
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 20.04 Dzień Powszedni  
1800 1) + Stanisława (r. śm.) i Stanisławę z int. córki 
       2) + Paulinę Mazur od pracowników i właścicieli firmy Jawal 
1830 1) + Józefa, Franciszkę, Michała Wawrzyckich, Marię i Józefa Pszczołów, Katarzynę, 
Władysława Kasperków  
         2) + Stanisławę i Adama Korbanów z int. sąsiadów Sabatów 
Wtorek 21.04 Dzień Powszedni  
1800   1) + Janinę (r. śm.), Mariana Pobochów z int. r. 
         2) + Zdzisława Lużyńskiego od uczestników pogrzebu 
1830  1) + Helenę Bentkowską od wnuczek Agnieszki i Magdaleny 
        2) + Andrzeja Kociołkowskiego 
Środa 22.04 Dzień Powszedni   
1800 1) + Anielę (r. śm.), Bolesława, Henryka, Mariana, Janinę Malickich, Danutę, Jana 
Szlufików 
       2) + Helenę Bentkowską od wnuczków Tomasza, Sylwestra, Grzegorza, Edyty z ro-
dzinami oraz Artura i Adama 
1830 1) + Leokadię Pyk 
       2) + Bożenę Tkacz od pracowników Delikatesów Centrum 
Czwartek 23.04 Dzień Powszedni  
1800  1) + Jerzego Władyszewskiego w r. śm.  
        2) + Paulinę Mazur od sąsiadów Tetelewskich 
1830 1) + Bożenę Tkacz od rodziny Gilów i Skarbków 
        2) + Adama i Stanisławę Korban z int. sąsiada 
Piątek 24.04 Dzień Powszedni  
1800 1) +Władysławę Frankowicz od bratowej Wandy z rodziną 
       2) + Zofię Szczepanek z int. córki Elżbiety z rodziną 
1900 1) + Bożenę Tkacz zam. r. Cendrowicz 
       2) + Reginę Stachurę od córki Anety z rodziną 
Sobota 25.04  Dzień Powszedni 
1800 1) + Franciszka, Romana Lacha i zm. z r. Lachów, Mieczysława Wojcieszyńskiego, 
zm. z r. Zegadłów, Kruków i Stanków 
       2) + Paulinę Mazur od męża i syna Oskara  
1830 1) W 50 r. ślubu Stanisława i Marianny Kubickich z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej 
       2) + Zofię, Jana Szczepanka z int. córki Małgorzaty z rodziną 
Niedziela 26.04 Niedziela  
800  + Andrzeja Ludwinka zam. żona i córka z r. 
1000  za Parafię 
1200  + Reginę Stachurę z int. męża i dzieci z rodzinami 
1600  w rocznicę święceń ojca Jakuba o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 
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 Niedziela Miłosierdzia Bożego 
19 kwietnia 2020 r. Nr 21 (595) 

 

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 Żydami, przyszedł Jezus, stanął po-
środku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powie-
dziawszy, 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 po-
wiedział im: «Weźmijcie 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, Je-
zus 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 wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: 
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogo-
sławieni, 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… 
„Trudną praktyką jest spowiedź – nazwać wszystkie rozpoznane słabości, przyznać się do 
upadków… A jednak możliwość wyznania grzechów i otrzymania przebaczenia jest wielkim 
darem Boga. Jeśli otrzymywalibyśmy rozgrzeszenie bez wyznania grzechów, mogłaby się 
pojawić myśl: „Przebaczono mi, bo nie znano mych nieprawości. Gdyby wiedziano, jaki je-
stem, nie darowano by mi winy”. Komu odpuścicie grzechy – są mu odpuszczone, komu za-
trzymacie – na tym pozostaną, mówi Pan. W tych słowach zawarty jest nakaz wyznania 
grzechów przed spowiednikiem. W innym przypadku „odpuści” czy „pozostawi” zależałoby 
od jego widzimisię. Grzechy będą nam odpuszczone, jeśli spełnimy warunki otrzymania te-
go daru. Dał Bóg kapłanom moc odpuszczenia grzechów. Z wdzięcznością i często korzy-
stajmy z sakramentu pojednania.                                                                         /o. J. Bocian/ 
 

Powierz się Bożemu Miłosierdziu 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Adama Kor-
bana z Brzezin, śp. Zofię Szczepanek z Kowali i śp. Renatę Stachurę z Nidy, którzy 
odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 



