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                     Druga Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego  

                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Dz 2, 42-47  (Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej) 

Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24 (R.: por. 1c) (Dziękujcie Panu, 

bo jest miłosierny) 

Drugie czytanie: 1 P 1, 3-9  (Radość płynąca z wiary) 

Ewangelia: J 20, 19-31  (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli) 

 

PO RAZ 15 OBCHODZIMY NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

Ustanowienia tej uroczystości żądał sam Jezus Chrystus za pośrednictwem 
Faustyny Kowalskiej. Jan Paweł II spełnił tę prośbę w roku 2000, dając 

nadzieję trzeciemu tysiącleciu.  

 

Od 15 lat na całym świecie, 20 lat w Polsce a od 30 lat w archidiecezji krakowskiej 
w I niedzielę po Wielkanocy Kościół obchodzi święto Miłosierdzia. Ustanowił je dla 
całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej 
w 2000 roku. Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia 
Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które 
przekazała św. s Faustyna. Zbawiciel obiecał: "Kto w dniu tym przystąpi do źródła 
życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar" (Dz. 300). "Pragnę, aby 
Święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a 
szczególnie dla biednych grzeszników. 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; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby 
grzechy jej były jako szkarłat" (Dz. 699). "Pragnę udzielić odpustu zupełnego 
duszom, które przystąpią do spowiedzi i Komunii świętej w Święto Miłosierdzia 
Mojego" (Dz. 1109)..  (Foto: Piotr Drabik, tekst KAI)  
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15 

Dni powszednie 
18.00 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa 
stałe: 

*Godzinki o NP NMP – 
I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  - 

środa o 18.00 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota 
miesiąca o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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ŚW. WOJCIECH BISKUP I MĘCZENNIK 

W najbliższy czwartek 23 kwietnia  obchodzić będziemy Uroczystość św. 

Wojciecha biskupa i męczennika, jednego z trzech Głównych Patronów 

Polski.   

Św. Wojciech - główny patron Polski, archidiecezji 
gnieźnieńskiej i Gniezna. urodził się w 956 roku w 

czeskich Libicach. Był szóstym dzieckiem książęcej 
pary Sławnika i Strzyżysławy. Od dziecka 
przeznaczony do stanu duchownego w wieku 27 lat 
został mianowany biskupem Pragi. Do swojej biskupiej 
stolicy wszedł boso.  
 
W posłudze był gorliwy i bezkompromisowy. Nie 
troszczył się o siebie, większą część dóbr biskupich 
przeznaczał na ubogich, zaopatrując ich potrzeby, 
odwiedzając ich i pilnie słuchając. Odwiedzał też 
więzienia, a przede wszystkim targi niewolników. 
Praga leżała na szlaku ze wschodu na zachód i stąd 
dostarczano niewolników do krajów islamskich. Święty 
Wojciech miał mieć pewnej nocy sen, w którym 
usłyszał skargę Chrystusa: "Oto ja jestem znowu 
sprzedany, a ty śpisz?" Scenę tę przedstawia jedna z 
kwater Drzwi Gnieźnieńskich. 

 
Wojciech nawoływał też usilnie do przemiany życia i porzucenia złych obyczajów zarówno 
możnych, jak i duchowieństwo. Niezrozumiany i skonfliktowany z nimi wyjechał wraz ze 
swoim bratem przyrodnim Radzymem do Rzymu. Tam razem z nim wstąpił do klasztoru 
benedyktynów na Awentynie, posługując wśród braci zakonnych jako najmniejszy z nich. 
Po nakazanym przez papieża powrocie do Pragi i ponownym konflikcie z diecezjanami 
zdecydował się na wyjazd na misje. 
 
