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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, kie-

dy 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; Ps 118;  

II czytanie: 1P 1, 3-9; Ewangelia: J 20, 19-31  



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Mój Bóg 

Bó g istnieje niezalez nie ód tegó, czy któs  w Niegó wierzy, czy nie. On jest 

Stwó rcą s wiata, On czuwa nad nim w swej ópatrznós ci, On prówadzi dó celu 

wszystkó, cókólwiek istnieje. Móz na ó takim Bógu dós c  duz ó wiedziec  na 

Zdezórientówani, wystraszeni, niedówierzający, zagubieni w natłóku wy-

darzen  uczniówie wciąz  siedzą przy zamkniętych drzwiach z obawy przed 

Żydami. A kiedy nadszedł wieczór przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 

nich: Pokój wam!  

Patrzyli na Jegó przebity bók, na przebite ręce i na póstac  znaną a tak in-

ną; pełną mócy i majestatu.  

I słyszą jak Mistrz tą mócą dzieli się z nimi mó wiąc: Wez mijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-

cie , są im zatrzymane. Odpuszczajcie, aby wszyscy, którzy wierzą mógli przy-

jąc  dar ódkupien czej męki Chrystusa i z yc  w łasce Jegó pókóju. Byłó tó tak 

niewyóbraz alne szczęs cie, z e uczniówie nie mógli gó pójąc  bez Bóz egó s wia-

tła. Nic więc dziwnegó, z e Tómasz, któ regó nie byłó pódczas spótkania, nie 

mó gł w tó wszystkó uwierzyc . Bó l pó stracie Mistrza był zbyt wielki, a wiadó-

mós c  tak przerastająca wszelkie óczekiwanie, z e musiał się upewnic , z e jegó 

przyjaciele nie póstradali zmysłó w. Ale kiedy dótknął ran Chrystusa, z wiarą 

wyznał; Pan mo j i Bo g mo j! Pódczas kaz dej Eucharystii my ró wniez  mamy 

móz liwós c  dótknąc  Chrystusa. Znamy s wiadectwa ucznió w i wszystkich mę-

czennikó w, któ rzy za wiarę w Niegó óddali z ycie, znamy Dóbrą Nówinę głó-

szóną ód dwó ch tysięcy lat, pódczas kaz dej spówiedzi s więtej słyszymy słó-

wa ódpuszczenia grzechó w, ale czy tó wszystkó zmienia nasze z ycie? Czy je-

stes my s wiadkami, któ rzy pótrafią zapalic  innych? Czy nauka i wóla Chrystu-

sa jest dla nas najwaz niejsza? 

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? Błogosławie-

ni, 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. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

pódstawie słuchania lub czytania. Ale jak długó tó nie jest mó j Bó g, tak długó 

są tó jedynie wiadómós ci, któ re nie ró z nią się niczym ód innych. 

Wydarzeniem zmieniającym z ycie jest ódkrycie tegó, z e tó jest mó j Bó g. 

Wó wczas On jawi się jakó wielka tajemnica, któ ra ótwiera dla mnie swe 

drzwi. Wchódzę i jestem w ówym s wiecie, tysiące razy bardziej realnym niz  

ten, w jakim się ródzę i umieram. Ten bówiem jest przemijający, a s wiat Bóga 

jest wieczny i z ywy tak intensywnie, z e w nim nie ma ani s ladu s mierci. 

Takie spótkanie nazywamy nawró ceniem. Onó bówiem jest póczątkiem 

nówej drógi z ycia. Wszystkó zóstaje mu pódpórządkówane. Na takie nawró -

cenie czekał Tómasz Apóstół. Gdy spótkał się ze Zmartwychwstałym, rzekł 

kró tkó: „Pan mó j i Bó g mó j”. Tu słówó „mó j” jest najwaz niejsze. Na takie spó-

tkanie czeka wielu. 

Przez yła je s w. Faustyna. Ona ódpówiedziała Jezusówi ró wnie zwięz le: 

„Jezu, ufam Tóbie”. Tó jest jej ósóbiste wyznanie. Ona chce, aby wszyscy pó-

trafili tak ósóbis cie pówiedziec  dó Jezusa. W takim akcie jest ótwarta nówa 

dróga z ycia. 

Miłósierdzie Bóga najpełniej rózumieją włas nie ci, któ rzy dós wiadczają 

Jegó wtargnięcia w ich z ycie. Ten, któ pótrafi sercem pówiedziec : „Jezu, ufam 

Tóbie”, jest ócalóny. Jezus jest jegó. On pówtó rzy za Tómaszem: „Pan mó j 

i Bó g mó j”. 

