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20. – 26. 04. 2020 

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia 

Bożego 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 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 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 wierzącym». 

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. 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 20. 04. 2020  

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Za + syna Andrzeja Passon, za rodz. Pawła i Gertrudę Klik, ++ rodz. 

Stanisława i Marię Passon, + siostrę Małgorzatę Płaza, ++ krewnych i pokr. z 

obu stron 

 Wtorek 21. 04. 2020 – św. Anzelma, bpa i dra K. 
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Za ++ rodz. Ignacego i Bronisławę Tomechna, za + brata Józefa i szwagra 

Klausa 

 Środa 22. 04. 2020  
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Za + matkę Honoratę Banik 

 Czwartek 23. 04. 2020 – św. Wojciecha, bpa i m. – głównego 

patrona Polski 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + ks. Prob. Wojciecha Skrobocz z ok. imienin 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

 Piątek 24. 04. 2020 – św. Jerzego, m. 
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Ireny i Ryszarda z ok. 30 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i za całą rodzinę 

 Sobota 25. 04. 2020 – św. Marka, ewangelisty - święto 
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka z pr. o dobre urodzaje i w int. naszych 

Rolników i Gospodarzy oraz za Wasze Rodziny z pr. o Boże 

błogosławieństwo w pracy na roli 

10. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Ireny i Jerzego Staś z ok. 50 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i za wnuki 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Marka Bujak z ok. imienin i urodzin, za + Józefa Bujak, pokr. i. d.op.  

- Za + Elżbietę Kardela w dn. ur., ++ rodz. i pokr. Kardela – Raduska i d.op.  

- Za + Alfonsa Gregorczyk oraz  za ++ z rodz. Gregorczyk – Jaguś  

- Za + Alfreda Dittrych, za ++ rodz. Józefa i Annę oraz całe pokr. z obu str. 

 Niedziela 26. 04. 2020 – III Niedziela po Wielkanocy 
8. 00 Za + Teresę i Henryka Bodora, ich rodziców, rodzeństwo i ++ krewnych 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Maję Wolny, za rodziców, dziadków i 

chrzestnych 

16. 00 Nieszpory świąteczne   

16. 30 Za + brata Stanisława w 5 r. śm., za + ojca Edwarda, za ++ z rodz. Malinowski 

- Wiktorowicz i za siostrę Małgorzatę 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kolektę z drugiego święta na bieżące utrzymanie naszej parafii  

2. Zapraszam każdego dnia na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00  

3. W czwartek (23.IV) uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski, 

zapraszam na Mszę świętą za naszego zmarłego Kapłana Wojciecha  

4. W sobotę (25.IV) święto św. Marka – zapraszam Rolników na wspólną 

modlitwę o urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli - godz. 7.00  

5. Dziś w Nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia, kto odmówi przed Najświętszym 

Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę 

Ojcze   nasz i Cerdo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, 

może zyskać odpust zupełny 
6. W oparciu o Dekret Ks. Biskupa Andrzeja Czai z dnia 17 kwietnia br. liczba 

wiernych, którzy mogą uczestniczyć w obrzędach religijnych jest uzależniona od 

powierzni naszego kościoła, która wynosi 900 m kw. W związku z tym w 

kościele może znajdować się 60 osób. 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w 

modlitwach. 

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci 

wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali 

majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali 

posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich 

życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w 

swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo 

zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i 

niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez 

wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie 

ostatecznym. 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu 

różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele 

cenniejsza od niszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę 

i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy 

w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością 

niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie 

dusz. 



Patron tygodnia: św. Wojciech 

Św. Wojciech (Adalbert), biskup, męczennik (956-997) urodził się w możnej 

rodzinie Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). Kształcił się w Magdeburgu pod 

opieką tamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci Wojciech przyjął (podczas 

bierzmowania?) imię Adalbert, pod którym jest znany i czczony w Europie. Mając 27 

lat zostaje biskupem Pragi. Po pięciu latach wysiłków pasterskich, widząc brak ich 

skuteczności, św. Wojciech udaje się do Rzymu, aby papież zwolnił go z obowiązków. 

Za radą sędziwego ascety, św. Nila, przyjął habit benedyktyński. Po paru latach zmarł 

biskup Falkold, który zastępował go w zarządzaniu diecezją. Czesi zażądali, aby 

Wojciech powrócił na biskupią stolicę. 

Przychylając się do życzenia papieża, Święty wrócił do Pragi. Jednak stosunki 

wewnętrzne w kraju nie poprawiły się i biskup znalazł się pośrodku rywalizujących ze 

sobą rodów. Kiedy zaprotestował przeciwko zamordowaniu kobiety szukającej na 

terenie kościoła azylu, wrogie stronnictwo przymusiło go do opuszczenia kraju. 

Wkrótce potem spaliło doszczętnie rodzinny gród Lubice oraz wymordowało czterech 

braci Wojciecha wraz z ich rodzinami. 

Biskup Wojciech udał się do Italii, gdzie spotkał się z Ottonem III, który zachęcał go 

do działalności misyjnej. Wojciech podjął tę myśl. Jesienią 996 roku wybrał się do 

Polski, aby podążyć dalej na północ. Król Bolesław Chrobry przyjął go na swym 

dworze życzliwie. Proponował mu funkcję pośrednika w polskich misjach 

dyplomatycznych. Biskup Wojciech wyraził jednak chęć pracy wśród pogan. Wiosną 

roku następnego popłynął Wisłą do Gdańska. Król dał mu osłonę z 30 wojów. Udając 

się z Gdańska w okolice Pregoły (?) biskup oddalił rycerzy Na terenie Prus 23 

kwietnia 997 roku w piątek o świcie uzbrojony tłum rzucił się na Wojciecha 

i towarzyszących mu misjonarzy Najpierw został uderzony wiosłem, potem przeszyty 

włóczniami. Odcięto mu głowę i wbito na pal. Chrobry wykupił ciało Męczennika i z 

honorami pochował je w Gnieźnie. w dwa lata później papież Sylwester II uroczyście 

wpisał Wojciecha do kanonu świętych. 

W marcu 1000 roku Otton III odbył pielgrzymkę do grobu Świętego. Wtedy – 

podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym – została uroczyście proklamowana 

metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu 

i Wrocławiu. Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult ogarnął 

Węgry Czechy oraz kolejne kraje Europy Św. Wojciech jest jednym z trzech 

głównych patronów Polski. Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, 

warmińskiej i diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, 

Trzemeszna, Serocka. 

Życie św. Wojciecha zostało przedstawione na drzwiach gnieźnieńskich – jednym 

z największych dzieł sztuki średniowiecznej w Polsce. 

W IKONOGRAFII święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. 

Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął. 


