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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 10, 34a. 37-43 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie 

nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie 

z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy 

mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól 

albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je 

u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 118 

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech bojący się Pana głoszą: 

«Jego łaska na wieki». 

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 

lecz Pan mnie podtrzymał. 

Pan moją mocą i pieśnią, 

On stał się moim Zbawcą. 

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy. 

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA1 J 5, 1-6 

Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy 

miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego 

otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga 

i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega 

na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. 

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie 

zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża 

świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus 

jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha nie tylko w wodzie, 

lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: bo Duch jest prawdą. 

AKLAMACJAJ 20, 29 Alleluja, alleluja, alleluja 

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 19-31 

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. 

 
NIEDOWIARSTWO TOMASZA, HONTHORST, Gerrit van (1590, Utrecht - 1656, Utrecht), ok. 1620, olejny 

na płótnie, 12599 cm, Museo del Prado, Madryt; źródło: www.wga.hu 

PATRON TYGODNIA: ŚWIĘTA ZYTA, DZIEWICA 

Urodziła się w Monsgrati koło miasta Lucca, około 1218. Jej rodzice byli wieśniakami. 
Dom nie mógł wyżywić dzieci i Zyta mając 12 lat musiała iść na służbę do zamożnej 
rodziny Fatinellich. Tam dawała z siebie wszystko traktując dom Fatinellich, mimo 

surowości pryncypałów, jako świętą Rodzinę: w 
swoim panu widziała św. Józefa, w pani - Najświętszą 
Pannę Maryję, a w ich dzieciach Pana Jezusa. 
Codziennie, jeszcze przed świtem, słuchała Mszy 
świętej i przyjmowała Pana Jezusa w Komunii świętej. 

Z biegiem lat swą cichością i sumiennością zdobyła 
serca domowników. Chlebodawcy oddali w jej ręce 
całą administrację i opiekę nad służbą. 

Większość dni w roku pościła o chlebie i wodzie. 
Sypiała na gołej ziemi. Latem i zimą chodziła bez 
obuwia. Po śmierci znaleziono ją opasaną grubym 
sznurem, który wrósł w jej ciało. Była niezwykłej 
urody, ale napastowana przez mężczyzn umiała 
okazać odwagę. Napadnięta pewnego dnia przez 
pewnego rozpustnika, zostawiła mu na twarzy i 

rękach długo nie zagojone rany. Wszystkie swoje skromne oszczędności rozdawała 
potrzebującym. Nikt jej domu nie opuścił głodny. 

Zapisy notarialne informują, iż była także obdarzona darem kontemplacji i ekstaz … 

Zmarła w 1272 po 42 latach służby w jednym domu. Uważana za Świętą została 
pochowana w kościele św. Frediana w Lucca. W 1652, w trakcie procesu 
kanonizacyjnego, znaleziono jej ciało nienaruszone rozkładem. Do dziś jej ono jest raz 
w roku wystawiane w kościele św. Frediana do adoracji wiernych. Do katalogu świętych 
wpisał ją Innocenty XII w 1696. Jest patronką miasta Lucca i służby domowej, a także 
ubogich dziewcząt. (uroczystość 27 kwietnia) 

il. ŚW. ZYTA, kościół św. Frediana w Lucca 
 

Skoro Chrystus powierzył swoim Apostołom posługę jednania53
Por. J 20, 23; 2 Kor 5, 18, to biskupi, jako ich następcy, oraz prezbiterzy, współpracownicy biskupów, 

nadal 981 spełniają tę posługę. Bowiem na mocy sakramentu święceń biskupi i prezbiterzy mają władzę odpuszczania wszystkich grzechów "w imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego" [Katechizm Kościoła Katolickiego, 1461] 



 
Sw. Zygmunt 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23.IV (niedziela): Wielkanocne spotkanie Rady Parafialnej, po 

sumie na plebanii. 
 29.IV (sobota): Egzamin dla kandydatów do Sakramentu 

Bierzmowania o 10:00, w kościele. 
 30.IV (niedziela): Spotkanie dzieci klas III i ich rodziców 

przygotowujące do rocznicy I Komunii św. o 18:00. 
Obecność wszystkich dzieci i ich rodziców obowiązkowa. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęci zostali, w 
sakramencie Chrztu Świętego: 

 

Julia LEŚNIOWSKA, z Podłęcza 

 

Gabriela SZULECKA, z Podłęcza 
Blanka KORYTEK, z Kawęczyna 

Dawid ROSA, z Brześc 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ODESZLI 
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Józef DRUSZCZYŃSKI, † 13.IV.2006, l. 84 

 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Pierwszy wiersz i notatka Dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej nosi 

datę 28.VII.1934. Jest on spełnieniem wyraźnego polecenia Pana Jezusa i 

nakazu spowiedników, ks. M. Sopoćko i o. J. Andrasza TJ. Dzienniczek w 

rozumieniu Faustyny, acz miał umożliwiać poznanie dobroci i łaski Bożej, 

nie miał być przeznaczony dla szerszego ogółu, i nigdy za jej życia. 

Ks. Michał Sopoćko zaznacza, że 

bogactwo przeżyć duchowych s. 

Faustyny było zbyt wielkie, aby 

można je omawiać w konfesjo-

nale. Jako profesor nie miał czasu 

na długie spowiedzi, polecił jej 

więc, aby spisywała to, co uważa 

za wolę Bożą i podawała mu, co 

pewien czas, do przejrzenia. 

