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Z Ewangelii według Świętego Jana - J 20, 19-31  
 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, choć drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A 
to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Urado-
wali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Je-
zus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im za-
trzymane”. 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 gwoź-
dzi, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwie-
rzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Je-
zus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął 
pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł 
do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz 
moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz 
w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg 
mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dla-
tego, że 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 wie-
rzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 
abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

II Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego  

 
 

Rozważanie 

Każdy chrześcijanin czasem odczuwa samotność. 
Może czujesz czasem, że inni ludzie cię nie rozu-
mieją, myślą, że jesteś dziwny, i żartują na twój te-
mat. W takich sytuacjach mogą przyjść ci do głowy 
myśli, że za dużo poświęciłeś, podążając za Mną. 
Nie możesz się tym przejmować. Częścią bycia 
moim naśladowcą jest poczucie, że Ja jestem 
wszystkim, co posiadasz! Zaczniesz zauważać, że 
gdy polegasz na Mnie i gdy Ja jestem w tobie wi-
doczny, inni zapragną tego, co jest w tobie. Zaofe-
ruję ci o wiele więcej niż ty poświęcisz. Nie będzie 
ci brakowało rzeczy, z których zrezygnowałeś.  

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, 
sprzedał wszystko co miał, i kupił ją. (Mt 13, 46) 

Myśl zaczerpnięta z Johna Woolleya, „Jestem z 
tobą, Słowa Jezusa dla młodych duchem, pragną-
cych odczuć Jego bliskość i moc”. 
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Intencje mszalne 
Poniedziałek 20.04. 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (7/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucynę Bulwę (8/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Annę Banaś (2/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Halinę Lenartowicz 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (1/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Zdzisława, Stanisława i Sylwestra Piotrowskich, 
§ godz. 18.00 - za śp. Michalinę, Jakuba Piętę,  
§ godz. 18.00 - za śp. Alicję Danielak, Henryka Plewę, 
§ godz. 18.00 - za śp. Józefa Bielskiego w 10 rocznicę śmierci oraz 

zmarłych Bronisławę, Krystynę, Mirosławę, Edytę, Jana, Józefa, 
Kazimierza, 

§ godz. 18.00 - za śp. Krystynę i Janusza Niezborałów, 
§ godz. 18.00 - za śp. Piotra Szymczaka - Msza pogrzebowa 
Wtorek 21.04.  
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (8/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucynę Bulwę (9/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Halinę Lenartowicz,   
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (2/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (3/30), 
§ godz. 18.00 - Msza dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo  

w 30 rocznicę ślubu Małgorzaty i Stanisława oraz dla dzieci  
i wnuków, 

§ godz. 18.00 - za śp. Jana, Katarzynę, Mieczysława i Stefanię 
Jankowych, Józefa, Józefę, Helenę, Franciszka i Leokadię 
Napelusów, 

§ godz. 18.00 - za śp. Teklę w 7 rocznicę śmierci, Mariannę, Janinę, 
Piotra, Jana, Leokadię, Kazimierę, 

§ godz. 18.00 - za śp. Józefa, Ludwika i zmarłych z ich rodzin, 
§ godz. 18.00 - za śp. Czesławę Skakoń z intencji rodziny Matejczuków, 
§ godz. 18.00 za śp. Jadwigę, Władysława Kreskowiaka, Franciszkę, 

Felicję i Franciszka Gomółczaków, Henryka, Stefana, Jadwigę  
i Leona Wojteckich. 

Środa 22.04. 
§ godz. 6.30 - o dobre wyniki badań i utrzymanie remisji dla Krystyny, 
§ godz. 6.30 - za śp. Stanisława Samka, 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (9/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucynę Bulwę (10/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Annę Banaś (4/30),  
§ godz. 7.15 - w intencji Panu Bogu wiadomej,  
§ godz. 7.15 - za śp. Jana Zdeba w 30 dzień po śmierci, 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (3/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Mariolę i Mirosława Żylińskich, 
§ godz. 18.00 - za śp. Michalinę, Jakuba Piętę, 
§ godz. 18.00 - za śp. Łukasza Zawadzkiego (Msza imieninowo  

- urodzinowa), 
§ godz. 18.00 - za śp. Ryszarda Wyckiego z intencji personelu Oddziału 

Dziecięcego tutejszego szpitala, 
§ godz. 18.00 - za śp. Piotra Syrotiaka w 30 dzień po śmierci, 
§ godz. 18.00 - w intencji Bogu wiadomej. 
Czwartek 23.04. 
§ godz. 6.30 - za śp. Stanisława Samka, 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (10/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucynę Bulwę (11/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Halinę Lenartowicz, 
§ godz. 7.15 - za śp. Ks. Jerzego Procha MS, rodziców: Monikę, 

Antoniego, Anielę Posadę, Izabelę, 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (4/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (3/30),  
§ godz. 18.00 - za wszystkich, którzy nie mają odwagi przystąpić do 

sakramentu pojednania - o światło i łaskę nawrócenia dla nich  
- z intencji Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio, 

§ godz. 18.00 - za śp. Wojciecha Szczypiorskiego w 54 rocznicę 
śmierci, 

§ godz. 18.00 - za śp. Wojciecha Ostrowskiego, Jana i Pelagię 
Gałeckich, 

§ godz. 18.00 - za śp. Stanisława Głusika w 10 rocznicę śmierci  
i rodziców z obu stron, 

