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Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po-

środku 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 To-

masz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku 

i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec 

I czytanie: Dz 2, 42-47; II czytanie: 1 P 1, 3-9 

Psalm: Ps 118; Ewangelia: J 20, 19-31  



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Pokój wam! Takimi słowami zmartwychwstały Chrystus wita swoich 

ucznio w. Poko j wam, mimo drzwi zamkniętych i serc niepewnych i przepeł-

nionych strachem. Poko j pomimo niedowierzania i ucieczki. Jezus wie jak 

słaby jest człowiek i jak bardzo potrzebuje Boz ej pomocy. Dlatego tez  obda-

rowuje Apostoło w tchnieniem Ducha Ś więtego i posyła do wszystkich ludzi, 

aby kaz dy mo gł z nimi dzielic  rados c  obecnos ci Boz ej w swoim z yciu. Miło-

sierdzie Jezusa jest bez granic; nie tylko oddał z ycie, aby nas zbawic , ale chce 

nas umacniac  w sakramentach s więtych, abys my mieli siłę walczyc  ze swoi-

mi słabos ciami. Obdarza ucznio w – a przez nich wszystkich prezbitero w – 

aby odpuszczali grzechy kiedy ludzkie siły zawiodą i człowiek upadnie.  

Dzis , gdy pogrąz ony w epidemii s wiat ma ograniczony dostęp do kos cioła 

i udziału w sakramentach miłosierdzia, wyjątkowo mocno odczuwamy jak 

bardzo są nam one potrzebne. Dlatego wołajmy za s więtym Tomaszem: Pan 

mój i Bóg mój! Bóg, który może okazać po raz kolejny swoje miłosierdzie i ob-

darzyc  nas wiarą, z e On jest Panem wszystkiego, pomo c nam przejs c  przez 

ten trudny czas i zaufac , abys my wierząc, mieli z ycie w imię Jego. 

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. 

Przeznaczony na dzisiaj fragment Ewangelii wg s w. Jana zawiera bardzo 

wiele istotnych tres ci, w szczego lny sposo b dotykających serca. 

W sytuacji, jaką obecnie przez ywa s wiat, poruszającym obrazem jest przyj-

s cie Jezusa do zalęknionych ucznio w mimo drzwi zamkniętych. Jezus przy-

chodzi ro wniez  do nas mimo drzwi zamkniętych. Poniewaz  my nie moz emy 

przychodzic  do Niego w taki sposo b jakbys my chcieli, więc On przychodzi do 

naszych domo w, do naszych serc. Dla Boga nie ma z adnych ograniczen , z ad-

nych barier, z adnych niedostępnych przestrzeni. Dla Niego nie ma nic nie-

moz liwego. On Jest zawsze przy nas, jes li tylko wzbudzimy w naszym sercu 

takie pragnienie. W naszej ludzkiej słabos ci niejednokrotnie zachowujemy 

się jak Tomasz. Oczekujemy namacalnego znaku, aby w pełni uwierzyc . 

A Chrystus mo wi do nas w dzisiejszej Ewangelii: „Uwierzyłeś Tomaszu, bo 



O co proszę? O uzdrowienie serca z niewiary i radość z obecności  

Zmartwychwstałego 

Śwoją medytację rozpocznę od z arliwego wołania do Ducha Ś więtego, aby 

rozpalił we mnie ogien  silnej wiary. Abym uwierzył w kaz de słowo, kto re 

usłyszę; abym chłonął je jak tchnienie z ycia! 

Zatrzymam się przy scenie, w kto rej Jezus ukazuje się Magdalenie (w. 9). 

Była kobietą zniewoloną przez demony. Teraz jest tą, kto ra pierwsza widzi 

Zmartwychwstałego. Jezus potrafi rozmiłowac  w sobie najbardziej zagubio-

nych. 

Czy wierzę, z e Jezus pragnie ukazac  się takz e mnie? Czy jest w mojej prze-

szłos ci cos , co przeszkadza mi spotkac  Jezusa dzisiaj? Poproszę Magdalenę, 

aby razem ze mną modliła się o moje uzdrowienie wewnętrzne. 

Zwro cę uwagę, z e w całym teks cie nieustannie wraca problem niewiary 

ucznio w (ww. 10-14). Nie potrafi ą uwierzyc , z e Jezus z yje. Jest cos , co zamy-

ka ich serce na tę prawdę. Czy wierzę, z e On z yje w mojej codziennos ci, szuka 

mnie, spotyka? 