Pewną część Dzienniczka 

Faustyna spaliła. Powiadomiony o 

tym ks. Sopoćko polecił jej, za 

pokutę, odtworzyć z pamięci treść 

zniszczoną. Przemieszanie odtwa-

rzanych i bieżących zapisów 

zaburzyło chronologię faktów w 

poważnej części notatek. S. 

Faustyna czasem zamieszczała 

daty wydarzeń, o innych sprawach 

pisała bez dat, używając określe-

nia „w pewnej chwili”. Skutkiem 

tego zdarzyło się kilka powtórzeń tego samego faktu lub przeżycia. 

Cały tekst rękopisu zawarty jest w 6 zeszytach. Rękopis w zasadzie nie 

wykazuje żadnych uszkodzeń: tylko jedną wyrwaną stronę. 

Faustyna zakończyła pisać Dzienniczek w 1938. Niezwykłym jest jak 

prosta zakonnica, która nie miała wykształcenia, używa pięknego i 

wysublimowanego języka w obcowaniu ze Stwórcą. Są to ściśle osobiste 

doznania mistyczne wynikające z bliskości Bożej, której miała możność w 

sposób szczególny doznawać. 

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział o niej: “Ta prosta zakonnica przybliżyła 

Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. W tej godzinie dziejów wołamy 
o Miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to 
paschalne Objawienie się Miłosierdzia Bożego” 

“Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w 

miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je (…) bo w tej chwili zostało 

na oścież otwarte. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, 

w tej godzinie stała się łaska dla świata całego - Miłosierdzie zwyciężyło 

Sprawiedliwość (…) 

Pragnę, aby było Święto Miłosierdzia. Chcę, aby ten obraz, który 

wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę 

po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem Miłosierdzia (…) 

Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz 

grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą Mnie 

płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. Pragnę, aby Święto 

Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a 

szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności 

Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask za dusze, które zbliżą się do 

źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii 

świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (…) Dusze giną mimo 

Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto 

Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego, zginą na 

wieki (…). 

Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego 

odpuszczenia win i kar” 

fragment Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej 

PIEŚŃ O MIŁOSIERDZIU BOSKIM 
Boże! Twoje zlitowanie 

Dobrze padło na człowieka! 

On w swoim nikczemnym stanie 

Miłosierdzia tylko czeka! 

Czyżem to sobie zasłużył, 

Żeś mię Twej nauczył wiary? 

Do swegoś mię boku użył, 

Dusznemi poświęcił dary! 

Do stołu Twego z drugiemi 

Idę, godownik szczęśliwy! 

Nie zazdroszczę bogactw ziemi, 

Skarbem moim Bóg prawdziwy! 

Karzą śmiercią bunty czyje; 

Gdym się na Boga podnosił, 

On to widział, i ja żyję; 

Chce tylko, bym Go przeprosił. 

A czasem choć nas zasmuci, 

Że potrzebę kary czuje, 

Wnet rózgę na ogień wrzuci; 

Jak Ojciec, znowu żałuje. 

Ten szczęśliwy Sprawca doli 

Sam nas do cnót przyprowadza. 

Daje łaski z swojej woli, 

Potym je niebem nadgradza. 

Sprawiedliwość gdy na szali 

Z miłosierdziem Jego stanic, 

Zawsześmy to poznawali, 

Że przeważa zlitowanie! 

Ale w ostatnią godzinę 

Największej litości trzeba! 

Ufam, Boże, że nie zginę, 

Tyś dla grzesznych zstąpił z nieba. 

Franciszek KARPIŃSKI (1741, Hołoskowo na Pokuciu - 1825, Chorowszczyzna) 

POCZET PRYMASÓW: JAN STEFAN WYDŻGA (60) 
Urodził się na początku XVII w. jako syn sędziego ziemskiego lwowskiego. 

Uczył się we Lwowie, następnie w Belgii, Francji i w Rzymie. Po powrocie 

został kanonikiem lwowskim, sekretarzem królewskim i kaznodzieją 

nadwornym Władysława IV. Od 1642 kanonik krakowski, w 1645 opat 

komendatoryjny sieciechow-ski, w 

1652 kanclerz królowej Ludwiki 

Marii, referendarz duchowny, 

następnie sekretarz wielki koronny. 

W 1655 został biskupem łuckim. W 

czasie najazdu szwedzkiego w 1655 

schronił się wraz z królem Janem 

Kazimierzem na Śląsku. W 1659 

został biskupem warmińskim i 

administratorem diecezji 

sambijskiej. Był rzecznikiem 

interesów Polski w Prusach, 

troszczył się o rozwój szkolnictwa, 

dbał o uporządkowanie gospodarki. 

Brał czynny udział w życiu 

politycznym; od 1676 podkanclerzy, 

w 1677 kanclerz wielki koronny. 

Złożył urząd, obejmując w 1679 

arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Jako 

prymas nie rozwinął szerszej 

działalności politycznej i kościelnej. Rezydował w Łowiczu. Zmarł w 1685, 

pochowany został w katedrze gnieźnieńskiej. 

Il.: portret prymasa Wydżgi 
[źródło: “Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski”, Przemysław Mrozowski] 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30 (poza okresem letnich wakacji), 12:00 
(suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 
 


