Pierwsze czytanie Dz 2, 42-47
Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
Psalm Ps 118 (117)
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny albo: Alleluja
Drugie czytanie (1 P 1, 3-9)
Radość płynąca z wiary
Ewangelia J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Intencja Apostolstwa Modlitwy na
miesiąc kwiecień:
Intencja powszechna — Wyzwolenie się z
uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod
wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i
towarzyszenie.

Z Ewangelii wg Świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 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 ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie
uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz
z nimi, Jezus 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 dlatego, 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 wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Komentarz:
Uczniowie już wiedzą, że
grób jest pusty, że niektórzy
spotkali Jezusa Zmartwychwstałego. Pomimo to siedzą
zamknięci. Boją się. Nie pojmują sensu wydarzeń. Nie wystarczyło, że zobaczyli zmartwychwstałego Mistrza. Potrzebują wewnętrznego światła –
potrzebują Ducha Świętego,
który doda im odwagi, uzdolni
do odpuszczania grzechów w
imię Jezusa – przejaw Bożego
Miłosierdzia.
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„Spór uczniów o ZMARTWYCHWSTANIE” - narysował Mikołaj Karczewski, lat 10

Intencje mszalne:
PONIEDZIAŁEK 20.04

WTOREK 21.04

8.00 DK

1. +Dariusz PIERNICKI w 8. miesiąc po śmierci.
2. wolna intencja

8.00 DK O łaskę nieba dla rodziców i rodzeństwa.

8.00 K

W intencji Parafian.

8.00 K

W intencji Parafian

10.00

+Dorota KURZYNOGA – pogrzeb

18.00

1. +Jan
2. +Ryszard GREDKA

18.00

1. ++Jan i Zbigniew PETKE.
2. O zatrzymanie koronawirusa

ŚRODA 22.04

CZWARTEK 23.04

8.00 DK

1. wolna intencja
2. wolna intencja
3. wolna intencja

8.00 DK wolna intencja

8.00 K

W intencji Parafian.

8.00 K

W intencji parafian

18.00

wolna intencja

18.00

1. wolna intencja
2. ++Walerian i Aniela WIŚNIEWSCY.

PIĄTEK 24.04

SOBOTA 25.04

8.00 DK

1. wolna intencja.
2. wolna intencja

8.00 K

1. wolna intencja
2. wolna intencja

8.00 K

W intencji Parafian.

12.30

Jubileusz 60 – lecie małżeństwa: Monika i Mieczysław
OKONEK

1. +Mateusz MERCHEL
2. wolna intencja
16.04.2020 III NIEDZIELA WIELKANOCY
wolna intencja
7.30

18.00

W intencji Stanisławy w 80. rocznicę urodzin, o
Boże błog. i opiekę Maryi.

18.00

9.00

1. W intencji ++Ewy, Oli i Krzysztofa – o łaskę nieba
2. O szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki. O zdrowie, Boże błog. i opiekę Maryi dla całej Rodziny.

9.15 DK
9.15 K

+Waldemar ZAMARIA

10.30

Za jubilatów Renatę i Stanisława KAIM w 45. rocznicę ślubu w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze i opiekę
Maryi.

11.00 DK

+Tadeusz w 6. rocznicę śmierci.

12.00

wolna intencja

13.15

1. W intencji Joanny i Adama w 40. rocznicę ślubu.
2. ++Tadeusz, Helena, Adam, Alicja z rodzin DWORECKICH.

18.00

+Maria KORZYCKA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego ustanowioną
przez św. Jana Pawła II. Zachęcamy do szczególnej modlitwy Koronką
do Bożego Miłosierdzia o g. 15.00 w intencji ustania epidemii w naszym kraju, Europie i na świecie.
2. W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi epidemii w naszym
kraju, informujemy, że od jutra w Eucharystii i wieczornej adoracji
Najświętszego Sakramentu może uczestniczyć większa liczba osób
(1 osoba na 15 m²). W związku z tym ks. Proboszcz informuje, że w
górnym kościele może zgromadzić się 57 osób, w kościele dolnym 37
osób natomiast w kaplicy adoracji 13 osób. Przypominamy o zasadach
bezpieczeństwa: prosimy o korzystanie z masek, rękawiczek i gorąco
zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na ręce.
3. W związku z nowymi przepisami, zostaje zniesiony obowiązek
uczestnictwa w wieczornej adoracji na zapisy. Na adorację zapraszamy
codziennie od 18.30 – 21.00. O g. 19.00, 20.00 i 21.00 będzie udzielana Komunia Święta osobom nieuczestniczącym tego dnia w
Eucharystii. Podczas adoracji okazja do spowiedzi św.
4. W każdy czwartek o g. 19.30 w dolnym kościele sprawujemy
Eucharystię w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa.
Według nowych przepisów, udział w Eucharystii może wziąć 37
osób.

5. W czwartek obchodzimy Uroczystość Świętego Wojciecha,
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i naszej archidiecezji,
a w sobotę Święto Świętego Marka, ewangelisty.
6. Informujemy, że sakrament bierzmowania nie odbędzie się w planowanym terminie. O nowym terminie poinformujemy.
7. Ksiądz Proboszcz zwraca się z prośbą o wsparcie inwestycji w parafii. Aktualnie wykonywane są nowe ławki do kaplicy adoracji.
Ofiary można złożyć do specjalnie przygotowanej puszki w górnym
kościele lub w zakrystii.
8. Od dzisiaj w każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Światła. Podczas nabożeństwa będziemy rozważać czternaście stacji
z wydarzeń od Zmartwychwstania Jezusa do Zesłania Ducha
Świętego. Transmisja nabożeństwa w każdą niedzielę o g. 21.00 w
górnym kościele, bezpośrednio po adoracji Najświętszego
Sakramentu.
9.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli” i
„Gościa Niedzielnego”, do odwiedzania naszej parafialnej strony
internetowej, facebooka oraz do zabrania ze sobą naszego
parafialnego biuletynu. Biuletyn dostępny również w wersji
elektronicznej na stronie naszej parafii. Można również
zamawiać intencje mszalne drogą elektroniczną. Adresy mailowe
księży dostępne są na stronie internetowej naszej parafii.

