
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 24.04 Św. Wojciecha, bp i męczennika, Gł. Patrona Polski (uroczystość) 
1800 1) + Anielę (r. śm), Bolesława, Henryka, Mariana, Janinę Malickich, Danutę, Jana 
Szlufików  
        2) + Janinę Kowalską zam. kółko różańcowe bł. Karoliny Kózkówny z Nidy  
1830 + Pawła, Józefa, Anielę Zawadzkich, Bolesława, Józefę, Mieczysława Ramiączków  
Wtorek 25.04 Św. Marka, Ewangelisty (święto)   
1800 1) W int. Wojciecha Kruka z okazji 50 r. ur. oraz imienin o Boże bł. i opiekę MB oraz 
o zdrowie zam. żona z dziećmi  
         2) + Janinę i Władysława Jasińskich, Zofię Więckowską   
Środa 26.04 Dzień Powszedni   
1800 1) + Andrzeja Ludwinka zam. żona z córką z rodziną  
        2) + Janinę Kowalską zam. Daniela Brzoza  
1830 1) + Genowefę (r. śm), Bolesława, Czesława, Stanisława Lużyńskich i Władysława 
Krążka 
        2) + Agatę, Antoniego i Stefanię Nosek zam. rodz. Nosków  
Czwartek 27.04 Dzień Powszedni  
1800 1) + Franciszkę Lach (r. śm), Romana i zm. z rodz. Lachów, Zegadłów, Kruków i 
Nowaków i Mieczysława Wojcieszyńskiego  
2) + Stanisława Jaszczyka zam. żona. 
1830 + Tadeusza, Genowefę Januszek z int. syna z rodziną  
Piątek 28.04 Dzień Powszedni  
1800 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże bł. w r. ślubu Anny i Zygmunta  
1830 + Józefa (r. śm), Edwarda Brzozę, Kazimierza Bałę, i Mirosława Kozłowskiego   
Sobota 29.04 Św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy, patronki Europy (święto) 
1800 W int. Damiana w 28 r. ur., Mai w 6 r. urodzin, Moniki w 33 r. ur. o Boże bł. i opiekę 
MB zam. rodzice  
1830 W int. Bożeny i Grzegorza Michta 22 r. śl. oraz ich dzieci o Boże bł. i opiekę MB   
Niedziela  30.04 III Niedziela Wielkanocna 
800 + Janinę, Bogdana Znój, Wandę Dziewięcką, Piotra Toporka  
1000 Msza Święta za Parafię  
1200 + Krzysztofa Lewickiego (7 r. śm.) i zm. z rodz. Gibasów i Salamonów   
1600 W r. święceń kapłańskich o. Jakuba o wierność powołania  

Parafia p.w. Wszystkich Świętych  
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08 84930004 0070 0205 4104 0001 
 

D  O    U  Ż  Y T  K  U    W  E  W  N Ę  T  R  Z  N  E  G  O 

   
     

 Niedziela Miłosierdzia Bożego 
23 kwietnia 2017 r. Nr 22 (439) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 2, 42-47 / 1 P 1, 3-9 
Ewangelia: J 20, 19-31 
„ Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
drzwi były zamknięte z obawy przed Ży-
dami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to po-
wiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzaw-
szy 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: «Weźmij-
cie 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 ręki 
mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 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 wierzą-
cym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: 
«Uwierzyłeś dlatego, że 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. 
Kazanie espresso… 
„Profesor Charles Taylor krytykuje ludzi zbyt pewnych swojej wiary, którzy nie dopuszczają 
żadnych wątpliwości. Pozostają nieświadomi, ślepi, wewnętrznie stłumieni i zakleszczeni. 
Dziwne, że św. Tomasz jest raczej negatywnym bohaterem. Dlaczego miałby ślepo uwie-
rzyć apostołom? Zresztą chciał rozpoznać Jezusa nie po chwalebnych czynach, tylko po 
ranach. 
W >>Legendzie o świętym Marcinie<<, święty spotyka Chrystusa w świetlistym wizerunku. 
Jednak - na podstawie brakujących ran - rozpoznał w nim chytrze przebranego Antychry-
sta.”                                                                                                                    /ks. E. Burzyk/ 

 

Bóg pełen Miłosierdzia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra… 
× 25.04 - Dzień Sekretarki 
× 27.04 - Światowy Dzień Grafika 
× 28.04 - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 
× 29.04 - Międzynarodowy Dzień Tańca  
× 30.04 - Międzynarodowy Dzień Jazzu 