Razem z uczniami usiądę przy stole. Śą pogrąz eni w smutku (w. 10). Tęsk-

nią za Jezusem, a nie potrafi ą się z Nim spotkac . Czy tęsknię za Jezusem? Pro -

buję się z Nim spotkac ? Jak wygląda moja modlitwa, słuchanie Śłowa, przez y-

wanie sakramento w? 

Jezus nie zniechęca się niewiarą ucznio w. Nie rezygnuje z nich. Chce ich 

odzyskac . Najpierw posyła im s wiadko w (ww. 10-13), a potem objawia się 

sam (w. 14) i udziela im misji (w. 15). Jezus walczy o mnie, o moją wiarę, ni-

gdy ze mnie nie rezygnuje! 

Jezus wyrzuca uczniom brak wiary i „sklerozę serca” (w. 14). Trudne do-

s wiadczenia potrafi ą zamknąc  mnie na znaki obecnos ci Jezusa. Będę prosił 

Go dzisiaj: „Uzdro w oczy mojego serca, abym dostrzegał Cię na kaz dym kro-

ku!”. 
Krzysztof Wons ŚDŚ/Śalwator 

...I NIE TYLKO 

Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” Pokazując swoje 

rany Pan Jezus mo wi do kaz dego z nas: Popatrz, jak bardzo cię kocham! Nie 

bo j się! Tylko wierz!. 

Panie! Wlewaj w moje, pełne lęku serce, Śwo j poko j, abym nigdy, w z ad-

nych okolicznos ciach nie zwątpiła w to, z e Jestes  moim jedynym Panem, je-

dynym Bogiem, jedynym Zbawicielem, kto ry wszystko moz e i dopuszcza to, 

co słuz y oczyszczeniu i nawro ceniu. Amen. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Na miejscu byłego domu publicznego zbudo-

wała klasztor. 

  Agnieszka urodziła się w 1268 r. w toskan skim 

Gracciano Vecchio, lez ącym w pobliz u Montepul-

ciano. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny Lorenza 

i Marii Śegni. Legenda głosi, z e jej narodziny po-

przedziła niezwykła s wiatłos c . Miała byc  bardzo 

poboz nym dzieckiem; od najwczes niejszych lat 

pragnęła wstąpic  do klasztoru, czemu rodzice byli 

przeciwni. Dopiero niezwykłe wydarzenie skłoniło 

ich do oddania 9-letniej co rki do szkoły klasztor-

nej. Tym wydarzeniem był atak kruko w, kto re 

nadleciały do dziewczynki znad domu schadzek w Montepulciano. Agnieszka 

miała wtedy zapowiedziec , z e w tym miejscu powstanie kiedys  klasztor. 

Śzkołę klasztorną, do kto rej oddano Agnieszkę, prowadziły franciszkanki 

zwane del Śacco - od workowatych habito w.  

Jako czternastoletnia dziewczyna Agnieszka postanowiła zostac  zakonni-

cą. Za zezwoleniem Śtolicy Ś więtej w wieku lat 15 stanęła na czele grupy za-

konnic i załoz yła z nimi nowy klasztor w Procero (Viterbo). Wybrana wbrew 

własnej woli na przełoz oną tego klasztoru, wsławiła go swoją mądros cią, 

poboz nos cią i darami nadprzyrodzonymi. Pod kierownictwo duchowe przeo-

ryszy, młodej wiekiem, ale dojrzałej doskonałos cią chrzes cijan ską, zaczęły 

zgłaszac  się licznie nowe kandydatki. Na wiadomos c  o tym mieszkan cy Mon-

tepulciano zaprosili ją do siebie. Powro ciła więc i stała się matką nowej gałę-

zi dominikan skiej. Magistrat miasta z wdzięcznos ci ofiarował siostrom 

w 1306 r. nowy lokal i uposaz enie. Nowy klasztor Śanta Maria Novella stanął 

w tym samym miejscu, gdzie niegdys  istniał dom schadzek. Matka Agnieszka 

nadała mu regułę s w. Augustyna, a po z niej przyłączyła klasztor do rodziny 

dominikan skiej. Pan Bo g obdarzył ksienię darem wizji, proroctw i ekstaz. 

Ś w. Katarzyna ze Śieny będzie widziała w niej dla siebie wzo r do nas ladowa-

nia.     