A w parafii… 
▪ W minionym tygodniu Pan powołał do wieczności z naszej Parafii trzy osoby. W piątek od-
był się pogrzeb: + Adama Korbana z Brzezin i + Zofii Szczepanek z Kowali. Wczoraj zmarła 
+ Renata Stachura z Nidy, pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.00. Polećmy ich Mi-
łosierdziu Bożemu: "Wieczny odpoczynek ....". 
▪ Dzisiaj w 2 niedzielę wielkanocną obchodzimy Uroczystość Miłosierdzia Bożego. 17 sierp-
nia 2002 papież Jan Paweł II w Krakowie w Łagiewnikach zawierzył Panu Bogu cały świat tą 
modlitwą: "Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie 
Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś lo-
sy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, prze-
zwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miło-
sierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przed-
wieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas  
i całego świata! Amen". Doświadczywszy Bożego Miłosierdzia świadczmy to miłosierdzie 
naszym bliźnim szczególnie w rozpoczynającym się tygodniu Miłosierdzia Bożego podobnie 
jak Caritas przeżywający dzisiaj swoje święto. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy: w czwartek Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczenni-
ka, głównego Patrona Polski (msza z błogosławieństwem relikwiami); a w sobotę święto św. 
Marka Ewangelisty. 
▪ Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązuje nas noszenie masek w miej-
scach publicznych - również w kościele - i od jutra ograniczenie ilości wiernych w zależności 
od powierzchni świątyni. W naszym kościele wynosi ona 315 m2, toteż jednocześnie może 
w nim przebywać 21 osób. 
▪ Pamiętam jak w seminarium uczyliśmy się z książek ks. profesora Josepha Ratzingera,  
a już jako ksiądz słuchałem i czytałem papieża Benedykta XVI. Z okazji przypadającej dzi-
siaj rocznicy (2005 r.) wyboru papieża seniora Benedykta XVI, dziękujmy za jego posługę 
na Stolicy Piotrowej i módlmy się o Boże błogosławieństwo w jego podeszłych już latach. 
▪ Dziękuję za przeprowadzanie transmisji internetowej dzisiejszej Mszy św. o godz. 10 z na-
szego kościoła. W czasie pandemii w każdą niedzielę zapraszamy do transmisji mszy świę-
tej o godz. 10.00.                                                                           /Ks. Proboszcz Józef Knap/ 

W poszukiwaniu… 
Pan Jezus powiedział do świętej s. Faustyny: „Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, 
przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia” (Dz. 83). Chrystus umarł i zmartwychwstał, by 
pokonać grzech i śmierć. Bóg chce naszego szczęścia, byśmy wszyscy wrócili do Domu… 
do Nieba. Wszystko niby jasne i oczywiste, więc dlaczego ludzie odchodzą od Boga, od 
Kościoła? Nikt z nas nie jest bez grzechu i chyba trudno nam uwierzyć w Boże 
przebaczenie, w Boże Miłosierdzie. Trudno żyć w ciągłym lęku, a może nikt nie nauczył nas 
Boga kochać? Doszukujemy się ciągle tu na ziemi Bożego karania, a sam Jezus  
w Ewangelii przestrzega przed takim patrzeniem (por. Łk 13,1-5). Sąd odbędzie się dopiero 
po naszej śmierci i wtedy każdy będzie musiał zdać sprawę ze swego życia (zob. Mt 25,31-
46). Teraz jest jeszcze czas naszego wyboru. Nie zwlekajmy, powierzmy się Królowi 
Miłosierdzia, dostąpmy łaski przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Każdy z nas 
przecież umrze - czy jesteś gotowy, by stanąć przed obliczem Boga? Czy jesteś gotowy na 
sąd? Nie bój się! Nie uciekaj! Powróć w ramiona kochającego Ojca, On czeka na Ciebie  
z wybaczającą Miłością. (zob. Łk 15,11-32) Pomyśl o tym, szczególnie teraz, gdy w świecie 
tyle lęku i przypomnieliśmy sobie o naszej przemijalności… Dziś wyjątkowy dzień – 
Niedziela Miłosierdzia. Pan Jezus powiedział tak do św. s. Faustyny: „W dniu tym otwarte 
są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do 
źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną łaski” (Dz. 699). Szatan sieje zamęt i lęk, Bóg daje pokój i nadzieję. Z kim 
chcesz żyć teraz i na wieki? Nie zwlekaj…! Jezu ufam Tobie!                                         /KP/ 

Boży człowiek… - św. Klet (26 kwietnia) 
Klet (Anaklet I) żył w I wieku. Wiadomości o nim są niepewne. Według najstarszego wykazu 
papieży miał być drugim z kolei (po Linusie) następcą św. Piotra (79-88/90) - czyli trzecim 
papieżem. Za jego pontyfikatu w imperium rzymskim po raz kolejny rozpoczęto prześlado-
wanie chrześcijan. Tradycja chrześcijańska zachowana w Kościele przypisuje Anakletowi 
ustanowienie 25 prezbiterów w Rzymie i zbudowanie nagrobka w miejscu pochowania Pio-
tra. Został umęczony za cesarza Domicjana. Podawana jest data 26 kwietnia 88 r., chociaż 
według Euzebiusza z Cezarei miał zginąć około roku 92-93. 

