, rodzice i zmarli z rodziny Kulibertów  

19.00 †  Mieczysław, Wacław, Marianna, teściowie i brat Wacław 

 CZWARTEK, 27 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 †  Synowa Barbara Moritz 

8.00 
1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2) O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 

18.00 †  Teofil i Maria Bartoszewski  

 PIĄTEK, 28 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 †  Katarzyna Ochylska  

8.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 
1) †  Władysław Andrzej Baranowski w 6. rocznicę śmierci 
2) †  Józef, Franciszka (k), Stanisław, Ryszard 

19.00 
1) †  Hieronim Mazur w 8. rocznicę śmierci 
2) O zdrowie dla Elżbiety i opiekę MBF dla całej rodziny 

 SOBOTA, 29 KWIETNIA 2017 R. 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Lucyny z okazji 83. rocznicy 
urodzin 

8.00 
1) †  Stanisław, Franciszek, Krystyna i dziadkowie z obojga stron 
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Ludwiki (k) i Stefana 

18.00 
1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2) †  Barbara w 2. rocznicę śmierci oraz Wanda i Józef 

19.00 
1) †  Jerzy Modrzejewski, Jan Czerwiński, Jan Żołędziewski oraz zmarli z rodziny 
2) †  Rajmund w 15. rocznicę śmierci oraz rodzice, bracia i teść 

 III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 30 KWIETNIA 2017 R.  

6.30 †  Bronisław Kalinowski 

8.00 
Msza Święta wynagradzająca NSPJ i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy narodu polskiego i całego 
świata 

9.30 
1) †  Mama Józefa (k) Oksińska w 1. rocznicę śmierci, dziadkowie i Jan 
2) Dziękczynna za 75 lat życia Jerzego Kołodziejczyka z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i potrzebne łaski 
na dalsze lata życia 

11.00 †  Romuald Ratajek w 1. rocznicę śmierci 

12.30 
1) Za parafię 
2) Dziękczynna w 60. rocznicę ślubu Jadwigi i Jerzego Lisek  z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie 

14.00 †  Jerzy w 14. rocznicę śmierci 

18.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
19.30 †  Czesława (k) i Józef Modrzejwescy oraz Zofia i Szczepan Ziębińscy  

 