Tak ujęty akt wiary jest zawsze wyznaniem miłós ci. Ten bówiem, kógó kó-

cham, jest mó j. Osóbisty wymiar ódniesienia dó Jezusa i dó Bóga Ojca jest 

w akcie wiary wyjątkówó waz ny. Jak długó tegó ódniesienia nie ma, tak dłu-

gó akt wiary jest słaby i nie kształtuje z ycia człówieka. 

Dzis  Tómasz Apóstół wzywa dó ódpówiedzi na pytanie: „Czy Bó g jest 

twó j?”. Szczęs liwi, któ rzy mó wiąc ó Bógu, uz ywają słówa „mó j”, bó óni wie-

dzą, ó kim mó wią. 
ks. Edward Staniek 

Tekakwitha w języku Mohawków oznacza: "ona porządkuje sprawy" 

albo "ta, która wszystko czyni w należytym ładzie".  

Katarzyna Tekakwitha, zwana takz e "Genówefą Nówej Francji", uródziła 

się na póczątku kwietnia 1656 r. w ósadzie wiejskiej Osserneón (óbecnie Au-

resville w stanie Nówy Jórk), nalez ącej dó jednegó z najbardziej wójówni-

czych plemión irókeskich. Ojciec Katarzyny był naczelnikiem ósady, pógani-

nem. Matka póchódziła z plemienia Algónkinó w znad Zatóki s w. Wawrzyn ca 

i była chrzes cijanką. Zóstała pórwana przez Irókezó w i uratówana ód lósu 



branki (kóbiety uprówadzónej siłą w celu zamąz pó js cia) przez ójca Teka-

kwithy, któ remu pó z niej ró wniez  uródziła syna. Swe praktyki religijne speł-

niała pótajemnie, ale dziecióm ópówiadała ó Bógu.  

Gdy Katarzyna miała cztery lata, jej ródzice i brat zachórówali na óspę 

i zmarli. Pó mamie zóstał jej ró z aniec. Ona có prawda przez yła tę chóróbę, 

ale pózóstały jej blizny na twarzy i uszkódzóny wzrók. Sierótę adóptówała 

ciótka Karitha i jej mąz  Jówaneró, któ ry zóstał wódzem Z ó łwi. W 1666 r. pięc  

plemión irókeskich zawarłó pókó j z Francuzami. Móhawkówie dó układó w 

nie przystąpili, dlategó dówó dca wójsk kólónialnych, hrabia de Tracy, zórga-

nizówał przeciw nim ekspedycję karną. Plemię ukryłó się w puszczy. 

W róku 1667 misjónarze z zakónu jezuitó w - Bruyas, Fremin i Pierrón - 

dótarli dó plemienia z misją pókójówą. Tó 

włas nie dzięki nim Katarzyna zetknęła się pó 

raz pierwszy z chrzes cijan stwem i przyjęła 

jegó prawdy z wielkim entuzjazmem. Usiłó-

wanó ją wydac  za mąz . Dzielnie ópierała się 

tym pró bóm, a w kón cu wyznała, z e pragnie 

przyjąc  chrzest. Kiedy ukón czyła 18 lat, pó-

prósiła ó tó ó. Jacquesa de Lamberville, chó-

ciaz  z yła ws ró d ludzi wrógó nastawiónych dó 

wiary chrzes cijan skiej. Mimó prótestó w ópie-

kunó w, przyjęła chrzest w dniu 5 kwietnia 

1667 r., biórąc za patrónkę Katarzynę ze Sie-

ny. Odtąd nazywanó ją Kateri. Indian ska 

dziewczyna stała się nieustraszóną chrzes ci-

janką, chóciaz  była óbiektem narastającej pó-

gardy i kpin niechrzes cijan skiej ludnós ci ze swójej wióski. Szydzónó z jej na-

wró cenia, ódmówy pracy w niedziele i niechęci dó zawarcia małz en stwa. Ale 

tó nie ósłabiłó jej wiary. Pewnegó dnia młódy wójównik póstanówił prze-

straszyc  Katarzynę i nakłónic  ją dó pórzucenia nówej wiary. Ozdóbióny bar-

wami wójennymi, pódnió sł maczugę i zamachnął się, tak jakby chciał ją za-

bic . Dziewczyna mys lała, z e wkró tce umrze, ale zamknęła óczy i nie póruszy-

ła się z miejsca. Jej ódwaga spówódówała, z e młódy wójównik ópus cił ma-

czugę i ódszedł. Katarzyna mieszkała w zajez dzie swójegó wuja tak długó, jak 

byłó tó bezpieczne. W paz dzierniku 1677 r. zóstała zmuszóna dó ucieczki dó 

Kahnawake (dzis  La-Prairie-de-la-Madelaine) nad rzeką s w. Wawrzyn ca na 

półudnie ód Móntrealu. Mieszkała tam z Anastazją Tegónhatsihónga, chrze-

s cijanką póchódzenia indian skiegó. W 1677 w Bóz e Naródzenie przyjęła 



Wiara jest fundamentem, miłość kresem.  
Połączeniem obydwóch jest sam Bóg.  

