
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek 20.04  20.04  20.04  20.04  Poniedziałek II Tygodnia WielkanocnegoPoniedziałek II Tygodnia WielkanocnegoPoniedziałek II Tygodnia WielkanocnegoPoniedziałek II Tygodnia Wielkanocnego    
1630

 + Genowefę, Bogdana, Edwarda Zegadłów, zm. z rodziny Chałatów, Polaków z int. 

rodziny 

1700
 + Katarzynę, Jana, Henryka Materków, Dionizego Kija z int. Stanisławy Kij 

Wtorek 21.04  21.04  21.04  21.04  Anzelma, Biskupa i Doktora Kościoła Anzelma, Biskupa i Doktora Kościoła Anzelma, Biskupa i Doktora Kościoła Anzelma, Biskupa i Doktora Kościoła ---- Wspomnienie Dowolne Wspomnienie Dowolne Wspomnienie Dowolne Wspomnienie Dowolne    
700 + Janinę (r. śm.), Mariana Pobochów z int. rodziny    
1630

 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Mariana i Teresy Zychowiczów w 25 r. ślubu z int. dzieci 

1700 
 + Janinę, Franciszka Kurygów, Stanisława Metrykę z int. Pietrzaków 

Środa 22.04 22.04 22.04 22.04     Środa II Tygodnia WielkanocnegoŚroda II Tygodnia WielkanocnegoŚroda II Tygodnia WielkanocnegoŚroda II Tygodnia Wielkanocnego    
700

 + Teresę Litwin z int. koleżanek i kolegów z pracy oraz kupców z giełdy 
1700 

 + Henryka Baryckiego (r. śm.), Annę Barycką z int. rodziny 

Czwartek 23.04 23.04 23.04 23.04 Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa iUroczystość Św. Wojciecha, Biskupa iUroczystość Św. Wojciecha, Biskupa iUroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika Męczennika Męczennika Męczennika        ----     Patrona Po Patrona Po Patrona Po Patrona Pollllskiskiskiski    
700

  
1700 

 + Tadeusza Grabowskiego, Jerzego Grudnia z int. dzieci 

Piątek  24.04 24.04 24.04 24.04  Św. Jerzego, Męczennika Św. Jerzego, Męczennika Św. Jerzego, Męczennika Św. Jerzego, Męczennika ---- Wspomnienie Dowolne Wspomnienie Dowolne Wspomnienie Dowolne Wspomnienie Dowolne    
1630

 Do Zmartwychwstałego dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Anety i Mirosława Kubickich w 10 r. ślubu z int. rodziny 

1700
 + Kazimierę Wolszczak, Juliana Stachurę z int. pewnej osoby 

Sobota  25.04  25.04  25.04  25.04  Święto Św. MarkaŚwięto Św. MarkaŚwięto Św. MarkaŚwięto Św. Marka     Ewangelisty Ewangelisty Ewangelisty Ewangelisty     
700

 + Henryka Kurygę (r. śm.) z int. syna z żoną  
1430

 Do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogo-

sławieństwo dla Anny i Zygmunta w 25 r. ślubu  

1600 
 ślubna Wojcieszyńska i Lelas 

1700 
 ślubna Wawszczyk i Opałka 

NIEDZIELA  26.04  26.04  26.04  26.04  TrzeciaTrzeciaTrzeciaTrzecia     Niedziela Wielka Niedziela Wielka Niedziela Wielka Niedziela Wielkanocnanocnanocnanocna    
800

  + Stanisławę, Mieczysława Pabiana, Stefanię, Wojciecha Porzucków z int. Grzegorza 

Pabiana z rodziną 

1000
 + Mariannę Gola (r. śm.), Jana, Henryka Golów, Jana Wawrzeńczyków z int. rodziny 

1200
 + Józefę, Stanisława, Jana Gajdów z int. Józefa Gajdy 

1600
 + Andrzeja Bosia, Genowefę, Jana Majów, Stanisława, Annę, Mariana, Roberta 

Krawczyków z int. Krawczyków 
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Święto  
Bożego Miłosierdzia  

19 kwietnia 2009 r.  
Nr 21 

Komentarz… 
 

Czy człowiek niewierzący może uwie-
rzyć w Boga? Odpowiedzią na to jest 
Tomasz, który nie mógł uwierzyć  
w zmartwychwstanie Pańskie. Nie za-
kładał jednak z góry, że jest to niemoż-
liwe. Nie mógł wierzyć, bo było to nie-
prawdopodobne. Jednak chciał uwie-
rzyć. Przyszedł do Wieczernika. Czekał. 
Chciał dotknąć. Chciał być blisko Jezu-
sa. Takiemu Jezus się przecież pojawił.  
                              /ks. Jan Twardowski/  

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:      Dz 4,32-35    /    1J 5,1-6 
Ewangelia:    J 20,19-31 
„Wieczorem owego pierwszego dnia tygo-
dnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żyda-
mi, 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 Oj-
ciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po 
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym od-
puścicie grzechy, są im odpuszczone,  
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
Ale  Tomasz,   jeden  z  Dwunastu,   zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przy-
szedł 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 nie-
dowiarkiem, 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 wo-
bec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,  
i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.” 
 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Władysławę 

Lis z Kowali i śp. Stefana Krawczyka z Brzezin którzy odeszli do domu Ojca. 

