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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 
 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali ucz-
niowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przy-
szedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem ucznio-
wie, 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 gwoź-
dzi, 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 Toma-
sza: «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? Bło-
gosławieni, 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. 
 



PAN MÓJ I BÓG MÓJ 
 

Jezus przyszedł do uczniów, po-

mimo iż „drzwi były zamknięte”. 

Stanął pośrodku i przekazał im 

dar pokoju w mocy Ducha Świę-

tego. Jak w przypadku św. Toma-

sza, tak również w spotkaniu  

z człowiekiem Chrystus pozosta-

wia mu wolność, posuniętą nie-

raz aż do granic wyzwania: „Je-

żeli na rękach Jego nie zobaczę 

śladu gwoździ nie uwierzę”. 

Prawda o przyjściu Jezusa i obec-

ności „Boga z nami” urzeczy-

wistnia się i spełnia szczególnie 

w sakramencie Eucharystii.  

Wiara zapewnia nas, że w Jego 

Osobie Bóg wyszedł nam na spo-

tkanie i dlatego życie nasze jest 

nieustannym ciągiem spotkań  

z Chrystusem. 
 

 

Drodzy Bracia i Siostry 

Dziś przeżywamy NIEDZIELĘ 

MIŁOSIERDZIA. O godz. 15.00 

modlimy się Koronką do Miło-

sierdzia – modlitwą, którą mi-

liony ludzi na całym świecie od-

mawia codziennie w godzinę 

męki i śmierci naszego Pana Je-

zusa Chrystusa. Zapraszam 

wszystkich Parafian do codzien-

nej modlitwy o 15.00  w naszym 

kościele, gdzie o tej godzinie - od 

poniedziałku do piątku, trwa  

ADORACJA NAJŚWIĘTSZE-

GO SAKRAMENTU. Zachęcam 

do modlitwy  w domach rodzin-

nych, miejscu pracy czy odpo-

czynku, w zdrowiu czy chorobie. 

Drogi Parafianinie o tej godzinie 

– GODZINIE MIŁOSIERDZIA 

zwróć swoje serce ku Jezusowi 

Miłosiernemu i powiedz mu 

UFAM TOBIE. Każdy z nas  

w życiu popełnił jakieś grze-

chy… Każdy z nas uległ pokusie 

oddalenia się od Boga i Jego MI-

ŁOŚCI. Wiele mamy na sumie-

niu względem Boga i bliźniego. 

Mamy do spłacenia życiowe 

długi. Jeśli jesteśmy komuś coś 

winni, dług może zostać nam da-

rowany, lecz sprawiedliwości nie 

stanie się zadość, jeśli nie spła-

cimy całkowicie długu. Arcybi-

skup Fulton Sheen powiedział 

kiedyś: Pamiętam, że jako chło-

piec często tłukłem szyby w oknie 

sąsiada. Czasem mówił mi: „Za-

pomnij o tym”. Lecz z jakiegoś 

powodu nie chciałem, żeby mi 

darował. Szedłem do swojej 

świnki-skarbonki i wyciągałem 

swoje oszczędności, aby zapłacić 

za wybite okno. Nie chcemy, aby 

Pan Bóg nam po prostu darował. 

Również mamy poczucie własnej 

godności i chcemy w jakiś sposób 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



spłacić dług, który zaciągnęliśmy 

u Boga, choć nie jesteśmy w sta-

nie go spłacić. Jednak dług ten 

musi zostać spłacony, jeśli spra-

wiedliwości i miłosierdziu ma 

stać się zadość. To dlatego Bóg 

musiał zostać człowiekiem. To 

dlatego Syn Boży - Jezus Chry-

stus umarł na krzyżu. To ze 

względu na moje grzechy Jego 

bok został przebity, a ON do 

końca został unicestwiony.  