Kiedy w roku 1377 przybyła do jej relikwii z pielgrzymką, zawołała: 

"Matko nasza, Agnieszko, chwalebna!" Wielkim uczuciem miłos ci Agnieszka 

otaczała Dzieciątko Jezus oraz Dziewicę Maryję. Umocniona darami Ducha 

Ś więtego, stała się jasną lampą modlitwy i miłos ci, a dzięki swojemu męstwu 

oraz autorytetowi podtrzymywała ducha obywateli w dąz eniu do jednos ci 



Do dwóch słów – miłość i miłosierdzie –  
można sprowadzić całe credo chrześcijańskie. 

św. Teresa z Kalkuty 
 

Kiedy jest ciężko, pamiętaj, że nie zostaliśmy wezwani  
do odnoszenia sukcesów, ale do wierności.  

Wierność jest ważna w najmniejszych rzeczach,  
i to nie dla samej siebie –  

ale ze względu na rzecz wielką, jaką jest wola Boża. 

św. Teresa z Kalkuty 

CYTATY PRZY KAWIE 

i pokoju.  

Zmarła w rodzinnym mies cie 20 kwietnia 1317 r., otoczona wspo łsiostra-

mi. Papiez  Klemens VII wynio sł ją do chwały błogosławionych w roku 1532, 

a papiez  Benedykt XIII 10 grudnia 1726 r. zaliczył ją uroczys cie w poczet 

s więtych. Jej nienaruszone ciało w 1435 r. zostało sprowadzone do kos cioła 

dominikan skiego w Orvieto, gdzie przechowywane jest do dnia dzisiejszego. 

Przez ponad 300 lat pozostawało ono nienaruszone. Po z niej umieszczono jej 

doczesne szczątki w woskowej figurze, pozostawiając na widoku tylko jej 

ręce i stopy, z kto rych wypływał pachnący olejek. 

Pierwszą i najwczes niejszą biografię s w. Agnieszki (Legenda s. Agnetis) 

napisał po pięc dziesięciu latach od jej s mierci bł. Rajmund z Kapui, generał 

dominikano w, kierownik duchowy s w. Katarzyny ze Śieny, a wczes niej spo-

wiednik sio str w Montepulciano. 

Ikonografia przedstawia s w. Agnieszkę najczęs ciej z lilią w ręku prawym, 

a w lewej ręce trzymającą załoz ony przez siebie klasztor. Bywa takz e przed-

stawiana w towarzystwie s w. Katarzyny ze Śieny i s w. Ro z y z Limy - dwo ch 

innych wielkich dominikanek.  
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Dzis  przypada 2 niedziela wielkanocna czyli Miłosierdzia Boz ego, kto ra 

kon czy czas oktawy uroczystos ci Zmartwychwstania Pan skiego. 

  Niedziela Miłosierdzia Boz ego rozpoczyna obchody Tygodnia Miłosierdzia. 

Jest to zarazem s więto patronalne Caritas. 

  Msze s w. w niedzielę i w tygodniu są transmitowane on-line z naszego ko-

s cioła według znanego harmonogramu. 

  Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i s wiątecznej Mszy 

Ś więtej dla wszystkich mieszkan co w diecezji oraz przebywających na jej te-

renie, a takz e moz liwos c  pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu z alu 

doskonałego. 

  Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku w kos ciele, w czasie Mszy Ś więtej 

oraz naboz en stw, moz e przebywac  1 osoba na 15 m2 powierzchni uz ytkowej 

kos cioła (w tę powierzchnię wliczamy ro wniez  prezbiterium i cho r). W na-

szym kos ciele będzie mogło uczestniczyc  35 oso b – łącznie z cho rem. Przy-

klejone oznaczenia wskaz ą miejsca, gdzie wierni mogą usiąs c , aby zachowac  

bezpieczną odległos c  między sobą. Pierwszen stwo mają osoby, kto re zamo -

wiły intencje mszalne. 

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami 

i nosem. 

  Liturgiczne obchody tygodnia: 

czwartek - uroczystos c  s w. Wojciecha, biskupa i męczennika, gło wnego pa-

trona Polski. Msza s w. w intencji ks. Wojciecha zostanie odprawiona w nie-

dzielę, 26 kwietnia o godz. 12.00. Zapraszamy do wspo lnej modlitwy. 

sobota - s więto s w. Marka, ewangelisty. 

  Za tydzien  przypada 3 niedziela wielkanocna, kto ra jest obchodzona jako 

Niedziela biblijna. 

  Dziękujemy wszystkim, kto rzy w trosce o utrzymanie swojej parafii w tych 

ostatnich dniach przekazali ofiarę s wiąteczną poprzez konto parafialne. 

