
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 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 za-
mkniętych, 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 wierzą-
cym”. 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, aby-
ście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc, mieli życie w imię Jego. 
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Św. Jan Paweł II zachęcał wręcz, by z nim dyskutować. Świet-
nie się czuł w gronie ludzi, którzy z nim się spierali.

Wiara Tomasza nie jest ślepa i bezkrytyczna; pragnie prze-
konać się osobiście, doświadczyć – dotknąć ran Jezusa.

„Niewiara Tomasza pomogła nam bardziej niż wiara po-
zostałych uczniów” – twierdzi Święty Grzegorz Wielki.

ks. Eugeniusz Burzyk

Niedziela Miłosierdzia Bożego



W bieżącym roku – z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią – zarówno Ciemnica, jak i Grób 
Pański, zostały zainstalowane w prezbiterium kościoła. Zakupiliśmy nowy Grób, Paschał z natural-
nego wosku oraz większą figurę Zmartwychwstałego. Uroczystości Triduum Paschalnego rozpo-
częły się Mszami Wieczerzy Pańskiej o godz. 16.30 i 18.00. Po drugiej Mszy zaczęła się adoracja 
w Ciemnicy, która trwała do 22.00; w Wielki Piątek od godz. 7.00 do 15.30. Następnie o 18.00 
rozpoczęła się Liturgia Wielkiego Piątku, która m.in. obejmowała adorację krzyża, a potem Grobu 
Pańskiego – do 22.00. W Wielką Sobotę adoracja trwała od 7.00 do 18.00 – czyli do rozpoczęcia 
Mszy Wigilii Paschalnej z rezurekcją. Ze względów sanitarno-epidemicznych nie było tradycyjnej 
procesji rezurekcyjnej. Na zakończenie proboszcz ks. Eugeniusz Burzyk przeszedł z Najświętszym 
Sakramentem między ławkami we wnętrzu kościoła. Obecni byli ze swoim sztandarem górnicy miej- 
scowej kopalni KWK „Brzeszcze”. W tym roku błogosławienie pokarmów odbywało się na zewnątrz 
kościoła, co pół godziny – od 10.00 do 14.00.

Projekt i realizacja Grobu Pańskiego:  
ks. Eugeniusz Burzyk, Mariola Galas, Ryszard Dzień

Nowy Grób, Paschał i figura ZmartwychwstałegoNowy Grób, Paschał i figura Zmartwychwstałego



Zmarli:
† Maria Chowaniec, lat 84
† Władysława Danek, lat 64
† Wanda Pydyn, lat 80
† Cecylia Stokłosa, lat 77
† Maria Chojna, lat 72
† Elli Lora Maciejczyk, lat 89
† Adam Brzeziecki, lat 83
† Leszek Wiełowicz, lat 70
† Ryszard Kuśnierz, lat 693
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NIEDZIELA – 11 kwietnia
  7.00 † Kazimierz Solich
  8.30 † Mieczysław Ichniowski z rodzicami
10.00 † Stanisław Żaba
11.30 † Zofia Kamińska
18.00 † Bolesław Galas z rodzicami  

oraz † Anna i Michał Matusz
PONIEDZIAŁEK – 12 kwietnia
 6.30 † Andrzej Bułka w 1 r. śmierci
 6.30 † Leszek Wiełowicz
18.00 † Rozalia i Jan Firlej
18.00 † Czesława Żmudka
WTOREK – 13 kwietnia
  6.30 † Elli Lora Maciejczyk
18.00 † Otylia Jasińska
ŚRODA – 14 kwietnia
  6.30 † Leszek Wiełowicz
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Ma- 
riusz Machajski; † Jan Rusek; † Krzy- 
sztof Łęczycki; † Kazimierz Hanczar; 
† Tomasz Sonnak; † Józef Rąba; † Cze- 
sława Żmudka; † Henryka Wiśniew-
ska; † Jan Pucka; † Stanisława Knapczyk

CZWARTEK – 15 kwietnia
  6.30 † Jan Janik
18.00 † Jan Niedziela w 2 r. śmierci
18.00 † Zofia Kamińska
PIĄTEK – 16 kwietnia
  6.30 † Leszek Wiełowicz
18.00 † Daniel Piętoń
18.00 † Helena Wójcik
SOBOTA – 17 kwietnia
  6.30 † Józef Walus
  6.30 † Ryszard Kuśnierz
  6.30 † Jan Janik
18.00 † Anna Śleziak w 1 r. śmierci

NIEDZIELA – 18 kwietnia
  7.00 † Stanisława Knapczyk
  8.30 † Stanisław Cacak w 3 r. śmierci
10.00 † Kazimierz i Stefania Saniuta  

z synem Janem
11.30  O błogosławieństwo Boże i opiekę 

MB dla Jerzego z okazji 60. urodzin
18.00 † Kazimierz Hanczar
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Intencje mszalneIntencje mszalne

 1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego. Do puszek składamy tradycyjne ofiary 
na cele charytatywne.

 2. W poniedziałek – 12 kwietnia zapraszamy na 
„Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków 
i chrześniaków. Spotkanie rozpocznie się Mszą 
Świętą o godz. 18.00, po której odbędzie się 
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. 
Przypominamy o zachowaniu zasad sanitar-
nych i limicie wiernych. Zachęcamy do ucze-
stnictwa w naszej modlitwie za pośrednictwem 
Internetu. Wszystko, co dzieje się w naszym 
kościele przez całą dobę jest bezpośrednio 
transmitowane.

 3. W przyszłą niedzielę – 18 kwietnia składka 
specjalna uzupełniająca na prace remontowe.

 4. Również w przyszłą niedzielę, jak w każdą trze-
cią niedzielę miesiąca, do puszek będziemy skła- 
dać ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą 
objęliśmy opieką.

 5. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy bloków nr 15 i 16 
z os. Paderewskiego, których prosimy o złoże-
nie ofiar na kwiaty i sprzątanie w zakrystii lub 
wpłatę na konto. Dziękujemy mieszkańcom 
bloków nr 13 i 17 z tego osiedla za ofiary 
złożone w ubiegłym tygodniu.
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