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„To Jan XXIII zwo³a³ sobór i przewodzi³ mu przez pierwszy rok, ale dopiero 
Jan Pawe³ II w swym d³ugim pontyfikacie podj¹³ w pe³ni nauczanie soboru 
i zastosowa³ je do wszystkich aspektów ¿ycia Koœcio³a" – powiedzia³ Radiu 
Watykañskiemu kard. Burke. – "Widzieliœmy to zarówno w jego nauczaniu, 
naprawdê wspania³ym, jak i w tym, co on nazywa³ now¹ ewangelizacj¹, 
czyli prze¿ywaniu wiary z entuzjazmem i moc¹ pierwszych uczniów 
Chrystusa. To wszystko zaniós³ na krañce ziemi dziêki swym podró¿om 
apostolskim. Dawa³ te¿ temu œwiadectwo a¿ do koñca, równie¿ w swym 
cierpieniu i umieraniu, pozostaj¹c wiernym swej apostolskiej misji. 
Rzeczywiœcie uda³o mu siê odnowiæ ¿ycie Koœcio³a, tak jak pragn¹³ tego 
sobór” – stwierdzi³ hierarcha.

Jan Pawe³ II i Jan XXIII od dzisiaj œwiêci! 
Jan XXIII uchodzi za jednego z najwybitniejszych papie¿y w dziejach Koœcio³a. Znany g³ównie jako 

inicjator Soboru Watykañskiego II, "dobry papie¿" - jak go nazywano - by³ przede wszystkim 
cz³owiekiem pe³nym osobistego uroku, skromnoœci i pokory, znanym z doskona³ego poczucia humoru. 
Z "Dziennika duszy", który po sobie zostawi³, wy³ania siê sylwetka chrzeœcijanina, który by³ zakochany 
w Bogu, wystrzega³ siê grzechu i obdarza³ przyjaŸni¹ wszystkich ludzi, bez wzglêdu na ich pogl¹dy czy 
wiarê. Jednak cech¹, która go najbardziej wyró¿nia³a by³a udzielaj¹ca siê innym niezwyk³a pogoda 
ducha. "Smutny ksi¹dz - mawia³ - jest z³ym ksiêdzem".
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 20,19-31) 

By³o to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi by³y zamkniête z obawy przed ̄ ydami, Jezus wszed³, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: 
Pokój wam! A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzek³ do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja 
was posy³am. Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: WeŸmijcie Ducha Œwiêtego! 
Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane. 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by³ razem z nimi, kiedy przyszed³ 
Jezus. Inni wiêc uczniowie mówili do niego: Widzieliœmy Pana! Ale on rzek³ do nich: 
Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê œladu gwoŸdzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce 
gwoŸdzi, i nie w³o¿ê rêki mojej do boku Jego, nie uwierzê. A po oœmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli znowu wewn¹trz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszed³ mimo drzwi 
zamkniêtych, stan¹³ poœrodku i rzek³: Pokój wam! Nastêpnie rzek³ do Tomasza: Podnieœ 
tutaj swój palec i zobacz moje rêce. Podnieœ rêkê i w³ó¿ /j¹/ do mego boku, i nie b¹dŸ 
niedowiarkiem, lecz wierz¹cym. Tomasz Mu odpowiedzia³: Pan mój i Bóg mój! Powiedzia³ 
mu Jezus: Uwierzy³eœ dlatego, poniewa¿ Mnie ujrza³eœ? B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej ksi¹¿ce, uczyni³ Jezus wobec 
uczniów. Te zaœ zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, 
i abyœcie wierz¹c mieli ¿ycie w imiê Jego.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
JESTEŒ STRÓ¯EM

W naszym pokoleniu mo¿emy czciæ siostrê Faustynê jako œwiêt¹ 
(kiedyœ wiele osób mia³o du¿o w¹tpliwoœci na temat jej „Dzienniczka”), 
mo¿emy czciæ Bo¿e Mi³osierdzie wed³ug tego, co napisa³a 
w „Dzienniczku” (kiedyœ by³ zakaz). Jednak w tê Niedzielê Mi³osierdzia 
musimy sobie zadaæ pytanie, czy to nas nie uspokoi³o i nie uœpi³o? Czy nie 
w³o¿yliœmy tajemnicy Mi³osierdzia na pó³kê, jak siê odk³ada przeczytan¹ 
ksi¹¿kê? Jan Pawe³ II, którego od dzisiaj Koœció³ czci jako 