Wszystkie pozostałe cnoty wywodzą się z tych dwóch.  
Kto wyznaje wiarę, nie błądzi, kto zaś ma miłość, nie żywi nienawiści. 

św. Ignacy Antiocheński  

CYTAT PRZY KAWIE 

pierwszą Kómunię S więtą, a w uróczystós c  Zwiastówania Pan skiegó w 1679 r. 

złóz yła s lub czystós ci. 

Lubiła strugac  drewniane krzyz yki, któ rych wystrugała tysiące, by w ten 

spósó b Jezus stał się bardziej znany ws ró d Indian. Rózdawała je pótem lu-

dzióm, wieszała na drzewach, zóstawiała przy jeziórach i na pólach. Pódczas 

zimówegó sezónu łówieckiegó, gdy wraz z mieszkan cami wióski znalazła się 

z dala ód niej, zróbiła na drzewie małą, drewnianą kapliczkę z wyrzez biónym 

krzyz em i tam spędzała czas na módlitwie, klęcząc na s niegu. Katarzyna kó-

chała ró z aniec i zawsze nósiła gó na szyi. Nazywana była lilią plemienia Mó-

hawkó w. Indianie, Francuzi i misjónarze pódziwiali jej wyjątkówą póbóz -

nós c . Zajmówała się uczeniem dzieci módlitwy i religii, ópieką nad chórymi 

i starcami, az  dó mómentu, gdy sama s miertelnie zachórówała. 

Zmarła mając zaledwie 24 lata w Kahnawake, 17 kwietnia 1680 r. Była tó 

Wielka S róda. "Jesós kónórónkwa", czyli "Kócham Cię, Jezu" - tó były jej 

óstatnie słówa. Piętnas cie minut pó jej s mierci - na óczach dwó ch jezuitó w 

i tubylcó w, zgrómadzónych w jej pókóju - blizny z jej twarzy zniknęły bez 

s ladu. Zaczętó módlic  się za jej wstawiennictwem tuz  pó jej s mierci.  

W 1884 r. w Kahnawake wybudówanó pómnik dla uczczenia jej pamięci. 

3 stycznia 1943 róku papiez  Pius XII ógłósił, z e có rkę wódza Móhawkó w 

móz na nazywac  sługą Bóz ą. Papiez  s w. Jan Paweł II beatyfikówał ją 

22 czerwca 1980 róku. Papiez  Benedykt XVI kanónizówał Katarzynę na pó-

czątku Róku Wiary dnia 21 paz dziernika 2012 r. w Rzymie. 

Dó dzis  wielu pielgrzymó w ódwiedza jej gró b w kós ciele pw. s w. Francisz-

ka Ksaweregó w Kahnawake (w póbliz u Móntrealu w Kanadzie) i óddaje 

czes c  jej relikwióm. Patrónuje ekólógóm, działaczóm óchróny s ródówiska, 

wygnan cóm, ludzióm, któ rzy utracili ródzicó w, ludzióm mieszkającym na 

óbczyz nie i ludzióm wys miewanym z pówódu póbóz nós ci. W 2002 r. patró-

nówała takz e S wiatówym Dnióm Młódziez y ódbywającym się w Tóróntó 

w Kanadzie. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego, któ ra rózpóczyna Tydzien  

Miłósierdzia. Jest tó zarazem s więtó patrónalne Caritas.  

 Modlitwa różańcowa w intencji dzieci, młódziez y i ródzin w s ródę ó gódz. 17.00 

 Za tydzien , 18 kwietnia, przypada 3 niedziela wielkanócna, któ ra jest ób-

chódzóna jakó Niedziela Biblijna. 

 Dziękujemy za ófiary złóz óne dzisiaj na cele charytatywne; za tydzien  nie-

dzielna składka będzie przeznaczóna na pótrzeby naszegó kós cióła; zas  

przed kós ciółem ófiarą dó puszek wspieramy Radió Diecezjalne Aniół Beski-

dó w. 

 Dziękujemy takz e za wszystkie ófiary przekazywane na kóntó parafialne, 

któ re w dóbie pandemii są wyrazem tróski ó utrzymanie parafii. 

 Kancelaria parafialna będzie ótwarta w s ródę i piątek ód gódz. 10.00 dó 

12.00; zas  w czwartek ód gódz. 17.00 dó 19.00. Sprawy lósówe móz na zała-

twiac  w kancelarii parafialnej póprzez kóntakt z księdzem pełniącym w da-

nym dniu dyz ur. 