W drodze na północ do pogańskiego plemienia Prusów Wojciech gościł w Gnieźnie u 
księcia Bolesława Chrobrego, a następnie w Gdańsku, gdzie nauczał i chrzcił. Towarzyszył 
mu Radzym Gaudenty i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język Prusów i mógł 
służyć za tłumacza. Prusowie nie chcieli nawrócenia. Rankiem 23 kwietnia 997 roku po 
Mszy św. odprawionej przez Wojciecha Prusowie otoczyli misjonarzy. Zaczęto bić 
Wojciecha ubranego jeszcze w szaty liturgiczne i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam 
pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios. Potem 6 włóczni przebiło jego ciało. 
Odcięto mu głowę i wbito ją na żerdź. Przy martwym ciele pozostawiono straż. W chwili 
zgonu Wojciech miał 41 lat. 
Radzyma i Boguszę po pewnym czasie wypuszczono, aby przekazali Bolesławowi 
Chrobremu propozycję wykupienia ciała męczennika. Według tradycji książę uczynił to za 
tyle złota, ile ważyło ciało, a następnie złożył je w Gnieźnie, w kościele zbudowanym na 
Wzgórzu Lecha. Dwa lata później, w 999 roku papież Sylwester II wyniósł Wojciecha na 
ołtarze, a w roku następnym do Gniezna pielgrzymował cesarz niemiecki Otton III, który 
ogłosił papieską decyzję o erygowaniu pierwszej polskiej archidiecezji i metropolii ze 
stolicą w Gnieźnie. /KAI/ 



Ogłoszenia duszpasterskie
1.  W czasie pandemii Służba Boża w 

parafii sprawowana jest wg ogłoszonego 

programu. Prosimy o zachowanie zasad 

higieny i respektowanie zakazów i 

nakazów władz państwowych i 

kościelnych. 

2. Dziś z okazji Święta Miłosierdzia 

Bożego odprawimy dodatkową Mszę 

św. o godz. 15.00. Rozpoczniemy ją 

Koronką do Miłosierdzia Bożego. Do 

soboty trwać będzie Tydzień 

Miłosierdzia                                                                                                            

3. Z okazji Niedzieli Miłosierdzia 

przygotowaliśmy w darze dla rodzin 

naszej parafii książeczkę „Boże 

Miłosierdzie”. Książki są wyłożone na 

stoliczku pod chórem.                                                                      

4. Z uwagi na stan epidemiczny ulega 

zmianie termin Bierzmowania. Jeżeli 

będzie to możliwe to młodzież przystąpi 

do niego 14 września tego roku.                                                                                                                                                                      

5. Z tego samego powodu ulega również 

zmianie termin I Komunii Świętej. 

Zgodnie z zaleceniem Kurii 

Metropolitalnej Warszawskiej nowy 

termin zostanie podany dopiero 

wówczas gdy dzieci wrócą do szkoły.                                                                                                                        

6. Trwa okres rozliczeń podatkowych. 

Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz 

naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Aby 

tego dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT 

37 pod nr. 137 numer KRS Caritas AW – 

0000225750, w nr. 139 PZC Sobików i 

koniecznie zakreślić nr 140. Bóg zapłać 

wszystkim ofiarodawcom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7. KPRM informuje, ze z uwagi na 

zagrożenie koronawirusem wszystkie 

wyjazdy zostały odwołane lub zawieszone. 

Informacji udziela p. Bogumiła Dusza 

telefonicznie pod nr. tel. 664 743 764 lub 

mailowo pod adres: 

bogumila.dusza48@gmail.com. 

8. W związku ze zmianą przepisów 

dotyczących ilości wiernych mogących 

uczestniczyć w czynnościach liturgicznych 

informujemy, że w naszym kościele na 

powierzchni przekraczającej 405 m2 może 

brać w nich udział 27 osób.                                               

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela” oraz miesięcznik 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści 

Parafialne”.  

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od 
ludzi czci dla Mojego miłosierdzia, to ty 
powinnaś się pierwsza oznaczać tą ufnością 
w miłosierdzie Moje. Żądam od ciebie 
uczynków miłosierdzia, które mają wypływać 
z miłości ku Mnie/…/Tak, pierwsza niedziela 
po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale 
musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego 
miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście 
tego święta i przez cześć tego obrazu, który 
jest namalowany. Przez obraz ten udzielę 
wiele łask duszom, on ma przypominać 
żądania Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara 
najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków.  
/Dz. 742/ 
 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było 
ucieczką i schronieniem DLA WSZYSTKICH 
DUSZ, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. 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/ 
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Niedziela, 19.04.  