A w parafii… 
▪ Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy, by pamiętać o modlitwie Koronką oraz  
o Godzinie Miłosierdzia o godz. 15.00. 
▪ Dziś po mszy św. popołudniowej rozpoczyna się peregrynacja Relikwii Krzyża Świętego  
w rodzinach naszej Parafii. Nawiedzenie zaczyna się od Brzezin od strony Radkowic. Reli-
kwie będą przekazywane następnej rodzinie codziennie o godz. 19.30. Módlmy się wszyscy 
o dobre przeżycie tego czasu.  
▪ Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów 
Triduum Paschalnego. 
▪ Dziś przypada uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski, która została przeniesiona na 
poniedziałek. Zapraszamy jutro na msze św. z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ Zapraszamy młodych jutro na godz. 18.00 na kolejną Herbatę z aureolą do świetlicy. 
▪ 3 maja, w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski o godz. 10.00 do naszej świątyni para-
fialnej zostaną wprowadzone relikwie św. Floriana, patrona strażaków. 24 kwietnia rozpo-
czynamy nowennę przed tym wydarzeniem 

Nowenna do Świętego Floriana 
Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej 
ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą 
przed Bogiem. Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się lai-
cyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją 
wyznać. Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi  
i wszelkich klęsk żywiołowych. Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebez-
piecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami. Strażaków 
ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych, w ra-
towaniu ludzkiego życia i mienia. Ucz nas poszanowania środowi-
ska naturalnego. Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, aby-
śmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę 
w niebie. AMEN  
Święty Florianie, wielki Mężu Boży - módl się za nami 
Niezwyciężony Obrońco wiary świętej… Nieustraszony Męczenniku Chrystusa… 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„Stąd rodzi się chrześcijaństwo. Nie jest ono ideologią, ani systemem filozoficznym, ale jest 
pielgrzymką wiary, która wychodzi od zdarzenia, zaświadczonego przez pierwszych 
uczniów Jezusa. Paweł podsumowuje je w następujący sposób: Jezus umarł za nasze 
grzechy, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, ukazał się Piotrowi oraz Dwu-
nastu (por. 1 Kor 15,3-5). To jest fakt - umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał, objawił 
się - to znaczy Jezus żyje - to jest istotą orędzia chrześcijańskiego. (…)Jakże wspaniale 
pomyśleć, że chrześcijaństwo jest w zasadzie tym właśnie! Jest nie tyle naszym poszukiwa-
niem wobec Boga - poszukiwaniem doprawdy nieokreślonym - ile raczej poszukiwaniem 
Boga względem nas. Jezus nas ujął, pochwycił, pozyskał nas, aby już nas nie opuścić. 
Chrześcijaństwo jest łaską, jest zaskoczeniem i dlatego zakłada serce zdolne do zadziwie-
nia. Serce zamknięte, serce racjonalistyczne nie jest zdolne do zadziwienia i nie może zro-
zumieć, czym jest chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo jest łaską, a łaskę się jedynie po-
strzega, co więcej - spotyka w zadziwieniu spotkania. (…)Trzeba pójść do naszego grobu, 
wszyscy mamy coś w naszym wnętrzu, co nam ciąży. Trzeba tam pójść i zobaczyć, jak Bóg 
potrafi zmartwychwstać z tego miejsca. Jest tutaj szczęście, radość i życie, tam gdzie wszy-
scy myśleli, że był jedynie smutek, klęska i ciemność. Bóg sprawia, że Jego najpiękniejsze 
kwiaty rosną pośród najbardziej jałowych kamieni. (…)A jeśli nas zapytają o przyczyny na-
szego otrzymanego w darze uśmiechu i naszego cierpliwego dzielenia się, wówczas może-
my odpowiedzieć, że Jezus jest nadal tutaj, że nadal żyje pośród nas, że Jezus jest z nami 
tutaj na tym placu, żyjący i zmartwychwstały!”                                          /Papież Franciszek/ 

