
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie 
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żyda-
mi. 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 sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, 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 wło-
żę 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!”. Na-
stępnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiar-
kiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg 
mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogo-
sławieni, 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, Sy-
nem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
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Profesor Charles Taylor krytykuje ludzi zbyt pewnych swojej wia- 
ry, którzy nie dopuszczają żadnych wątpliwości. Pozostają nie-
świadomi, ślepi, wewnętrznie stłumieni i zakleszczeni.
Dziwne, że św. Tomasz jest raczej negatywnym bohaterem. Dla- 
czego miałby ślepo uwierzyć Apostołom? Zresztą chciał rozpoznać 
Jezusa nie po chwalebnych czynach, tylko po ranach. 
W Legendzie o świętym Marcinie, Święty spotykał Chrystusa  
w świetlistym wizerunku. Jednak – na podstawie brakujących ran 
– rozpoznał w nim chytrze przebranego Antychrysta.

2. Niedziela Wielkanocna



Podświetliliśmy krzyż w prezbiterium Podświetliliśmy krzyż w prezbiterium 
i Matkę Bożą na ścianie kościołai Matkę Bożą na ścianie kościoła

W Wielki Czwartek, 9 kwietnia, zostały ukończone trwające trzy dni prace, dotyczące podświetlenia krzyża w pre-
zbiterium i Matki Bożej na frontonie naszego kościoła. W sumie zużyto 50 metrów przewodu ledowego, zostały 
wykonane prace instalacyjne, związane z doprowadzeniem napięcia na front kościoła. Z krzyża w prezbiterium 
została usunięta stara instalacja z żarówkami. Dzięki nowemu i oszczędnemu podświetleniu ledowemu, światło wo-
kół krzyża jest jednolite i równomierne. Unowocześnione zostało podświetlenie naszego ołtarza, które teraz może 
być regulowane, w zależności od natężania światła i potrzeb transmisji internetowej lub sesji zdjęciowej podczas 
parafialnych uroczystości.
Podświetlenie Matki Bożej na głównej zewnętrznej ścianie kościoła ma również znaczenie duszpasterskie i ewange-
lizacyjne. W czasach epidemii przypomina nam, że nasza patronka ma w opiece całą parafię, możemy na nią liczyć 
i zanosić do Boga modlitwy przez jej wstawiennictwo.



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc 
syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia objęła 
opieką.

 2. O godzinie 17.30 zapraszamy na transmisję 
z nieszporów.

 3. Polecamy nasz tygodnik „Mater Dolorosa”; 
w nim m.in. artykuł i zdjęcia z podświetlenia 
krzyża w prezbiterium i Matki Bożej na fron-
tonie kościoła. Tygodnik można nabyć przed 
i w trakcie Mszy Świętej.

 4. Na stoliku z prasą, obok wejścia do zakrystii, 
są jeszcze paschaliki wielkanocne, z których 
dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.

 5. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary podczas 
składki specjalnej uzupełniającej. Dziękujemy 

również za ofiary wpłacane na konto parafii: 
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brze- 
szcze: 27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. Li- 
sty ofiarodawców są systematycznie umieszcza-
ne w gablocie przy głównym wejściu do ko-
ścioła, a także obok zejścia do dolnej kaplicy 
[od. ul. Wyszyńskiego]. Ofiary można również 
składać w zakrystii, w godzinach urzędowania 
kancelarii i do puszek w kościele.

 6. W tym tygodniu za utrzymanie kościoła w czy-
stości odpowiedzialni są mieszkańcy bloku nr 
4 z Osiedla Paderewskiego. Z powodu epide-
mii rezygnujemy z osobistego sprzątania. Dzię-
kujemy mieszkańcom tego bloku za ofiary, 
które mogą złożyć w zakrystii lub wpłacić na 
konto parafii.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 19 kwietnia
  7.00 † Antoni Faruga
  8.30 † Stefania Broszkiewicz z dziećmi
10.00 † Stanisław Cacak w 2 r. śmierci
11.30 † Jan Niedziela
18.00 † Józef Gocal

PONIEDZIAŁEK – 20 kwietnia
  6.30 † Władysława Kmak w 2 r. śmierci
  6.30 † Stanisława Drabek
18.00 † Franciszek (w 7 r. śm.) i Anna  

(w 5 r. śm.) Faruga
18.00 † Krzysztof Małysiak

WTOREK – 21 kwietnia
  6.30 † Zbigniew Pyrek
18.00 † Józef Szydłowski w 25 r. śmierci

ŚRODA – 22 kwietnia
  6.30 † Joanna Krawczyk-Trzaska
  6.30 † Rudolf Zemanek
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo św. Jana Pawła II: † ks. Ma-
rek Kulig; † Leopold Szymla w 2 r. 
śmierci; † Jadwiga Hałat; † Józef Żmu- 
da; † Andrzej Krzak; † Krzysztof Ma- 
łysiak; † Władysław Lachendro; † An- 
na Piotrowska; † Zbigniew Pyrek;  
† Piotr Kopeć

CZWARTEK – 23 kwietnia
  6.30 † Stefan Babiuch w 6 r. śmierci
  6.30 † Joanna Krawczyk-Trzaska
18.00  † Helena Bielenin w 21 r. śmierci
18.00 † Krzysztof Małysiak

PIĄTEK – 24 kwietnia
  6.30  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże, opiekę MB i po-
trzebne łaski dla Zofii z okazji  
80 urodzin

18.00 † Julianna Buchowiecka
18.00 † Anna Górska

SOBOTA – 25 kwietnia
  6.30 † Józefa Wojnar
  6.30 † Stanisława Drabek
  6.30 † Wojciech Krawczyk
18.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże, opiekę MB i potrzebne ła-
ski dla Barbary z okazji 70 urodzin

NIEDZIELA – 26 kwietnia
  7.00 † Anna i Jan Zabawa
  8.30 † Stanisław Suwała
10.00 † Bronisław Chrapek w 13 r. śmierci
11.30 † Jan Jarmundowicz
18.00 † Edward Tatar w 32 r. śmierci