Niech odpoczywają w pokoju † 

Ekstra… 
× 22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi 

 

JEZU UFAM TOBIE! 



A w parafii… 
▪ Dekoracja na ołtarzu bocznym przygotowana na tą niedzielę w naszym kościele przypomi-
na o Święcie Miłosierdzia Bożego 
▪ W tą niedzielę po mszy popołudniowej peregrynujące Obrazy Matki Bożej Częstochowskiej 
zostaną przekazane kolejnym rodzinom z Brzezin i Kowali 
▪ W okresie przedświątecznym została pomalowana ściana wokół płaskorzeźby Papieża Ja-
na Pawła II. Prace bezpłatnie wykonał pan Ryszard Znój z Brzezin. Dziękujemy bardzo! 
▪ W czasie Triduum Paschalnego zostało uruchomione podświetlenie naszego kościoła. In-
westycja została zrealizowana z udziałem środków budżetu Gminy Morawica. Jesteśmy 
wdzięczni wszystkim osobom zaangażowanym w to zadanie. 
▪ Zakupione zostało 40 białych doniczek do kwiatów przy Grobie Pana Jezusa 
▪ W Wielki Wtorek do kościóła wrócił odnowiony obraz „Ukrzyżowania” wiszący w prezbite-
rium. Prace renowacyjne wykonał pan Wojciech Szczurek z Krakowa 
▪ W najbliższym tygodniu rozpoczynają się prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym „Św. 
Antoniego”  

Koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

To modlitwa którą, według objawienia prywatnego, Jezus 
Chrystus podyktował św. Faustynie w Wilnie 13 września 
1935 roku jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie 
gniewu Bożego. Penitencjaria Apostolska 12 stycznia 2002 
wydała akt, na mocy którego każdy wierny, który odmówi Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec 
Sakramentu Eucharystii, może uzyskać, pod zwykłymi wa-
runkami, odpust zupełny. Koronka - obok aktu: Jezu, ufam 
Tobie - jest najbardziej znaną modlitwą do Miłosierdzia Bo-
żego. Z Dzienniczka Św. Faustyny: 
„Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie 
zgodne z moją wolą” (1731). „Odmawiaj nieustannie tę ko-
ronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, 
dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani 
będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; 
chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz 
zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosier-
dzia mojego” (687) „Każdą duszę, która odmawiać będzie tę 
koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej chwały.(...) Kie-
dy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się 
gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę” (811)  

Bliżej Eucharystii… 
Modlitwa Eucharystyczna – 
stanowi centralną część cele-
bracji eucharystycznej. Roz-
poczyna się ona prefacją,  
a kończy końcową doksolo-
gią: Przez Chrystusa, z Chry-
stusem i w Chrystusie... Jej 
części to: 
- prefacja poprzedzona dialo-
giem, 
- aklamacja „Święty”,  
- epikleza,  
- opowiadanie o ustanowieniu 
Eucharystii i przeistoczenie, 
- anamneza, 
- modlitwy wstawiennicze, 
- doksologia końcowa. 

Godzina Miłosierdzia 
 

O trzeciej godzinie - powiedział Pan Jezus do s. Faustyny w październiku 1937 roku w Kra-
kowie - błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment 
zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to go-
dzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Godzina Miłosierdzia jest formą kultu, w której 
czcimy moment konania Jezusa na krzyżu. Nie chodzi tutaj o godzinę zegarową - 60 minut 
modlitwy - ale o modlitwę w momencie, gdy zegar bije trzecią godzinę (1572), czyli w chwili 
konania Jezusa na Kalwarii. Tę formę kultu Miłosierdzia Bożego można praktykować nie tyl-
ko w Wielki Piątek, czy w każdy piątek, ale codziennie. Jest to czas uprzywilejowany w nabo-
żeństwie do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus pragnie, aby w tej godzinie chociaż przez krótki 
moment rozważać Jego bolesną mękę. Z modlitwą w godzinie Miłosierdzia związał Pan Je-
zus obietnice wszelkich łask. W tej godzinie - powiedział - nie odmówię duszy niczego, która 
Mnie prosi przez mękę Moją W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. 