b³ogos³awionego, u¿y³ kiedyœ okreœlenia „wyobraŸnia mi³osierdzia”. WyobraŸnia to znaczy 
wyprzedzanie ludzi potrzebuj¹cych, to wychodzenie ku nim, to wyobra¿anie sobie, ¿e ktoœ mo¿e nas 
i naszej pomocy potrzebowaæ; to jest nie-siedzenie w domu i nie-czekanie a¿ ktoœ poprosi o pomoc. 
To nie izolacja wewnêtrzna, która w Biblii zosta³a przedstawiona w historii Kaina i Abla. Kain zabi³ 
Abla i Bóg go pyta: „Gdzie jest twój brat?”, a on odpowiada: „czy ja jestem stró¿em mego brata?” 
(Rdz 4,9). Kain tymi s³owami da³ do zrozumienia, ¿e nie czuje siê odpowiedzialny za swojego brata, 
nie musi wiedzieæ, gdzie on jest, nie chce tego wiedzieæ. Kain odpowiedzia³ Bogu: „a co mnie to 
obchodzi?”, ale Bóg móg³ odrzec: „W³aœnie, ¿e jesteœ stró¿em swego brata! Na tobie spoczywa 
odpowiedzialnoœæ za to, gdzie twój brat jest, jak on siê czuje, kim jest, czy nie jest g³odny”. Kiedyœ Bóg 
i nas zapyta: „Gdzie jest twój brat, za którego by³eœ odpowiedzialny?”

ObudŸmy siê wiêc, czyñmy mi³osierdzie zanim zostaniemy o nie poproszeni. Tak czyni Jezus 
wobec nas: wyprzedza nasze proœby i przychodzi ze swoim mi³osierdziem „mimo drzwi 
zamkniêtych”, tak jak w dzisiejszej Ewangelii.

                            Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Dlaczego szukacie ¿yj¹cego wœród umar³ych?” „S³owa te s¹ niczym kamieñ milowy w dziejach – mówi³ 

Ojciec Œwiêty Franciszek. – Ale s¹ te¿ kamieniem, o który siê potykamy, jeœli nie otwieramy siê na Dobr¹ Nowinê, 
jeœli myœlimy, ¿e mniej wadzi nam Jezus umar³y ni¿ ¿ywy! Jak¿e czêsto potrzebujemy us³yszeæ te s³owa na naszej 
codziennej drodze! Ile¿ to razy szukamy ¿ycia wœród rzeczy martwych, które nie mog¹ daæ ¿ycia, które dzisiaj s¹, 
a jutro ju¿ ich nie bêdzie, które przemijaj¹. Potrzebujemy tych s³ów, kiedy zamykamy siê w ró¿nych formach 
egoizmu i samozadowolenia. Kiedy dajemy siê zwodziæ ziemskim potêgom i sprawom tego œwiata, zapominaj¹c 
o Bogu i bliŸnim. Kiedy nasz¹ nadziejê pok³adamy w œwiatowych pró¿noœciach, w pieni¹dzu, powodzeniu. Wtedy 
w³aœnie S³owo Bo¿e nam mówi: Dlaczego szukacie ¿yj¹cego wœród umar³ych? Dlaczego szukasz w³aœnie tam? 
To nie mo¿e ci daæ ¿ycia. Byæ mo¿e chwilow¹ radoœæ, byæ mo¿e radoœæ na dzieñ, tydzieñ, miesi¹c... A potem? 
Dlaczego szukacie ¿yj¹cego wœród umar³ych?” (...)

„Drodzy bracia i siostry, wobec pustego grobu Jezusa Chrystusa uœwiadamiamy sobie, ¿e œwiat³o 
zmartwychwstania przenika ca³e nasze ¿ycie, pomaga nam wyjœæ z naszych przestrzeni smutku i otwiera 
perspektywy na radoœæ i nadziejê. Niech ta radoœæ i nadzieja nape³nia zawsze wasze serca! Niech Bóg wam 
b³ogos³awi!”.
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm... 
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii 

Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko 
Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
SIÓDME  PRZYKAZANIE  BO¯E
Nie kradnij.
Ka¿dy cz³owiek i ka¿da rodzina ma prawo posiadaæ w³asne 

rzeczy. Jest to w³asnoœæ prywatna. Pocz¹tkiem ka¿dej w³asnoœci jest 
praca. To, co posiadaj¹ inni, nazywamy w³asnoœci¹ cudz¹. Natomiast 
w³asnoœæ spo³eczna jest to taka w³asnoœæ, która nale¿y do 
wszystkich, np.: szko³y, drogi, parki, drzewka i inne rzeczy. Oprócz 
przedmiotów w³asnoœci¹ s¹ tak¿e filmy, nagrania, programy 
komputerowe. W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje 
szanowaæ w³asnoœæ swoj¹, cudz¹ i spo³eczn¹. Aby umieæ szanowaæ w³asnoœæ 
cudz¹ i w³asnoœæ spo³eczn¹, trzeba najpierw nauczyæ siê dbaæ o to, co nale¿y 
do nas samych i naszej rodziny. Przeciwko siódmemu przykazaniu grzeszy ka¿dy, 
kto zabiera bliŸniemu jego w³asnoœæ, czyli kradnie. Grzeszy równie¿ ten, kto 
zabiera lub niszczy w³asnoœæ spo³eczn¹. Rzeczy znalezione lub po¿yczone trzeba 
zawsze oddaæ w³aœcicielowi, a to, co siê zniszczy³o nale¿y naprawiæ lub odkupiæ.

