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NIEDZIELNA EWANGELIA
Było  to  wieczorem  owego  pierwszego

dnia  tygodnia.  Tam,  gdzie  przebywali
uczniowie,  drzwi  były  zamknięte  z  obawy
przed  Żydami.  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  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  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!”. 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  wierzącym”.  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,  abyście  wierzyli,  że  Jezus  jest  Mesjaszem,  Synem  Bożym,
i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

(J 20,19-31)

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Dopiero  gdy Chrystus  pokazał  im swoje  ręce  i  bok,  zobaczyli  Go  i  uradowali  się  Jego
obecnością. Dopiero wtedy byli w stanie przyjąć ofiarowany im dar pokoju i moc Ducha
Świętego,  by  kontynuować  misję  Jezusa  –  misję  Jego  miłosierdzia,  misję  odpuszczania
grzechów  lub  dla  opamiętania  grzesznika  zatrzymywania  ich.  Dopiero  wtedy,  kiedy
zobaczyli  rany  Zmartwychwstałego…  A  jak  to  wygląda  u  nas?  Spójrzmy  na  naszą
codzienność. Ileż w nas jest niepokojów o dalsze losy swoje, bliskich i świata? Ileż w nas
jeszcze  pozamykanych  drzwi  i  jednocześnie  ogromnej  tęsknoty  za  spotkaniem z  żywym
Bogiem…  Chrystus  Przychodzi  zwycięski,  ze  śladami  męki  na  swoich  rękach,  nogach
i z przebitym bokiem, byśmy nie wątpili  Jego słowom. Czy jestem w stanie,  jak święty
Tomasz, wyznać całym sercem, wpatrując się w święte rany Chrystusa: Pan mój i Bóg mój?
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24.04.2022 II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
8:00 Za + Teresę Wienchol w rocznicę urodzin.
   

11:00 Za + męża Tadeusza Klimala, ++ rodziców Łucję i Jana Klimala, Helenę i Adolfa 
Bielesz, ++ braci Antoniego i Jana, ++ szwagrów Andrzeja i Bernarda, + szwagierkę 
Anielę i ++ z pokrewieństwa. 

-ROCZEK: Zuzanna Krakowiak
 

14:30 Nieszpory i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

25.04.2022 PONIEDZIAŁEK Święto św. Marka, Ewangelisty
18:00 Za + Czesława Malon (Msza św. ofiarowana od brata Władysława Malona z rodziną)

- Nabożeństwo o dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy na roli

26.04.2022 WTOREK UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
18:00 Msza Święta Zbiorowa: 

1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP i św. Jadwigi z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
2) Za + Marię Kapek (Msza św. ofiarowana od rodziny Cieślik)
3) Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Kudlek, + Barbarę Kudlek, ++ Marię i Teodora 
Ludwik, Augusta i Cecylię Lawnik, Gintera i Jerzego Josch, ++ dziadków Kudlek - 
Świerzy, ++ Gizelę i Józefa Szczotka i ++ z pokrewieństwa.
4) Do Bożej Opatrzności w intencji tegorocznych maturzystów prosząc o dary Ducha
 Świętego na czas egzaminów oraz o właściwy wybór dalszej drogi życiowej.
5) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. 
Jadwigi o dary Ducha Świętego w intencji tegorocznych maturzystów, prosząc o 
pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości.
6) Za + Rolanda Szyszka (Msza św. ofiarowana od mieszkańców Świętoszowic).
7) Za + Elżbietę Grzeganek (Msza św. ofiarowana od rodziny Molenda).

27.04.2022 ŚRODA
18:00 Msza Św. Szkolna: Za ++ Stefanię, Helmuta, Rozalię, Ludwika Höppner, Martę, Feliksa, 

Wendelina Długosz, ++ Dorotę, Konrada Kubicki, ++ Barbarę, Stefanię Mroczek, + Lilli 
Król oraz za ++ z pokrewieństwa.

28.04.2022 CZWARTEK
8:00 Do Bożej Opatrzności prosząc o rozwiązanie trudnej relacji sąsiedzkiej, dobrą pracę 

oraz o zdrowie.

29.04.2022 PIĄTEK, Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Świętej Jadwigi z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rocznicę ślubu 
oraz z okazji 20-tych urodzin Wiktorii.

 

30.04.2022 SOBOTA
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św Anioła Stróża w intencji rocznego 

dziecka Noa Mass, jego rodziców i rodziców chrzestnych.

01.05.2022 III NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 Godzinki ku czci NMP
  

8:00 Za ++ Klarę i Herberta Szeja, ++ Annę i Pawła Lis i ++ z pokrewieństwa.
 

11:00 Przez wstawiennictwo św. Floriana: w intencji strażaków i hutników z naszej parafii 
 

14:30 Nabożeństwo majowe



OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24.04.2022

 

• Dziś  po  Mszach  świętych  zbiórka  do  puszek  na  potrzeby  Caritas  diecezji  i  parafii.
W zeszłym tygodniu podczas zbiórki na KUL udało się nam uzbierać 1240 zł, Bóg Zapłać
za wszystkie złożone ofiary.

• Także dziś na godzinę 14:30 zapraszam na  Nieszpory i nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego. 