8.30 (Czachówek)  + Stanisławy (w 27 rocz. śm.) i 

Mariana (w 11 rocz. śm.) Osińskich                                           

10.00 + Łukasza Tywonka 

10.00 + Zofii (w 10 rocz. śm.) i Józefa Prendotów, 

Krystyny i Henryka Mikielskich                                                                                          

12.00  + Jerzego Kur w 9 rocz. śm., Jana i Marka Kur, 

Tadeusza Gawędy                                                                                             

12.00 + Rafała Świątkiewicza, Kazimierza i Stanisław 

Świątkiewicz      

13.15 + Ryszarda, Heleny i Stanisława Piasków                                                                                             

15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego 

O łaskę wiary dla dzieci i bł. Boże dla rodziny 

Poniedziałek 20.04.                                                                                                        

18.00 + Marii Anny Molak w 30 dni po śmierci 

Środa  22.04.    

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian                                                                                     

+ Wojciecha Nowaka (im.), Teresy i Józefa Nowaków 

Piątek, 24.04.  

18.00  + Mariusza Glinki w 30 dni po śmierci                                   

Sobota, 25.04.  

16.30 + Jarosława Pieca (im.)                                    

17.00 + Jana Kłodzińskiego w 5 rocz. śm.                                                                                      

17.30 + Jerzego Lewandowskiego (im.)                                            

18.00 + Marianny Piecha w 8 rocz. śm., Czesława i 

Jarosława Piechów, dziadków Piechów i Karaluchów 

Niedziela,  26.04.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Krzysztofa Domańskiego w 23 

rocz. śm. i zm. z rodz.                                                              

10.00  + Joanny Winiarek w 8 rocz. śm.                                                                                              

10.00 + Henryka Fudeckiego, Lucyny i Henryka 

Pawlickich 

12.00 + Marka Olczaka i zm. dziadków Olczaków                                                                                        

12.00 + Marka Golika (im.), Krystyny i Zygmunta Golik 

13.15  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jakuba 

Olizarowicza z okazji 16 urodzin                                                                                               

13.15  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marianny 

Rudzkiej z okazji 85 urodzin 
 

                                   Intencje spisano .17.04.2020 r.      
 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

"Sprawa Chrystusowa" trwa blisko dwa 

tysiące lat i za tę sprawę ludzie siedzą do dziś 

dnia w więzieniach. Sprawa się nie przeżyła. 

Jest aktualna, świeża, młoda, pociągająca. 

Ileż wart się zmieniło, ile więzień rozsypało w 

gruzy, ile kluczy zardzewiało, ile zamków i 

łańcuchów opadło - a sprawa trwa. Została 

dotąd obroniona. Sprawa żyje! 
  

 

Tweet od Papieża 

„Słyszeliśmy, że kobiety przyniosły 

uczniom wieść o zmartwychwstaniu 

Jezusa. Dziś wraz z wami pragnę 

przypomnieć, jak wiele robią kobiety, 

także w tym czasie zagrożenia zdrowotnego, 

opiekując się innymi.”.            Franciszek/ 
  

                                                        

 

Refleksja na  

Drugą  Niedzielę Wielkanocną czyli 

Miłosierdzia Bożego 

Po swoim zmartwychwstaniu 
Jezus musi ponownie zmagać się z 
niedowiarstwem uczniów. Modelowym 
przykładem niewiary jest postać 
Tomasza. Bywa on nazywany 
"niedowiarkiem", ale budzi naszą 
sympatię, ponieważ sami odczuwamy 
podobne rozterki i wątpliwości w 
wierze./…/. Wiarę Tomasza Jezus 
przeciwstawia tym, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli i nazywa ich błogosławionymi. 
To błogosławieństwo dotyczy każdego 

z nas.                 /Deon – Stanisłąw Biel 

SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jezus przychodzi do nas kiedy chce  
i mówi nam, 

stając w naszych domach « Pokój Wam ». 
I chociaż dużo osób kiedyś widziało Jezusa  

i uwierzyli, 
to Jezus mówił «  Błogosławieni, którzy nie widzieli, 

a uwierzyli ». 
i przede wszystkim do nas, a nie do Tomasza 

sprawdzając jak głęboka jest dzisiaj wiara nasza. 
                                                      Kazimierz 

W następnych WP o Różańcu Świętym 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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