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WIELKI TYDZIE Ń W NASZEJ PARAFII /cd/  
Wielka Sobota W tym dniu święcimy pokarmy. Przez święcenie pokarmów, Kościół 

błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło 
nieśmiertelność. 

Wigilia Paschalna Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to 
naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. 
Liturgia, pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - uczta. Uroczystym ogłoszeniem 
zmartwychwstania Chrystusa jest Procesja Rezurekcyjna. 

Niedziela Wielkanocna Rozpoczyna się Wigili ą Paschalną, czyli Mszą św. 
Zmartwychwstania Pana 
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EWANGELIA  NA  II  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 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 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. 

 
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus Zmartwychwstały zaprasza wątpiącego św. 

Tomasza Apostoła, aby włożył rękę w Jego przebity bok. Włożyć rękę w bok Jezusa to 
znaczy dotknąć Jego serca. Z sercem natomiast związane jest słowo „miłosierdzie”. 

Jesteśmy dzisiaj, wraz ze św. Tomaszem Apostołem, zaproszeni, aby dotknąć serca 
Jezusowego, czyli dotknąć tajemnicy Bożego miłosierdzia. Miejmy odwagę włożyć rękę 
w bok Jezusa, dotknąć Jego serca i powierzyć się całkowicie Jego miłosierdziu. 
Doświadczyć wtedy możemy bezgranicznej miłości Pana Boga, miłości niczym 
niezasłużonej, ale też miłości, która kocha nas takich, jacy jesteśmy, miłości, której na 
przeszkodzie nie mogą stanąć nasze słabości i grzechy, a nawet śmierć, gdyż jest to miłość, 
która ma swe źródło w przebitym boku Chrystusa – Baranka zmartwychwstałego, 
zwycięzcy grzechu i śmierci. 

Niedziela Miłosierdzia Bożego zaprasza nas do tego, abyśmy w tę Miłość uwierzyli, 
abyśmy tej Miłości się powierzyli i abyśmy z tą Miłością się zjednoczyli. 

 

 

PODZIĘKOWANIE 
„Pan Bóg dopuszcza nieszczęścia na człowieka. Tym razem dotknęło ono nas. 

Wówczas 11 kwietnia wielu ludzi okazało nam serce i pomocną dłoń: strażacy, sąsiedzi. 
Otrzymaliśmy również pomoc materialną i finansową zorganizowaną wśród Parafian przez 
Ks. Proboszcza K. Osińskiego i Pana Wójta E. Pietrzyka. Dziękujemy wszystkim 
Parafianom i mieszkańcom Gminy za wsparcie materialne i duchowe w tych trudnych 
chwilach. Dzięki Wam możliwe było naprawienie szkody.  

Serdeczne Bóg zapłać!” 
                                                                       Marian Wasiak z rodziną. 

 



OGŁOSZENIA  
1. W piątek, 17 kwietnia br. po Mszy św. wieczornej odbędzie się w plebanii    spotkanie 

ostatnie I grupy przygotowujących się do bierzmowania.  
2. W niedzielę, 19 kwietnia br., po Mszy św. o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie  rodziców 

i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 
3. Zebraliśmy ofiary na dekorację Grobu Pańskiego w wysokości 4071 złotych.       Koszt 

przygotowanych dekoracji ciemnicy i grobu wyniósł około tysiąca     złotych, dlatego 
pozostałe środki będą przeznaczone na wykonanie wystroju    prezbiterium, które jest 
opracowywane. 

 4. Od stycznia, kiedy zaczęliśmy zbierać ofiary na inwestycje parafialne, zostały 
zgromadzone środki w wysokości 13.087,00 złotych. Ofiary będą zbierane przez 
radnych przy okazji wpłacania podatków od gruntów i nieruchomości oraz raz 
w miesiącu-w trzecią niedzielę miesiąca w kościele. W przyszłą niedzielę, 19 kwietnia 
br. przypada trzecia niedziela miesiąca, dlatego będzie możliwość dokonania wpłat do 
radnych na listę. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja kotłowni ekologicznej, 
sieci przesyłowej do kościoła nowego i starego, katechetki i plebanii oraz ogrzewania 
podłogowego w kościele i tradycyjnego w pomieszczeniach pod kościołem 
i w zakrystii. 

5. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy informację o wynikach badań drewna z konstrukcji 
kościoła św. Andrzeja, które potwierdziły, że kościół pochodzi z roku 1553/1554, a nie 
jak do tej pory utrzymywano z XVIII wieku. Wcześniejsza datacja kościoła znacznie 
podnosi jego wartość historyczną i powinna ułatwić pozyskiwanie środków na jego 
restaurację. 