• W Poniedziałek przypada święto św. Marka, Ewangelisty. Po Mszy Świętej nabożeństwo
z procesją błagalną o dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy na roli.

• Także w poniedziałek na godzinę 18:00 zapraszam na Msze Świętą i spotkanie, rodziców
dzieci pierwszokomunijnych. 

• We wtorek przypada Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.

• W czwartek na godzinę 18:00 zapraszam wszystkich chętnych do pomocy w sprzątaniu
dekoracji Wielkanocnych.

• W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc maj,  a wraz z nim nabożeństwa majowe.
Od poniedziałku do piątku po Mszach Świętych, w soboty o godzinie 17:30, a w niedzielę
o godzinie  14:30.  Zachęcam do udziału.  Z racji  nabożeństw majowych,  spowiedź we
wszystkie soboty maja rozpocznie się o godzinie 17:00, a zakończy o 17:25. Nie będzie
spowiedzi bezpośrednio przed Mszą Świętą.

• Także  od  przyszłej  niedzieli,  rozpoczniemy  w  naszej  parafii  cotygodniowy  śpiew
godzinek ku czci NMP. Godzinki będziemy śpiewać w każdą Niedzielę o godzinie 7:30.

• Również  w  przyszłą  Niedzielę  o  godzinie  11:00,  z  racji  przypadającego  4  maja
wspomnienia  św.  Floriana,  zostanie  odprawiona  Msza  Święta  w  intencji  Strażaków
i Hutników z naszej parafii.

• Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Świętoszowicach  ogłasza  zbiórkę  złomu.  W przypadku
posiadania złomu i chęci pozbycia się go prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
i podanie adresu odbioru. Numery kontaktowe podane są na plakatach i w naszej gazetce.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla naszej
Straży. (Numery telefonów: 785-412-722,  504-238-244,  697-373-557)
 
 

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  specjalny  dodatek:
Koronka  do  Bożego  miłosierdzia  w języku  polskim,  ukraińskim i  rosyjskim,  a  także
wywiad z abp Grzegorzem Rysiem.



NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dzisiaj, w Drugą Niedzielę Wielkanocy, zamykamy
oktawę tego okresu liturgicznego. Jest to jedna z dwóch
oktaw,  która  obok  oktawy  Bożego  Narodzenia,
pozostały  po  odnowieniu  przez  Sobór  Watykański  II.
Przez osiem dni rozważamy ten sam cud i zagłębiamy
się w jego sens dzięki światłu Ducha Świętego.

Z woli  Papieża Jana Pawła II,  niedzielę  tę  nazywamy
Niedzielą Bożego Miłosierdzia.  este domingo se llama
Domingo  de  la  Divina  Misericordia.  Chodzi  to  o  coś
znacznie  więcej  niż  jednorazowe  poświęcenie.  Jak
wyjaśniał  Ojciec  Święty  w swojej  encyklice  Dives  in
misericordia,  Boże  Miłosierdzie  jest  objawieniem  się
Bożej  miłości  w  historii  zranionej  przez  grzech.
“Misericordia”  pochodzi  od  dwóch  słów:  “Miseria”

i “Cor”. Bóg wierny swoim zamysłom składa w swym Ojcowskim sercu naszą nędzną
sytuację  wywołaną  przez  grzech.  Umarły  i  zmartywchwstały  Jezus  Chrystus  jest
najwyższym  przejawem  i  działaniem  Bożego  Miłosierdzia.  «Tak  bowiem  Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał» (J 3,16) i posłał go na śmierć,
abyśmy  byli  zbawieni.  «Poświęcił  Syna  by  odkupić  niewolnika»,  tak  głosiliśmy
w Orędziu Wigilii Paschalnej. I po zmartwychwstaniu ustanowił Go źródłem ocalenia
dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Wiarą i nawróceniem przyjmujemy ten skarb
Bożego Miłosierdzia.

Święta  Matka  Kościół,  który  pragnie  aby  jej  synowie  czerpali  z  życia
zmartwychwstałego  zaleca,  by  przynajmniej  w  czasie  Wielkanocy  przyjmować
Komunię  Św.  w  łasce  uświecającej.  Paschalna  Pięćdziesiątnica  jest  odpowiednim
czasem, by to wypełnić. Jest dobrym momentem, by się wyspowiadać i przyjąć moc
przebaczenia grzechów, którą zmartwychwstały Pan ofiarował swojemu Kościołowi,
zgodnie  z  tym  co  powiedział  tylko  do  Apostołów:  «Weźmijcie  Ducha  Świętego!
Którym  odpuścicie  grzechy,  są  im  odpuszczone,  a  którym  zatrzymacie,  są  im
zatrzymane» (J 20,22-23). W ten sposób sięgamy do źródeł Bożego Miłosierdzia. I nie
wahajmy się, by przyprowadzić do tego źródła życia naszych przyjaciół: do Eucharystii
i do Pokuty. Zmartwychwstały Jezus liczy na nas.

----------------------------------------------------------------------- 
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 18:45 – 19:30 oraz czwartek 9.00 - 9.30 
tel.: 32/233-68-16, e-mail: parafia@jadwiga-ziemiecice.pl 
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 
CARITAS Parafii pw. św. Jadwigi: Bank PEKAO S.A Nr rach.: 15 1240 1343 1111 0000 2359 2502 


