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EWANGELIA NA DRUG Ą NIEDZIEL Ę WIELKANOCN Ą                                     J 20,19-31  
 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedzia wszy, 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 
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, bo 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. 
 

 

●●● 
 

 

 

Tomasz był człowiekiem, który gorąco kochał Chrystusa i dlatego nie mógł się 
pogodzić z myślą, że Jezus już nie żyje. Jezus, który jego zdaniem był uosobieniem 
miłości, więcej, był samą miłością, musi żyć, bo miłość nie umiera. I oto sam Chrystus 
dostarczył mu argumentów na słuszność jego tezy. Ukazuje mu się, i innym apostołom 
po to, aby umocnić ich wiarę, aby tę wiarę uporządkować i uczynić ją podstawą ich 
przyszłej apostolskiej pracy. 
 Jakże powinni apostołowie być wdzięczni Jezusowi za ten dar wiary! Jakże i my 
powinniśmy za nią dziś dziękować zmartwychwstałemu Chrystusowi! Czy rozumiemy 
wielkość i doniosłość daru? Czy troszczymy się o wzrost tego daru w naszych 
umysłach i sercach?  
 Pamiętajmy o tym, że Chrystus różnymi drogami prowadzi ludzi do siebie i każda 
taka droga jest Jego łaską, On daje nam ją za darmo. Tylko od nas zależy czy ją 
przyjmiemy, czy odrzucimy. Czy będziemy współpracować z tą łaską i czy ona odbije 
się od nas tak jak się odbija grot od stalowego pancerza. Nie marnujmy zatem nawet 
najmniejszej łaski wiary! Każda z nich jest dla nas nieocenionym skarbem. 
 



 

OGŁOSZENIA 
1. Młodzież, która planuje w roku 2010 lub 2011 zawrzeć Sakrament Małżeństwa 
    zapraszamy 16 kwietnia /piątek/ o godz. 19.00 na II spotkanie Kursu Przedmałż. 
2. Par. Zespół Caritas organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej  
   w Licheniu dnia 15. 05. 2010 r. /sobota/. Wyjazd z Pl. JP II o godz. 6.00. Koszt  
   pielgrzymki – 60 zł od osoby. W programie: Droga Krzy żowa w lesie grąblińskim, 
   12.00 – Msza św., 13.00 - wspólny posiłek, czas wolny, 16. 30 – wyjazd do Żychlina  
   na  grób Ks. Henryka, modlitwa przy grobie i powrót do domu.  
   Planowany powrót - g. 20.30. 
3. W następną niedzielę będą do wglądu zdjęcia z pielgrzymek  /do Oświęcimia  
   Kalwarii Zebrz., Wieliczki i ze Św. Lipki, Lidzbarka Warm./ oraz ze Spotkania  
   Opłatkowego. Koszt małego zdjęcia 1 zł, dużego /zbiorowego/ - 3 zł.  
   Zainteresowanych zapraszamy do oratorium. 
 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Gabrielę Marcjanik, Kacpra Kryczk ę, Karola Golenia i Macieja Godalę – niech Bóg 
                                                 prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 

●●● 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Krzysztof Jaśkiewicz, kaw. z par. tut. i Marlena Kazimierczak, panna z par. 
                                                  Kochanów; 
Łukasz Szczepański, kaw. z Warszawy i Kinga Staruch, panna z par. tutejszej. 
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

W piaskownicy: 
- Czy może pani powiedzieć synowi, żeby mnie nie udawał? 
- Jasiu, przestań robić z siebie idiotę. 
 
Prelekcja o szkodliwości picia wódki. 
- Jest dowiedzione naukowo, że żony zazwyczaj odchodzą od mężów nadużywających 
alkoholu – mówi prelegent. 
- A ile trzeba wypić...? – rozlega się głos z sali. 
 
Nauczyciel do Jasia: 
- Opowiedz mi o wojnie trzydziestoletnej. 
- Trwała trzydzieści lat. 
- To trochę za mało... 
- Co? Trzydzieści lat wojny to dla pana za mało? 
 
Lekarz do pacjenta : 
- Ma pan zgagę?  
- Nie, panie doktorze, jestem kawalerem. 
 



 
INTENCJE 

                                                     PONIEDZIAŁEK  12. 04. 2010 
18.00 int. brak 
                                                     WTOREK  13. 04. 2010 
18.00 int. brak 
                                                     ŚRODA 14. 04. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Amelki w 1 rocz. urodzin, Kacperka, Julii, 
                  Bartka i Zuzi w 4 rocz. urodzin.  
          Za +Mariana Gieracha /int. od Czesława Kościechy z rodziną/; 
                +Janinę Sowik /int. od wnuczki Marioli z rodziną/; 
                +Antoniego Rochalę, Franciszka Golenia i cr. Rochalów, Goleniów 
                  i Jeziorskich; 
                +Edwarda Kwiatkowskiego /popogrzebowa/; 
                +Jana Kupidurę /popogrzebowa/.  
                                                   CZWARTEK  15 .04. 2010 
18.00 Za +Stefana Wasiaka w 30 rocz. śmierci i cr. Wasiaków. 
                                                            PIĄTEK  16. 04. 2010 
18.00 Za +Andrzeja Skonecznego /int. od szwagierki Genowefy z dziećmi/. 
                                                    SOBOTA  17. 04. 2010 
18.00 Za +Halinę Sępińską w 2 rocz. śmierci i zm. z rodziny Pietrzaków. 
18.30 Za +Antoninę w 39 rocz. śmierci i Jana Rybaków oraz Jerzego, 
                  zm. z rodziny Rybaków, Adamców i Kowalów. 
                                                     NIEDZIELA 18. 04. 2010 
  9.00 Za zmarłych Parafian; 
          O Boże błogosławieństwo dla Łukasza Wysockiego z racji 18 rocz. urodzin. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Zbigniewa z racji 35 rocz. ślubu oraz  
                   dzieci i wnuczki; 
          O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Edyty Dróżdż  w 18 rocz. urodzin. 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Sylwestra z racji 20 rocz. ślubu 
                    /int. od córek/ i o zdrowie dla babci Janiny; 
           Za +Jana, Stanisławę, Tadeusza i Andrzeja Szydłowskich.  
 
Przypominam Parafianom,że o g. 12.00 dzwony przypominają nam o modlitwie na Anioł 
Pański: 
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.  I poczęła z Ducha Świętego.    Zdrowaś Maryjo... 
Oto ja służebnica Pańska.  Niech mi się stanie według słowa Twego.   Zdrowaś Maryjo... 
A słowo stało się ciałem. I zamieszkało między nami.   Zdrowaś Maryjo... 
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie,  racz wlać w serca nasze, abyśmy  
                      którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali,  
                      przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli  doprowadzeni, 
                      Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
natomiast o g. 15. 00 modlimy się Koronk ą do Miłosierdzia Bożego bądź krótkim aktem 
strzelistym, np.: 

Jezu, ufam Tobie /3 razy/. 