Boży człowiek…  -  św. Wojciech (23 kwietnia) 
Urodził się u schyłku pierwszego tysiąclecia, ok. 956 r. w 
Czechach. Kształcił się w szkole katedralnej w Magdeburgu. 
Po nauce wrócił jako duchowny do Czech, a w 983 r., mimo iż 
miał dopiero 27 lat, został biskupem Pragi. Z racji na swoją 
bezkompromisowość w głoszeniu Ewangelii został wygnany z 
Pragi i udał się do Rzymu, gdzie wstąpił do zakonu 
benedyktynów. Po kilku latach został jednak ponownie 
skierowany do Pragi. Ponownie został jednak wzgardzony 
przez swoich rodaków. Jakiś czas bywał Wojciech na 
Węgrzech, gdzie ochrzcił przyszłego króla Stefana I. Bywał na 
dworze cesarza Ottona III, którego był spowiednikiem, 
powiernikiem i doradcą. Młody cesarz Otton III, jak i papież 
Sylwester II mieli dla niego najwyższe uznanie. W Gdańsku, 
gdzie przeprowadził masowy chrzest i rozkazał wycięcie świę-
tego dębu. Chcąc nawrócić pogańskich Prusów Wojciech 
zginął śmiercią męczeńską. Wykupione przez Bolesława Chrobrego za cenę złota zwłoki św. 
Męczennika złożone zostały najpierw w Trzemesznie, a potem w gnieźnieńskiej katedrze. Je-
go śmierć wywarła wielkie wrażenie w zachodnim chrześcijaństwie, dlatego już w 999 roku 
papież Sylwester II ogłosił Wojciecha świętym. W ikonografii jego atrybuty to księga, czasem 
przypominające śmierć: włócznia (lub ich wiązka), wiosło, topór, ster, odcięta głowa niesiona 
w ręce. Przez katolików jest uznawany za patrona Polski i  Czech. Modlitwa. Boże, Ojcze-
nasz, za wstawiennictwem Świętego Wojciecha miej zawsze w opiece naszą Ojczyznę.Amen 

Zamyśl się… 
„Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w dru-
giej dłoni, to właśnie jest przyjaźń.” 
                                    /Adam Asnyk/ 

Uśmiech… 
Nauczycielka do Jasia: - Przyznaj się, ściągałeś od 
Małgosi! - Skąd pani to wie? - Bo obok ostatniego py-
tania ona napisała: "nie wiem", a ty napisałeś: "ja też". 

Obraz „Jezu, ufam Tobie!” 
Obraz ten występuje też pod nazwami Obraz Jezusa Miłosiernego oraz Obraz Miłosierdzia 
Bożego. Pierwszy obraz namalował E. Kazimirowski w 1934 (obecnie znajduje się w Wilnie), 
jednak bardziej znaną wersją jest obraz A. Hyły z 1943. Na obrazie przedstawiony jest Jezus 
ubrany w białą szatę. Stojąc, unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa, lewą ręką wska-
zuje na swoje serce, z którego wychodzą promienie: jasny niebieski i czerwony. Ten pierwszy 
symbolizuje wodę usprawiedliwiającą duszę, czerwony zaś to krew, która jest życiem dusz. 

Coś dla ducha… 
„Utrzymać się na powierzchni” 

Potężny król Milinda powiedział do starego kapłana: „Mówisz, że jeżeli człowiek, który przez 
sto lat czynił wszelkie możliwe zło, poprosi przed samą śmiercią Boga o przebaczenie, zdoła 
się odkupić i wejdzie do nieba. Natomiast człowiek, który popełni tylko jedno wykroczenie,  
a nie okaże wobec Niego swojej skruchy, zostanie wtrącony do piekła. Czy to sprawiedliwe? 
Czy to znaczy, że sto przestępstw waży mniej aniżeli jedno?”. Stary kapłan odpowiedział 
wtedy królowi: „Jeżeli wezmę wielki kamień i rzucę go w jezioro, pójdzie na dno, czy utrzyma 
się na powierzchni?”. „Pójdzie na dno”, odpowiedział król. „A jeśli wezmę sto wielkich kamie-
ni, ułożę je na barce i popchnę je na środek jeziora, utrzymają się na powierzchni, czy pójdą 
na dno?”. „Utrzymają się na powierzchni”. „Czy więc sto kamieni leżących na barce nie jest 
lżejszych od jednego samotnego kamyczka?”. Król nie wiedział, co odpowiedzieć. Starzec 
kontynuował dalej. „Tak samo, królu, dzieje się z ludźmi. Człowiek, który ma wiele grzechów, 
a oprze się na Bogu, nie zostanie wtrącony w piekielną otchłań. Natomiast człowiek, który 
popełnił tylko jeden grzech, a nie odwoła się do Bożego miłosierdzia, będzie potępiony”.                                                                               
                                                                                                                             /Bruno Ferrero/ 

 