6. W dniu dzisiejszym zbierane są do puszek ofiary na działalność diecezjalnej Caritas. 
7. W zeszłym tygodniu opróżniliśmy pięć kontenerów na cmentarzu za kwotę 1850 zł.     
8. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 2369 zł. Bóg 

zapłać! 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI  DO  WIECZNO ŚCI: 

ś.p. Zofia Dąbrowska i ś.p. Kazimierz Socha. Polecajmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu  
                                                                         w naszych modlitwach. 

 
DO WSPÓLNOTY KO ŚCIOŁA  PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Karinę  Leszczyńską i Filipa Kobyłeckiego - ochrzczone dzieci oraz rodziny polecamy 
                                                                         modlitwom Parafian. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

        SŁABEMU BÓG POMOCĄ 
Chromy, ślepy i głuchy często Boga złowi, 
Ujrzy, posłyszy, prędzej niźli ludzie zdrowi. 
                                                                             Adam Mickiewicz 

INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK, 13. 04. 2015 r. 
  7:30 – 1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Wiesławy z okazji urodzin; 
             2) za + Ryszarda Sygitowicza, 30 Msza św. gregoriańska. 
                                                  WTOREK, 14. 04. 2015 r. 
  7:30 – 1) za Parafian;                                                                                       
             2) wolna intencja.  



                                               ŚRODA, 15. 04. 2015 r. 
18:00 –  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 17 czerwca 2015 r./:  
               za + Zofię i Stanisława Sęków, Adama i Bogumiła Rybaków, Zofię 
                       i Kazimierza Kutów; 
                    + Antoninę i Jana Rybaków, zm. c.r. Rybaków i Adamców; 
               + Eugeniusza Bielickiego w roczn. śm.;                                         
                    + Andrzeja w 3 roczn. śm. i Mariannę Klimczak;                            
                    + Edwarda Szymańskiego w 3 roczn. śm.;                                       
                    + Stefana Wasiaka w 35 roczn. śm., zm. c.r. Wasiaków;                 
                    + Władysława Sekułę;                                                                        
                    + Henryka Grzelkę (int. od ucz. pogrzebu);                                        
                    + Zofię Dąbrowską (int. od ucz. pogrzebu);                                       
                    + Kazimierza Sochę (int. od ucz. pogrzebu). 
                                                             CZWARTEK,  16. 04. 2015r. 

   7:30 – za + Kazimierza Sochę (int. od byłej sąsiadki Danuty z rodz.)          
                                                                        PIĄTEK, 17. 04. 2015 r. 
18:00 – 1) za + Sławomira Owczarskiego (int. od KŻR z Józefowa); 
             2) za + Cecylię Woźniak (int, od rodz. Szymańskich). 
                                                          SOBOTA,  18. 04. 2015 r. 
17:00 – Ślub:  Aneta Trzonek i Piotr Sekrecki.   
18:00 – za + Władysława Przybyłka, Halinę Pijanowską, Janinę i Stefana Musików,  
                      zm. c.r. Musików.  
    
       III  NIEDZIELA WIELKANOCNA, 19. 04. 2015 r.  
  9:00 –  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pp. Małgorzaty i Sylwestra  
                          z ok. 25 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa; 
            za + Jana Szczura w 4 roczn. śm, zm. c.r. Staruchów i teściów Szczurów; 
                    + Zofię i Mieczysława Sowików oraz Janusza Kielana w 1 roczn. śm.; 
                    + Henrykę Kwiatkowską w 1 roczn. śm. (int. od siostry Jadwigi z rodz.); 
                    + Antoniego Rochalę w 30 roczn. śm., Mariannę i Franciszka Goleniów, 
                        zm. c.r. Goleniów, Rochalów i Jeziorskich;                                          
                    + Stanisławę w 4 roczn. śm. śm. i Jana Goleniów, dziadk. Szymczaków  
                       i Zdzisławę Kwiatkowską w 2 roczn. śm.;                                        
                    + Stanisława Wójciaka (int. od sąsiadów Jacaków);                          
                 + Wandę i Tadeusza Wojtkiewiczów w 15 roczn. śm., Bronisławę i Jana 
                        Dziubków; 
                    + Sławomira Owczarskiego (int. od chrześnicy Joli z rodz.);          
                    + Józefa w 4 roczn. śm. i Zofię Dąbrowskich (int. od syna Mariana z rodz.);   
                    + Adama Krzysztofa Staruch (int. od kolegi Bronisława z rodz.); 
                    + Andrzeja w 3 roczn. śm. i Genowefę w 15 roczn. śm. Fornalczyków; 
                    + Jana i Stanisławę, Tadeusza i Andrzeja Szydłowskich; 
                    + Józefa Sobczaka, Józefę i Jana Sobczak, Wojciecha i Mariannę  Lipskich, 
                       Stanisława Boneckiego i zm. c.r. Miniaków.                    
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla pp. Janiny i Władysława Lesiaków 
                       z ok. 50 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa. 
18:00 – za + Szczepana w 6 roczn. śm., Katarzynę i Jana Więckowskich. 
 