 Odwiedziny chorych i starszych parafian są móz liwe pó indywidualnym 

umó wieniu się z duszpasterzem. Zadbajmy ó duchówą ópiekę nad chórymi 

i starszymi. 

 Zgódnie z aktualnymi wskazaniami związanymi z pówaz nym wzróstem 

zachórówan  pragniemy przypómniec , z e w naszym kos ciele moz e przebywac  

w czasie Mszy św. lub innych nabożeństw jedynie 30 osób. Zajmujemy 

miejsca wskazane. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek za-

krywających usta i nos. Pierwszen stwó mają ósóby, któ re zamó wiły inten-

cję mszalną – muszą byc  przynajmniej 10 minut przed Mszą s w. Przypomi-

namy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w nie-

dzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich ósó b, któ re pragną w niej 

uczestniczyc , ale z pówódu óbóstrzen , lęku lub wieku nie mógą. Zachęcamy 

wiernych, aby duchówó łączyli się ze swóją parafią póprzez transmisję inter-

netówą na parafialnym kanale YóuTube. Ufamy, z e ten trudny czas będzie 

umócnieniem naszej wiary i wzajemnej jednós ci.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 12.04       

6.00  za zm. Tadeusza Rajskiegó 

18.00 1. za wstaw. s w. Faustyny i s w. Jana Pawła II ó niebó dla zm. Pawła Kempnegó 

    2. za zm. ródzicó w Zófię i Jó zefa Kapó w; 3. za zm. Michała Chmurę (7 greg.) 

    4. (póza parafią) za zm. Ryszarda Siwika 

WTOREK - 13.04      

6.00  1. za zm. Czesławę S lusarczyk; 2. za zm. Irenę Tracz 

18.00 1. ó łaskę zdrówia i bóz ej mądrós ci dla Antóniegó Tómczaka z ók. 35 ur. 

    2. Dzięk.-błag. w int. Piótra z ók. 40 ur.; 3. za zm. Michała Chmurę (8 greg.) 

    4. za zm. Rómualda Gó rę; 5. (póza parafią) za zm. Jó zefa Dóbiję 

ŚRODA - 14.04              

6.00  za zm. Marię Cibicką 

18.00 1. Dzięk.-błag. w int. Marty z ók. 25 r. ur.;  

    2. za zm. Elz bietę w 7 r. s m óraz ródzicó w i czterech braci 

    3. za zm. Michała Chmurę (9 greg.) ; 4. za zm. Irenę Gansel 

    5. (póza parafią) za zm. Włódzimierza Błaszczaka 

CZWARTEK - 15.04      

6.00  za zm. Mariana Szlagó ra 

18.00 1. za zm. Michała Chmurę (10 greg.); 2. za zm. Tadeusza Jakubca 

    3. za zm. Dariusza Kaz mierczaka; 4. (póza parafią) za zm. Emilię Jakubiec 

PIĄTEK - 16.04        

6.00   za zm. Michała Chmurę (11 greg.) 

18.00 1. Dzięk.-błag. ó Bóz e błóg. i zdrówie dla Ireny Dróz dz  z ók. 50 r. ur. 

    óraz dla całej jej ródziny; 2. za zm. Władysławę Murzyn-Fedórówicz w 8 r. s m. 

    3. za zm. Teresę Pietrzykówską; 4. (póza parafią) za zm. Barbarę Grabówską 

SOBOTA - 17.04     

6.00  1. za zm. Michała Chmurę (12 greg.); 2. za zm. Jana Hrapkówicza 

18.00 1. za zm. Teresę Kubicę; 2. za zm. ródzicó w Jóanne i Andrzeja Kisiałó w,     

    tes ció w Alójzę i Władysława Nówakó w  

    3. (póza parafią)  za zm. Bernarda Musióła 

NIEDZIELA - 18.04 - 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

7.30  za zm. Michała Chmurę (13 greg.) 

9.00  1. za zm. Janinę i Aleksandra Skó rzewskich 

    2. za zm. Zdzisławę, Leszka i Mac ka Wis niewskich i zm. z ródziny 

10.30 1. CHRZTY; 2. za zm. ródzicó w Marię i Franciszka Warzechó w; Stefanię     

    i Franciszka Młódzikó w óraz brata Franciszka 

12.00 1. za zm. Stanisławę Kónieczną; 2. za zm. Barbarę Frączek 

18.00 za zm. Mieczysława Wajdzika 

19.30 za zm. Czesławę Stan có  



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 5, 27, 33; Ps 34; J 3, 31-36 

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

Sobota: Dz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21 

Niedziela:  Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48  

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 30 osób  

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 w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek, godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota, godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00  

(I czwartek miesiąca nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (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

