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Jezu ufam Tobie /obraz namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego w 1934 r./ 
Podaję ludziom naczynie - powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny - z którym mają 
przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia; tym naczyniem jest obraz z podpisem: 
Jezu, ufam Tobie. (327) Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto 
niech ma przystęp wszelka dusza do niego. (570) Obiecuję, że dusza, która czcić będzie 
ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, 
a szczególnie w godzinę śmierci Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. (48) 
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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 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: 
"We źmijcie 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!" 
Następnie 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. 
 

 
Miłosierdzie mocno wiąże się z przebaczeniem. Okazać zatem miłosierdzie drugiemu 
człowiekowi, to znaczy przebaczyć mu, zwłaszcza gdy nas skrzywdził, uczynił coś 
złego. Albowiem przebaczenie, mimo że kosztuje bardzo wiele, warte jest każdej ceny. 
Przebaczać powinniśmy bardzo często: „siedemdziesiąt siedem razy”, w 
nieskończoność, bowiem sami bardzo potrzebujemy przebaczenia. Dlatego Jezus po 
swoim zmartwychwstaniu, jako pierwszy dar dla nas – wierzących, zostawił nam 
sakrament pojednania. Kiedy z niego korzystamy, łatwiej wymawia się nam słowa 
codziennej modlitwy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom” . 
Jan Paweł II mówił przed kilkunastu laty u grobu św. Siostry Faustyny w Krakowie: 
„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, 
współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabości ku nieskończonym wyżynom 
świętości Boga. W tym miejscu (Krakowie) uświadamiamy to sobie w sposób 
szczególny. Stąd bowiem wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus 
zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem św. Siostry Faustyny. Jest to 
orędzie jasne, czytelne dla każdego. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz 
miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące, i w głębi duszy usłyszeć to, co 
słyszała siostra Faustyna: „Nie lękaj się niczego, ja jestem zawsze z tobą”. 
 

 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam przygotowujących się do Sakr. Małżeństwa na I spotkanie Kursu 
    Przedmałżeńskiego w najbliższy piątek, tj. 12 kwietnia br. na godz. 18.00. 
2. Młodzieży, która przygotowuje się do Sakr. Bierzmowania przypominam  
    o obowiązkowym spotkaniu dla wszystkich w następną niedzielę po Mszy św. 
    o godz. 18.00. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Kamila Ko śkę i Aleksandrę Marcjanik - niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą 
                                                                      wiary, prawdy i miłości. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Niektórzy wysoko lecą 
nie dzięki skrzydłom, lecz plecom.                                                         
                                                                  Jan Sztaudynger 
 

KOMPENDIUM  
KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

Rozdział drugi 
BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI 

/cd./ OBJAWIENIE BOŻE  

17. Jaka relacja istnieje między Pismem Świętym, Tradycją i Urzędem Nauczycielskim?  
Zespalają się one tak ściśle z sobą, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. Wszystkie 
razem, każde na swój sposób, pod wpływem działania Ducha Świętego, skutecznie 
przyczyniają się do zbawienia ludzi. 95 
 

PISMO ŚWIĘTE  

18. Dlaczego Pismo Święte naucza prawdy?  
Bóg jest Autorem Pisma Świętego. Spisane ono zostało pod natchnieniem i bez błędu. Uczy 
prawdy, które są konieczne dla naszego zbawienia. Duch Święty natchnął ludzkich 
autorów, którzy spisali to, o czym pragnął nas pouczyć. Wiara chrześcijańska nie jest 
jednak "religią Księgi", lecz religią słowa Bożego, które "nie jest słowem spisanym i 
martwym, lecz Słowem Wcielonym i żywym" (św. Bernard z Clairvaux). 105-108; 135-136  
19. Jak czytać Pismo Święte?  
Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego i pod przewodnictwem 
Urzędu Nauczycielskiego, uwzględniając trzy kryteria:  
1) zwracać uwagę na treść i jedność całego Pisma Świętego;  
2) czytać Pismo Święte w żywej Tradycji całego Kościoła;  
3) uwzględniać analogię wiary, to jest spójność prawd wiary między sobą.  
109-119; 137  
20. Co to jest kanon Pisma Świętego?  
Kanonem Pisma Świętego nazywamy kompletny zbiór ksiąg świętych, które Tradycja 
apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać. Składa się z: /cd. str. 4/ 
 
  



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  08. 04. 2013 
18.00 Za +Jana Żelazka /greg.8/. 
                                                                     WTOREK 09. 04. 2013 
  9.00 Za +Jana Żelazka /greg.9/. 
                                                          ŚRODA  10. 04. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Mariusza Michalaka, Józefę i Piotra Kowalskich, Helenę Banasiak oraz 
                  Tadeusza Michalaka; 
                +Antoniego Rochalę, Franciszka i Mariannę Goleniów, cr. Rochalów,  
                  Goleniów i Jeziorskich;  
                +Czesława i Zofię Matysiaków oraz Stanisława i Stanisławę Klimczaków; 
                +Jana Żelazka /greg.10/; 
                +Marię Kwapisz /int. od koleżanek z Ośrodka Zdrowia/; 
                +Władysława Przybyłka oraz Jadwigę i Stefana Musików i ich dzieci; 
                +Mariannę Kotynia /int. od Koła Żywego Różańca z Dąbrówki/; 
                +Edwarda Szymańskiego w 1 rocz. śmierci. 
                                                              CZWARTEK  11. 04. 2013 
18.00 Za +Jana Żelazka /greg.11/. 
                                                          PIĄTEK 12. 04. 2013 
18.00 Za +Andrzeja w 1 rocz. śmierci i Mariann ę Klimczak;  
                +Jana Żelazka /greg.12/. 
                                                  SOBOTA 13. 04. 2013 
18.00 Za +Jana Żelazka /greg.13/. 
                                                   NIEDZIELA 14. 04. 2013 
  9.00 Za zmarłych Parafian; 
               +Jana Żelazka /greg.14/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Nawojki i Marcina Goleń w 1 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo dla Zofii Pietrzak w 60 rocz. urodzin /int. od dzieci/. 
18.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków, zm. z rodziny Koprów i Miniaków. 
 
 
46 ksiąg Starego Testamentu  
27 ksiąg Nowego Testamentu. 
120; 139  
21. Jaką wartość dla chrześcijan posiada Stary Testament?  
Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe słowo Boże: wszystkie jego księgi są 
natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość. Świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej 
miłości Boga. Zostały przede wszystkim napisane, aby przygotować przyjście Chrystusa, 
Odkupiciela świata. 121-123  
22. Jaką wartość dla chrześcijan posiada Nowy Testament?  
Nowy Testament, którego centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus, przekazuje nam 
ostateczną prawdę Objawienia Bożego. Sercem całego Pisma Świętego są cztery 
Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, ponieważ stanowią główne świadectwo o 
życiu i nauczaniu Jezusa, i zajmują miejsce wyjątkowe w Kościele. 124-127; 139 /cdn./. 
 
 