W poszukiwaniu… 
Oglądając, słuchając czy czytając relacji dziennikarzy mogliśmy usłyszeć, że te święta 
przejdą do historii, że były wyjątkowe. W pewnej sferze to prawda jednak myślę, że tylko 
jedna Wielkanoc może na wszystkie wieki przejść do historii. Od tamtego czasu każda 
Wielkanoc jest dla nas wyjatkowa. Szczególnie dzisiaj kiedy mamy obecne możliwości 
medialnych relacji. Dzięki naszym przodkom możemy tak jak Święci Maria Magdalena, Piotr 
i Jan zobaczyć te same płótna, które oni widzieli w pustym grobie. Możemy ujrzeć twarz 
Jezusa Zmartwychwstałego na chuście z Manoppello tej samej, o której napisano, że nie 
leżała razem z płótnami (J 20,7). Dzisiaj pozostaje nam odpowiedzieć sobie na to samo 
pytanie, które pewnie krążyło w głowach apostołów, a brzmiało pewnie w stylu: co tu się 
dzieje? Co tu się dzieje, że Całun Turyński i chusta z Ovieto przebadane na wszelkie 
możliwe sposoby i znane człowiekowi metody stwierdza, że przedstawiają one tą samą 
osobę. Co tu się dzieje, że patrząc na chustę z Manoppello możemy widzieć tego samego 
człowieka co na poprzednich materiał ale z zabliźnionymi radami i otwartymi oczami. Co tu 
się dzieje, że według naukowców i znanych technik ten wizerunek nie miał prawa powstać. 
Co tu się dzieje, że spośród uznanych przez kościół 130 cudów eucharystycznych  
z których wiele dotyczy ciała i krwi Chrystusa na przestrzeni wieków (najstarszy z VIII wieku) 
oraz kilka dodatkowych w sprawie których trwają procesy (miedzy innymy w sprawie dwóch 
cudów z Polski z diecezji Legnickiej z 2013 r. i Białostoskiej z 2008 r.) w każdym z nich 
występowała ta sama grupa krwi (najrzadsza na świecie grupa AB) - zgodna też z grupą 
krwi na wspomnianych wyżej 3 płótnach i jak to się ma do tego, że grupy krwi odkryto 
dopiero w 1901 r.? Co tu się dzieje i co tam się działo w tą pamiętną, niezapomnianą 
Wielką Noc.                                                                                                                         /KK/ 

Zamyśl się… 
„Miłosierdzie to nadzie-
ja, że On nie zostawi 
mnie samego.”  /Kard. 
Franciszek Macharski/ 

Uśmiech 
– Tatusiu, czy zdajesz sobie sprawę, że mama jest lepszym kie-
rowcą niż ty? – Chyba żartujesz? – Uwierz mi. Sam tłumaczyłeś, 
że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym, samochód nie ruszy  
z miejsca, a mama wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów! 

Coś dla ducha… 
„Poświęcone palmy” 

Jakie palmy poświęcamy w Niedzielę Palmową? Nie zagraniczne, jakie rosną pod gorącym 
niebem Afryki, Ziemi Świętej, nie sztywne jak laurki na imieniny, twarde, smutne, bo czasem 
malowane na nekrologach, to znaczy smutnych zawiadomieniach. Poświęcamy polskie pa-
lemki, gałązki polskich drzew, najczęściej wierzby. Wierzba rośnie przy drodze. Lubi być bli-
sko ludzi. Gnieżdżą się na niej ptaki i śpiewają. Z gałązek wierzby można zrobić fujarkę  
i grać. Z kory wierzby robi się lekarstwa, na przykład aspirynę, która leczy grypę. Kochana 
polska wierzba. Palemki są niby szare, ale bardziej są srebrne niż szare. Mają bazie, kotki 
bez pazurków. Są to kwiatostany, jeszcze uśpione, ale już budzące się na wiosnę. Palemki 
poświęcamy, to znaczy dotykamy je modlitwą i wodą święconą. Po powrocie o domu po-
święconą palmę kładzie się do wazonu albo przyozdabia się jeden ze świętych obrazów. 
Palma nigdy nie więdnie tylko usycha. Na starość robi się coraz bardziej pobożna.  

/ks. J. Twardowski/ 
 


