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 EWANGELIA NA  DRUGĄ NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ                                                      J 20,19-31 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 
uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziaw szy, 
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: "Widzieli śmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę". A po ośmiu 
dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z 
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 
"Pokój wam!" Nast ępnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i 
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym!" Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i 
Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych 
znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. 
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 
abyście wierząc mieli życie w imię Jego. 
 

� ●  
   Obmawiamy świętego Tomasza – nazywamy go niedowiarkiem, 
niewiernym Tomaszem. Ile w nim tęsknoty za wiarą. Nie mógł uwierzyć, a 
jednak przyszedł do wieczernika, czekał, modlił się. Co prawda zapewniał, 
że kiedy dotknie ran Jezusa uwierzy. Zobaczył – nie dotknął, a uwierzył. 
     W Indiach, w mieście Madras, pokazują miejsce, gdzie ten 
„niewierzący” Tomasz oddał życie za wiarę. 
Dziękujemy ci, Tomaszu Apostole, za twoje wyznanie wiary i za ten tak 
serdeczny akt strzelisty: „Pan mój i Bóg mój!” Powtarzamy go cicho po 
Przeistoczeniu mszalnym, a także za każdym razem, kiedy patrzymy z 
wiarą i miłością na Tabernakulum i na tę płonącą przed nim wieczną 
lampkę... 



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszam młodzież, która planuje w roku 2009 lub 2010 zawrzeć Sakrament 
Małż. na Kurs Przedmałżeński. Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 kwietnia br. 
o godz. 19.00. 

2. Spotkanie dla uczestników Rekolekcji Ewangelizacyjnych odbędzie się  
          w środę / 22.04 / po Mszy św. 
3. Spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających na 2-dniową pielgrzymkę  
          odbędzie się w niedzielę / 26.04 / po Mszy św. o godz. 9.00. 
4. Par. Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania Parafianom za ofiary 
          złożone za palemki, stroiki i wodę święconą. W sumie złożono 891 zł. Za te 
          ofiary zostały zakupione środki czystości dla 26 rodzin. Ponadto Par. Zespół  
          Caritas przekazał ofiarę w wysokości 300 zł na pomoc dla poszkodowanych 
          w pożarze w Kamieniu Pomorskim. 
5. Pragnę poinformować, że od 27 kwietnia br. planujemy rozpocząć malowanie 
           kościoła.  

� ●  
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ 

  Śp. Jan Wodniak – pokój jego duszy. 
 

� ●  
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU P RZYJĘLI ŚMY: 

- Oliwiera Piotrowskiego, Jakuba Olszewskiego,Wioletkę Mielewską i Oskara 
   Stańdo – niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści.  

 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Na chodniku leży trochę wstawiony facet. Podchodzi do niego policjant i mówi: 
- Tu nie wolno leżeć! 
- Panie władzo, a czy część rowerowa może leżeć na chodniku? 
- Część rowerowa może. 
- To ja jestem dętka. 
 
Blondynce dzwoni telefon w torebce. Grzebie, grzebie i po chwili niepowodzeń mówi: 
- No tak, pewnie zgubiłam. 
 
Dwóch facetów wnosi fortepian do bloku. Jeden mówi do drugiego: 

- Idź i sprawdź ile nam zostało. 
On poszedł i po chwili wraca i mówi do drugiego: 
- Mam dobrą i złą nowinę, od której zacząć? 
- Od dobrej. 
- Zostały nam dwa piętra. 
- A zła? 
- To nie ten blok. 
 



 
 
 
 
 
 

INTENCJE 
 
                                               PONIEDZIAŁEK 20. 04 2009. 
18.00 Za +Bronisława Skonecznego w 1 rocz. śmierci / int. od siostry Sylwii  
                  z rodziną /. 
 
                                                     WTOREK 21. 04. 2009 
18.00 int. wolna 
  
                                                             ŚRODA 22. 04. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Oliwii w 2 rocz. urodzin i jej rodziców. 
          Za +Mieczysława Sowika /int. od siostry Marianny z rodziną/; 
                +Władysława Wojciechowskiego /int. od żony z synami/; 
                +Jerzego Gierańczyka, teściów, Ewę Skrzypek i Stefanię Wojtczak 
                   oraz Lucjana Tworskiego. 

  
                                  CZWARTEK 23. 04. 2009 

18.00 Za +Jerzego i Wojciecha. 
  
                                                     PIĄTEK 24. 04 2009 
18.00 int. wolna. 
19.00 I spotkanie Kursu Przedmałżeńskiego. 
 
                                                      SOBOTA 25. 04. 2009 
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Krzysztofa Skonecznych 
           z racji 25 rocznicy ślubu. 
17.00 Ślub – Patrycja Zając i Janusz Kryczka. 
18.00 Za +Jana, Helenę Rutkowskich i cr. Rutkowskich. 
  
                                                     NIEDZIELA 26. 04. 2009.  
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Kazimierza w 25 rocz. ślubu 
                  oraz ich dzieci;  
          Za +Józefa Sobczaka i dz. Sobczaków, Wojciecha Lipskiego i Mariannę 
                   oraz Stanisława Boneckiego. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Stanisława z racji 30 rocz. ślubu 
                   oraz i ich dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo dla Marcina Bąbola z racji 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Jana Szydłowskiego w 21 rocz. śmierci oraz Stanisławę 
                  i Tadeusza. 
 
 
 
 