Sakrament bierzmowania
1. Czym jest Koœció³? Kto za³o¿y³ Koœció³?
Koœció³ jest ludem, który Bóg zwo³uje ze wszystkich krañców ziemi, aby 

utworzyæ z nich wspólnotê tych wszystkich, którzy przez wiarê i Chrzest 
staj¹ siê dzieæmi Bo¿ymi, cz³onkami Koœcio³a i œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego. 
Koœció³ zak³ada³ Jezus ca³ym swoim ¿yciem, gromadz¹c wiernych, 
wybieraj¹c 12 Aposto³ów i ustanawiaj¹c œw. Piotra widzialn¹ g³ow¹ 
Koœcio³a.

2. Co jest celem Koœcio³a?
Pos³aniem Koœcio³a jest g³oszenie i krzewienie wœród wszystkich 

narodów Królestwa Bo¿ego zapocz¹tkowanego przez Jezusa Chrystusa. 
Stanowi tu na ziemi zal¹¿ek oraz zacz¹tek tego Królestwa.

3. Jakie cechy posiada Koœció³?
Jeden – ma jednego najwy¿szego pasterza, g³osi jedn¹ i tê sam¹ naukê, udziela wszêdzie tych 

samych sakramentów œwiêtych, 
Œwiêty – g³osi œwiêt¹ naukê Jezusa Chrystusa, sprawuje Najœwiêtsz¹ Ofiarê Mszy œwiêtej 

i udziela sakramentów œw., wychowa³ i wychowuje zastêpy œwiêtych, 
Powszechny – jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, rozszerza siê po ca³ej ziemi, trwa 

nieprzerwanie od Pana Jezusa do koñca Œwiata,
Apostolski – uczy tego samego co aposto³owie, udziela tych samych sakramentów co oni, biskupi 

w ³¹cznoœci z papie¿em s¹ prawowitymi nastêpcami aposto³ów.
4. Kim s¹ Aposto³owie?
Aposto³owie to uczniowie Jezusa Chrystusa powo³ani przez niego osobiœcie i „wys³ani” 

do g³oszenia Ewangelii. S¹ nimi: Szymon Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bart³omiej, Tomasz, 
Mateusz, Jakub syn Alfeusza, Szymon zwany Gorliwym, Juda, Maciej i Pawe³.

5. Kim jest papie¿?
Papie¿ jest nastêpc¹ Œwiêtego Piotra. Obecny papie¿ nazywa siê Franciszek.
6. Kim s¹ biskupi?
Biskupi s¹ nastêpcami aposto³ów. Zjednoczeni z Ojcem Œwiêtym wype³niaj¹ urz¹d nauczycielski, 

kap³añski i pasterski w koœciele.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

00

00

00 00 00 00 00

00 00

*   *   *   *   *

1. Obchodzimy dziœ 2. niedzielê Wielkanocy, zwan¹ Niedziel¹ Mi³osierdzia. Liturgia tego dnia 
wskazuje nam na Bo¿e mi³osierdzie, które objawia siê nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, 
lecz równie¿ w tym, ¿e Pan Jezus osobiœcie chce siê spotkaæ z w¹tpi¹cym Tomaszem, a w nim 
z ka¿dym z nas.

2. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna równie¿ Tydzieñ Mi³osierdzia. Pamiêtajmy zatem o praktyko-
waniu uczynków mi³osierdzia, abyœmy samy mogli go doœwiadczaæ.

3. Œwiat bardzo potrzebuje Bo¿ego mi³osierdzia, dlatego wykorzystajmy ten dzieñ równie¿ 
na modlitwê za nas samych i naszych bliskich. Dziœ za odmówienie koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego 
mo¿emy tak¿e uzyskaæ odpust zupe³ny na zwyk³ych warunkach. S¹ nimi: stan ³aski uœwiêcaj¹cej, 
brak przywi¹zania do grzechu choæby powszedniego, przyst¹pienie do Komunii œw., modlitwa 
w intencjach Ojca Œwiêtego. Odpust ten mo¿emy ofiarowaæ za siebie lub te¿ za kogoœ ze zmar³ych.

4. W po³owie tygodnia wchodzimy w maryjny miesi¹c maj. Codziennie bêdziemy gromadziæ siê wokó³ 
o³tarza na Eucharystii i na majowym nabo¿eñstwie. W naszym koœciele nabo¿eñstwo majowe 
bêdziemy celebrowali codziennie po Mszy Œw. o godz.18 . 

Na pocz¹tku maja bêdziemy prze¿ywali te¿ wspomnienie œw. Józefa Rzemieœlnika. Jest to zarazem 
pierwszy czwartek miesi¹ca – dzieñ dziêkczynienia za dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe 
powo³ania kap³añskie i zakonne zw³aszcza z naszej parafii. Godzina Œwiêta po Mszy Œw. o godz. 18 . 
W pierwszy pi¹tek miesi¹ca w liturgii wspominamy œw. Atanazego, biskupa i doktora Koœcio³a. 
Od godz. 17 . Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ. A w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca 
przypada uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze œw. w naszym 
koœciele o godz. 7 , 9 , 11 , 13  i 18 .

5. Od przysz³ej niedzieli Mszê œwiêt¹ o godz. 15  zast¹pi Msza Œw. o godz. 16  w koœciele 
Zmartwychwstania Pañskiego na parafialnym cmentarzu.
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