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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA 

Dz 4, 32-35; Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31 

      Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, przy-
szedł Jezus, 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 za-
trzymane". 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 śla 

du gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, 
nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy ucznio-
wie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były za-
mknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" 
Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i 
włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do 
Niego: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Je-
zus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwie-
rzyli". I wiele innych znaków, których nie zapi-
sano 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.    J 20, 19-31 

KOMENTARZ 

     Chrystus w swoich objawieniach sio-
strze Faustynie przekazał, aby mówiła 
światu o Jego niezgłębionym Miłosier-
dziu. Jego pragnieniem, było, aby święto 
Miłosierdzia było schronieniem i 
ucieczką dla wszystkich dusz, zwłaszcza 

dla największych grzeszników. „Nie za-
zna ludzkość spokoju dopokąd nie 
zwróci się do Miłosierdzia”. Wielu z nas 
żyje w jakiejś niepewności i zagrożeniu, 
które być może wywołuje w nas lęk i nie-
pokój. Źródłem tego najczęściej jest 
grzech, który odbiera nam wolność i ra-
dość z życia. Uczniowie Jezusa zamyka- 

ją się w wieczerniku z obawy przed 
światem i do takich ludzi przychodzi Je-
zus. Do nas również, niezależnie od sy-
tuacji i grzechu przychodzi Chrystus i 
mówi: pokój z Tobą, zmaganie z niesie-
niem krzyża, walka o prawdę ze Mną 

ma sens, bo ze Mną prowadzi do zwy-
cięstwa. Nie ma takiego schronienia, ani 
miejsca oddzielającego nas od Boga, do 
którego nie przedostałoby się Boże Mi-
łosierdzie i Zmartwychwstały Chrystus 
ze swoim pokojem. To nie tyle my szu-
kamy Bożego przebaczenia, co ono pra-
gnie odnaleźć nas.              Ks. Wojciech   
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KONKURS DLA DZIECI 
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: Gdzie i w którym roku Św. Faustyna doznała objawień Jezusa Miłosiernego? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„ZAGROŻENIA WIARY” 
      Wiarę, czyli Boże zaproszenie otrzy-
mujemy najczęściej w chwili naszego 
chrztu. Jest ona wtedy jak ziarno potrzebu-
jące gleby i pielęgnacji. Ziarno wyda swój 
plon tylko wtedy, jeśli znajdzie odpowied-
nie warunki do wzrastania. Pierwszym za-
grożeniem wiary są niestety czasem sami 
rodzice, którzy wprawdzie przyniosą 
dziecko do chrztu, ale dalej nie uczynią 
wiele, by to ziarno wykiełkowało i wzra-
stało. Nawet tak wytrzymała roślina jak 
kaktus zginie, gdy zabraknie mu wody. 
Następne zagrożenie pojawia się wówczas, 
gdy dziecko dorasta, gwałtownie rozwija 
się fizycznie i budzi się duchowo, gdy staje 
się opryskliwe, przekorne, uparte, czasem 
uciekające z domu. Właśnie wtedy odrzuca 
wszelki autorytet: rodziców, Kościoła, 
szkoły itp. Siebie uważa za istotę najmą-
drzejszą i nieomylną, czasem rzeczywiście 
szuka prawdy, ale niekiedy bezkrytycznie 
przyswaja sobie poglądy: rówieśników, z 
filmu lub internetu. Jeśli wychowuje się w     

zdrowej, modlącej się, katolickiej rodzinie, 
pomału mija okres buntu, a wiara w Boga 
umacnia się. Niestety bywa też odwrotnie. 
Trzeba pamiętać, że dziś po młodych wy-
ciągają się ręce nie tylko ukrzyżowanego 
Chrystusa, ale że nasza młodzież jest jak 
nigdy dotąd bombardowana różnymi ku-
szącymi propozycjami i łatwymi rozwiąza-
niami, a wszechobecna reklama wciska się 
w każdy zakamarek umysłu. Twórcy 
świata bez Boga wiedzą, że najprostszym 
sposobem zawładnięcia duszą młodych 
jest zepsucie obyczajów, moralności, nieo-
graniczonego seksu, używek, czyli życie 
bez żadnego skrępowania, obowiązku czy 
zasad. Przyjmując taki model życia młodzi 
nie mają czasu na jakąś rzeczową refleksję. 
W takiej sytuacji Bóg im przeszkadza, dla-
tego rezygnują z życia sakramentalnego i 
modlitwy. Brak modlitwy to brak więzi z 
Bogiem, a to wcześniej czy później spowo-
duje osłabienie i zerwanie relacji ze 
Stwórcą.                 Ks. Henryk Krukowski  

     MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj obchodzimy Święto Bożego Miło-
sierdzia, dlatego na godz. 15:00 zapra-
szamy na wystawienie Najświętszego Sa-
kramentu połączone z koronką do Bo-
żego Miłosierdzia, a następnie uczcze-
niem relikwii św. Faustyny Kowalskiej. 

2. W poniedziałek (9 IV) obchodzimy Uro-
czystość Zwiastowania Pańskiego - Uro-
czystość tę obchodzimy w Kościele jako 
Dzień Świętości Życia oraz Dzień Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ob-
rzęd duchowej adopcji dziecka poczętego 
w naszym kościele odbędzie się po każ-
dej Mszy Świętej. W tym obrzędzie 
osoby chętne wyrażają swoje postano-
wienie modlitwy przez 9 miesięcy o ura-
towanie życia dziecka poczętego w łonie 
matki, którego życie jest zagrożone.  

• Msze święte w tym dniu o godz.: 
7.00, 8.00, 9.00, 18.00, 19.00. 

3. W piątek (13 IV) przypada Dzień Fatim-
ski. Msza Święta, której przewodniczył 
będzie ks. kan. prof. Wojciech Cichosz, 
dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. 
św. Jana Pawła II w Gdyni, o godz. 18:00. 
Po Mszy Świętej modlitwa różańcowa. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu rozpocznie od godz. 8:30.  
Msze Święte w tym tygodniu: 

• W intencji dobroczyńców, podo-
piecznych i wolontariuszy Parafialnego 
Zespołu Caritas - w poniedziałek (9 IV) o 
godz. 18.00. Po Mszy świętej spotkanie w 
sali parafialnej; 

• Zbiorowa za zmarłych w czwartek 
(12 IV) o godz. 18.00. Intencje można 
składać w zakrystii; 

• Dla chorych i ich rodzin – w so-
botę (14 IV) o godz. 10:00. Po Mszy Świę-
tej spotkanie w sali parafialnej; 

• Dla rodziców z doświadczeniem 
straty dziecka w sobotę (14 IV) o 15.00. Po 
Mszy Świętej spotkanie w sali parafial-
nej. 

4. Zapraszamy na kolejną katechezę dla do-
rosłych z cyklu „o moralności chrześci-
jańskiej” w poniedziałek (9 IV) na godz. 
19.30 do sali parafialnej. Temat spotka-
nia: „Co trzeba zrobić, żeby zgrzeszyć?”.  
 

5. Spotkania w tym tygodniu:  

• Wspólnoty Ochotników Cierpienia w po-
niedziałek (9 IV) o godz. 13.00 w sali para-
fialnej. 

• Ministrantów i chłopców, którzy chcą zo-
stać ministrantami na spotkanie w sobotę 
na godz. 11:00. 

6. Zapraszamy dzieci na wakacyjny wy-

jazd w Gorce i Pieniny od 1 do 8 lipca. W pro-
gramie min.: Krynica Zdrój, Nowy Sącz, Stary 
Sącz, Szczawnica, Limanowa, Zakopane, Mor-
skie Oko, Wąwóz Homole, Palenica, Lubań i 
wiele innych atrakcji. Koszt. 900 zł. Więcej in-
formacji i zapisy u księdza Adama. 

7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj 
na tacę, które zostaną przeznaczone na cele 
inwestycyjne. 

8. 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 ubo-
gich i potrzebujących. 

9. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 
Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny 
Ave Maria za dowolną ofiarę. Zachęcamy do 
zakupu miesięcznika List do Pani wydawa-
nego przez Polski Związek Kobiet Katolickich 
w cenie 5 zł. Miesięcznik adresowany jest do 

kobiet, które pragną ogarnąć refleksją swoje 
życie i zadania wynikające z kobiecego powo-
łania. W piśmie prezentowane są cenne inicja-
tywy społeczne, pomysły wspólnego czynie-
nia dobra, pożytecznego spędzania czasu, za-
mieszczane są reportaże, wywiady z interesu-
jącymi ludźmi, powieść w odcinkach, dużo 
dobrej poezji. Jest jeszcze dostępny kwiet-
niowy numer naszego miesięcznika parafial-
nego u Pani Fatimskiej. Naszą gazetkę z wie-
loma ciekawymi artykułami można nabyć w 
zakrystii i u ministrantów przy wyjściu z ko-
ścioła. Minimalna cena to 2 zł. Serdecznie za-
chęcamy. 

10. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich 
nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, 
dobrodziejów naszego kościoła, śp.: Ry-
szarda Ślusarza (l. 72) z ul. Subisława, Emilię 
Zwolan z ul. Sztormowej oraz zmarłych z na-
szych rodzin. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 9 KWIETNIA 2018 R – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

7.00 
Intencja dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, obfitość darów Ducha Świętego oraz 
czułą opiekę MBF dla ks. Mateusza Tarczyńskiego i jego Margaretek 

8.00 † Mieczysław Bartosiak w 11. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

9.00 
O Dary Ducha Świętego, opiekę MBF, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktora, Tomasza i 
Aleksandry 

18.00 
1) W intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 
2) † Leokadia, Helena oraz rodzice 

19.00 † Tadeusz Alenowicz w 19. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny z obojga stron 

 WTOREK, 10 KWIETNIA 2018 R.  

7.00 † Ewa i Janina 

8.00 † Rodzice: Felicja, Herbert, dziadkowie: Marianka i Franciszek z rodziny Miaskowskich 

18.00 O Boże błogosławieństwo dla rodziców od strony Jankowskich 

19.00 
1) † Maria Wołkowicz w miesiąc po śmierci 
2) † Krystyna Litwinowicz, Zdzisław oraz zmarli z rodziny 

 ŚRODA, 11 KWIETNIA 2018 R. 

7.00 † Leokadia, Leon, Jadwiga, Paweł 

8.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę MBF dla dzieci i wnuków 

18.00 † Jan Sulich w 8. rocznicę śmierci, matka Aniela 

19.00 † Rodzice: mama Józefa (k) w 16. rocznicę śmierci i tata Czesław w 12. rocznicę śmierci 

 CZWARTEK, 12 KWIETNIA 2018 R.  

7.00 † Genowefa w 17. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron, Józef, Mieczysław 

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

18.00 † Msza święta zbiorowa za zmarłych 

19.00 † Zygmunt Łepkowski w 2. Rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 13 KWIETNIA 2018 R.  

7.00 † Mirosława (k) Lewandowska 

8.00 † Irena Skurska-Rosinka 

18.00 
1) † Zofia Ciechanowicz 
2) † W intencji bohaterów zamordowanych w Katyniu w 1940 r., w tym Piotra Szajdy oraz 
zmarłej 4. marca 2018 córki Piotra - Marii Wołkowicz 

 SOBOTA, 14 KWIETNIA 2018 R.  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie z okazji 44. rocznicy 
ślubu Małgorzaty i Edwarda 

8.00 
Dziękczynna z okazji 50. urodzin Anny z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i 
opiekę MBF 

18.00 † Helena, Czesława (k), Zefiryna (k), Franciszek, Feliks, Marian 

19.00 † Władysław Andrzej Baranowski w 7. rocznicę śmierci 

 III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 15 KWIETNIA 2018 R. 

6.30 Za parafię 

8.00 † Wojciech i pomordowani w Katyniu 

9.30 O łaskę zdrowia i wszelkie Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Teodora 

11.00 
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę MBF dla Artura w 13. 
rocznicę urodzin 

12.30 
1) † Barbara Bogucka w 1. rocznicę śmierci 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Teresy i 
Eugeniusza Pochmara z okazji 50. rocznicy ślubu 

14.00 † Rajmund w 16. rocznicę śmierci, rodzice, bracia i teść 

18.00 † Jakub Mazur w 12. rocznicę śmierci 

19.30 † Ludwik Karcz w 5. rocznicę śmierci 
 