Dziękujemy takz e za ofiary przekazane w kos ciele. Wszystkich parafian i do-

broczyn co w powierzamy Bogu we mszach s więtych sprawowanych w na-

szym kos ciele oraz przez księz y emeryto w. 

  Śprawy losowe moz na załatwiac  w kancelarii parafialnej poprzez kontakt 

z księdzem pełniącym w danym dniu dyz ur. 

  Zachęcamy do lektury czasopism katolickich oraz naszej parafialnej gazet-

ki Credo.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK -  20.04   

6.00   za zm. Henrykę Majdak 

18.00 1. za zm. Eugeniusza Śadowskiego w 38 r. s m.;  

      2. za zm. Eugeniusza Jafernika; 3. za zm. Zofię Karasin ską 

WTOREK - 21.04 

6.00   1. za zm. Małgorzatę Ro z ycką; 2.  za zm. Wojciecha Janika 

18.00 1. za zm. Śtanisławę Micherdę, zm. męz o w, rodzen stwo i rodzico w  

      oraz dusze w czys c cu cierpiące; 2. za zm. Barbarę Rączkę  

      3. za zm. Jo zefa Cadra 

ŚRODA - 22.04                      

6.00   za zm. Erykę Paluch 

18.00 1. za zm. Bolesława Adamca w 22 r. s m.; 2. za zm.  Piotra Kaczora 

      3. za zm. Krystynę Rymarczyk w 1 r. s m.; 4. za zm. Barbarę Kitlin ską 

CZWARTEK - 23.04 - Uroczystość Św. Wojciecha 

6.00   za zm. Janinę Dubiel 

18.00 1. za zm. Antoninę Orzechowską w 20 r. s m.; 2. za zm. Mariana Moskala 

      oraz rodzico w: Ludwikę i Rudolfa Galewskich, rodzinę Czajko w  

      i Marię Kordiak;  3. za zm. Jerzego Ś marowskiego 

PIĄTEK - 24.04  

 6.00  za zm. Kazimierza Kubicę 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Danuty z okazji urodzin 

      2. za zm. Zdzisława Talagę z rodzicami i rodzen stwem 

      3. za zm. Renatę Koziorowską 

SOBOTA - 25.04 - Święto Św. Marka 

6.00   1. za zm. Marię i Leonarda Tymicho w; 2. za zm. Kazimierę Dutkę 

18.00 1. za zm. rodzico w Franciszkę i Franciszka Śpechto w 

      2. za zm. Jerzego Kowalczyka w 3 r. s m. 

NIEDZIELA - 26.04 - 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

7.30   za zm. Joannę i Andrzeja Kisiało w oraz Alojzę i Władysława Nowako w 

9.00   1. za Parafian 

      2. Dzięk.-błag. w int. Jacka i Aleksandry oraz ich syno w Tymona i Bruno 

10.30 1. Roczki 

      2. Dzięk.-błag. w int. Ireny i Jana Leszczyn skich z ok. 50-lecia s lubu 

12.00 Dzięk.-błag. w int. ks. Wojciecha z ok. imienin 

18.00 za zm. Tadeusza Kopcia w 6 r. s m. oraz rodzico w z obu stron 

19.30 za zm. Bolesława Krzeczka i zm. z rodziny  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 4, 23-31; Ps 2; J 3, 1-8 

Wtorek: Dz 4, 32-37; Ps 93; J 3, 7b-15 

Środa:  Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21 

Czwartek: Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26 

Piątek: Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15 

Sobota: 1 P 5, 5b-14; Ps 89; Mk 16, 15-20 

Niedziela:  Dz 2, 14. 22b-32; Ps 16; 1 P 1, 17-21  

         Łk 24, 13-35 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu (transmitowana on-line) 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 35 osób 

i pierwszeństwo mają te osoby, które zamówiły intencję Mszy św. 

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim  

z zasłoniętymi ustami i nosem. 

Sakrament namaszczenia chorych udzielamy jedynie w sytuacji  

zagrożenia życia. 

Poniedziałek -  od godz. 18.40 - 19.00 

Środa - od godz. 10.00 - 12.00 

Czwartek - od. godz. 17.00 –19.00 ( I czwartek m-ca kancelaria nieczynna) 

Piątek - od godz. 10.00 - 12.00 i od godz. 18.40 - 19.00 

Sprawy losowe można załatwić również poza godzinami urzędowania  

kancelarii parafialnej   (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