§ godz. 18.00 - za śp. Irenę Tarnacką w 30 dzień po śmierci. 
Piątek 24.04. 
§ godz. 6.30 - za śp. Stanisławę Irlę, 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (11/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Łukasza Kamionkę (5/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Halinę Lenartowicz 
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisława Samka, 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucynę Bulwę (12/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (6/30), 
§ godz. 18. 00 - za śp. Jana Gawrona w 31 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Henryka Bekisz w 3 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Kazimierza Sikorskiego w 6 rocznicę śmierci, 

rodziców i rodzeństwo, 
§ godz. 18.00 - za śp. Janinę Fiałkowską w 1 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Halinę Lenartowicz. 
Sobota 25.04.  
§ godz. 6.30 - za śp. Stanisława Samka, 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (12/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Łukasza Kamionkę (6/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucynę Bulwę (13/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Janinę Golonką w 30 dzień po śmierci, 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (7/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Annę Kakałę (Msza urodzinowa) z intencji brata 

z rodziną, 
§ godz. 18.00 - za śp. Jerzego Herbę (Msza imieninowa), Czesława 

Hrynkiewicza w 20 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Aleksandra Witkowskiego w 25 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Janinę Matus w rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Stefana Łoniewskiego w 30 rocznicę śmierci, 

Longinę i rodziców z obu stron, 
§ neokatechumenat - za śp. Stanisława Samka, 
Niedziela 26.04. 
§ godz. 6.30 - Msza dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i opiekę Matki Bożej Saletyńskiej dla Teresy z okazji 80 rocznicy 
urodzin, 

§ godz. 8.00 - za śp. Jadwigę Miętyk w 1 rocznicę śmierci i zmarłych  
z rodziny, 

§ godz. 8.00 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (13/30), 
§ godz. 9.30 - za śp. Rafała Gutmańskiego w 3 rocznicę śmierci  

z intencji rodziców i siostry z mężem, 
§ godz. 11.00 - za śp. Helenę Żylińską w 9 rocznicę śmierci, 
§ godz. 12.30 - za śp. Piotra, Gertrudę, 
§ godz. 12.30 - za śp. Annę Kakałę, 
§ godz. 16.00 - za śp. Tadeusza Kawika w 4 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Fryderyka w 26 rocznicę śmierci, Stanisława 

Krzaczków, 
 
§ godz. 9.00 - Nowa Wieś: Msza dziękczynna w 25 rocznicę ślubu 

Doroty i Macieja oraz błogosławieństwo Boże dla ich dzieci, 
§ godz. 11.00 - Niekursko: za śp. Stanisława, Helenę i Ryszarda 

Sobczaka, 
§ godz. 10.00 - kaplica szpitalna: za śp. Grażynę Sobolewską z intencji 

personelu Oddziału Dziecięcego szpitala, 
§ Dom Pomocy Społecznej - za śp. Łukasza Kamionkę (7/30). 

KANCELARIA PARAFIALNA 
( 67 216 20 44 

• czynna: wt.–pt. 10:00–11:00 i 16:00–17:30 (w okresie wakacji tylko w godz. 16:00–17:30) 
• nieczynna: w poniedziałki, w soboty, w pierwsze czwartki i piątki miesiąca oraz w święta. 

W przypadku wezwań do chorych i spraw dot. pogrzebu – codziennie o każdej porze.  



 

Ogłoszenia parafialne 
1. Przeżywamy dziś Niedzielę Mi-
łosierdzia Bożego. Polecajmy do-
bremu Bogu nasze intencje, wypra-
szając łaskę miłosierdzia dla nas, na-
szej ojczyzny i całego świata poprzez 
powstrzymanie rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-CoV-2. Zapra-
szamy do wspólnej modlitwy za po-
średnictwem naszych mediów o godz. 
15.00, czyli w godzinie miłosierdzia, 
dzięki Telewizji Lokalnej Trzcianka  
i przekazowi internetowemu. 
 
2. W Telewizji Lokalnej Trzcianka 
i w internecie na kanale TVL 
Trzcianka w YouTube codziennie są 
transmitowane z naszego kościoła 
Msze święte o godz. 18.00, a w Nie-
dziele — o godz. 9.30. 

3. W czwartek, 23 kwietnia bę-
dziemy obchodzić uroczystość św. 
Wojciecha patrona Polski i naszej 
diecezji. Jego wstawiennictwu pole-
cajmy wszystkie intencje zarówno oj-
czyzny jak i naszej diecezji. 
 
4. Dziękujemy ofiarodawcom, któ-
rzy złożyli ofiary na utrzymanie ko-
ścioła przez dokonanie przelewów na 
bankowe konto parafialne. Bóg za-
płać.   
 
5. W minionym tygodniu do Boga 
bogatego w miłosierdzie z naszej pa-
rafii odeszli: 
• śp. Jadwiga Zawadzka, zmarła w 

68. roku życia,  
• śp. Piotr Szymczak, zmarły w 52. 

roku życia. 
 

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. 
 

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem  
Miłosierdzia (Dz. 299). 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). 

 

MSZE ŚWIĘTE 
• niedziele i święta: 6:30, 8:00, 9:30 (suma), 11:00 (dla dzieci), 12:30, 16:00 (z wyj. lipca i sierpnia), 18:00 (dla młodzieży) 
• dni powszednie: 6:30, 7:15, 18:00 
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