Boży człowiek… - św. Piotr Betancur (26 kwietnia) 
Piotr urodził się 16 maja 1619 r. w Chasna lub Villaflor na Tenery-
fie, jednej z Wysp Kanaryjskich. Był podobno potomkiem Jana de 
Béthencourt, konkwistadora, który przybył z Normandii, aby zdo-
być wyspę dla Henryka III, króla Kastylii. Piotr wychowywał się  
w atmosferze pobożności. Gdy był już młodzieńcem, zapragnął 
zostać misjonarzem. W dwudziestym trzecim roku życia wyruszył 
w świat. Nie znamy dokładnie drogi wędrówki Piotra, ale ślady je-
go pobytu odkryto m.in. w Hawanie (Kuba). W 1651 r. osiadł 
wreszcie w Gwatemali. Przez trzy lata uczył się u jezuitów, bo 
marzył o wyjeździe do Japonii. Potem wynajął na obrzeżach mia-
sta dom, do którego zaczął przygarniać opuszczone dzieci. Uczył 
je czytania i pisania, przy tym zaś katechizował. W tym okresie 
nawiązał bliski kontakt z kapucynami i został ich tercjarzem. Z 

czasem zaczął przygarniać do swojego domu również chorych, przekształcając dom w szpi-
tal. Poparty przez miejscowego biskupa i gubernatora, wybudował następnie nowy dom na 
szpital i pod swój zarząd przyjął dwa inne szpitale. Wszystkie te dzieła oddał pod opiekę 
Matki Bożej z Betlejem. Gdy zdobył dla nich współpracowników, utworzył stowarzyszenie 
oparte na statutach tercjarskich. Wybudował jeszcze kościół i szkołę. Zmarł 25 kwietnia 
1667 r. Beatyfikacji Piotra dokonał w 1980 r. św. Jan Paweł II, a w 2002 r. ten sam papież 
ogłosił go świętym podczas Mszy sprawowanej w Gwatemali. Modlitwa. Panie Boże przez 
wstawiennictwo św. Piotra prosimy otwórz nasze oczy na potrzeby bliźnich, którzy żyją wo-
kół nas. Amen 

Tu es Petrus... 
207. Mikołaj V (6.III.1447-24/25.III.1455) Tommaso Parentucelli, syn lekarza, ur. 1397, bi-
skup Bolonii, działał w 1446 legat w Niemczech. Dopiero na krótko przed wyborem został 
mianowany kardynałem. Mikołaj był człowiekiem kompromisu: dążył do zawarcia pokoju z 
wszystkimi mocarstwami Europy. W 1448 zawarł z Fryderykiem III tzw. konkordat wiedeń-
ski. W r. 1449 udało mu się nakłonić antypapieża Feliksa V do ustąpienia; Sobór w Bazylei, 
uznał za papieża Mikołaja, po czym 25 kwietnia 1449 się rozwiązał. Tym samym zakończyła 
się schizma. W roku 1450 zorganizował obchody Roku Świętego. Na ostatnie lata życia pa-
pieża przypada utrata Konstantynopola, który w roku 1453 zdobyli Turcy. W Rzymie zapo-
czątkował tzw. złoty wiek nauki, utworzył Bibliotekę Watykańską, był autorem pomysłu rene-
sansowej przebudowy Watykanu i Bazyliki św. Piotra, nie troszczył się o nepotów, lecz żył 
dla Kościoła. Zmarł 25 marca 1455 po ciężkiej i długiej chorobie. 

Zamyśl się… 
"Lepiej jest dla biskupów znosić prześladowania ce-
sarzy niż ich przyjaźń"                           /Św. Ambroży/ 

Uśmiech 
-Co ma fryzjer w lodowce?  
- Ma'szynkę 

Coś dla ducha… 
„Miej miłosierne serce” 

Moje dziecko! Świat jest pełen ludzi, którzy, mają tendencję do przyjmowania, że bliźni są 
winni, póki się nie dowiedzie ich niewinności. Nie chcę, abyś był takim niewybaczającym 
człowiekiem. Zamiast tego, módl się o serce, które tłumaczy wątpliwości na korzyść podej-
rzanego. Nie jest mądre poniżanie kogoś za to, że coś przeskrobał, ponieważ może być tyl-
ko kwestią czasu, że tobie zdarzy się coś podobnego i będziesz potrzebował miłosierdzia. 
Jezus wiedział, że każdy może popełniać błędy, ale wiedział także, że każdy wart jest prze-
baczenia. Mój synu, wybierz serce tak miłosierne jak serce Jezusa. Pamiętaj o wszystkich, 
którym On przebaczył przez ciebie. Bądź pokorny, zmiękcz swoje serce w stosunku do tych, 
którzy cię poniżają. Zawsze okazuj miłosierdzie. Zawsze Przebaczający, Bóg.  

/Andy Cloninger/ 
 


