
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Msze św. w tygodniu będą wtorek i piątek rano o godz. 700, pozostałe dni 

o 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 1730. 
2. Po zrobieniu pomiarów kościoła wynika, że zgodnie z rozporządzeniem 

rządu może w nim przebywać razem 14 osób (z maseczkami na twarzy). 
3. Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy ofiarowali swój czas 

i trud dla dobra wspólnoty parafialnej, za zrobienie porządku wokół kościoła 
i plebanii. Trawę wokół kościoła wykosił P. Stanisław Czechowicz. 

4. W przyszłą niedzielę na sumie będzie chrzest dziecka. W związku z tym 
proszę o zostawienie miejsca w kościele dla jego rodziny. 

5. Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. We czwartek obchodzimy 
Uroczystość św. Wojciecha patrona Polski. Za jego wstawiennictwem 
powierzajmy Bogu naszą ojczyznę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana  
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, 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 ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie 
uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz 
domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął 
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj 
swój palec 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. 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 17(54)/2020  

 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 20.IV – 26.IV 2020 

poniedziałek + Edward Tajchman 

wtorek – 

środa Dziękczynna za dar wnuków Amelki i Jasia 

czwartek 
O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski 
za wstawiennictwem Matki Bożej dla księdza proboszcza 
w prowadzeniu parafii – od Rady Parafialnej 

piątek – 

sobota Dziękczynna za wszystkie łaski Boże w siedemdziesięcioletnim 
życiu Mieczysława i za jego dobroć – od chrześnicy z rodziną 

niedziela + Arkadiusz Piotrowski 

 

Jan, 20:27 
 

Potem rzekł 
do Tomasza: 
 

Daj tu palec swój i oglądaj 
ręce moje, i daj tu rękę 
swoją, i włóż w bok mój, 
a nie bądź bez wiary, 
lecz wierz. 

„Nie zazna ludzkość spokoju, 
dopokąd nie zwróci się do 

źródła miłosierdzia mojego.” 
 Jezus do siostry Faustyny 