Dziś jesteśmy świadomi wła-

snych grzechów i nieskończonej 

Miłości Bożej względem nas  

i względem mnie samego. Pragnę 

więc razem z Wami, Drodzy Pa-

rafianie, zawołać: JEZU UFAM 

TOBIE! oraz często powtarzać 

sercem i ustami: Dla Jego bole-

snej męki miej miłosierdzie dla 

nas i całego świata. 
 

Wasz Proboszcz.  
 

 

 

 

 

 

NIEWIERNY TOMASZ 
 

Nie znamy 

przyczyn nieo-

becności To-

masza w Wie-

czerniku, ale 

jako jeden  

z Dwunastu, miał takie samo 

prawo do objawienia jak pozostali 

uczniowie. Skorzystał z niego 

osiem dni później — w dzień Pań-

ski. 

Jego greckie imię Didymos zna-

czące „dwojaki”. Jest człowie-

kiem nieufnym, stojącym z boku, 

łatwo zamykającym się w sobie, 

niezdolnym do porozumienia, 

którego współbracia muszą prze-

konywać. Zmartwychwstały Je-

zus prowadzi Tomasza do dojrza-

łości, do scalenia jego osobowości 

i do wyznania: „Pan mój i Bóg 

mój”. Te słowa ucznia są nie tylko 

osobistym wyznaniem wiary, ale 

uznaniem Zmartwychwstania  

i Bóstwa Jezusa Chrystusa. Jest to 

wyraz wielkiej radości i zawierze-

nia. 

 
 

 

 
 

GODZINA MIŁOSIERDZIA 
 

Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy 

na nabożeństwo do Miłosierdzia 

Bożego.  

To „godzina miłosierdzia”, pod-

czas której można uzyskać odpust 

zupełny po spełnieniu zwykłych 

warunków: stan łaski uświęcają-

cej, wyzbycie się przywiązania do 

jakiegokolwiek grzechu, Komu-

nia św. modlitwa w intencjach 

Ojca św. W tej „godzinie” otwarte 

są wszystkie upusty Boże, przez 

które płyną niezliczone Jego łaski. 
 

 



NIEDZIELA  

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To dzień szczególnego uwielbie-

nia Boga w tajemnicy miłosier-

dzia i czasem łaski dla wszyst-

kich ludzi.  

„W dniu tym otwarte są wnętrz-

ności miłosierdzia Mego, wyle-

wam całe morze łask na dusze,  

które się zbliżą do źródła miło-

sierdzia Mojego. Która dusza 

przystąpi do spowiedzi i Komu-

nii świętej, dostąpi zupełnego od-

puszczenia win i kar. W dniu tym 

otwarte są wszystkie upusty 

Boże, przez które płyną łaski. 

Niech się nie lęka zbliżyć do 

Mnie żadna dusza, chociażby 

grzechy jej były jako szkarłat 

(Dz. 699). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„OKRUSZKI” 
SŁÓW KS. MARKIEWICZA 

 
Jezu, mój pokarmie, mój na-
poju i moje zbawienie – niech 
się stanie wola Twoja. 
 

* * * 
 

O mój Jezu, Tyś moją Miło-
ścią, Tyś wszystkim dla mnie.  
Udziel mi łaski wytrwania  
w dobrem. 
 

* * * 
 

Oddaję się Tobie Jezu zupeł-
nie do rozporządzenia: wiem 
komu się powierzyłem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestańmy osądzać dusze in-
nych, gdyż niezwykłe jest nad 
nimi miłosierdzie Boże. 
 

(św. Faustyna Kowalska) 
 

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

maj: 

za pracowników i pracodawców 

 
 

 

INTENCJE PAPIESKIE 
 

maj: 

aby ludzie młodzi, powołani do 

pełni życia, odkryli w Maryi 

wzór słuchania, głębię rozezna-

wania, odwagę wiary oraz po-

święcenie się służbie.  

 
 



 

–Wspomnijcie na to, co tyle 

razy wam powtarzałem, że Nie-

pokalanów to nie te opłotki, bu-

dynki czy maszyny.  

Gdzie znajduje się niepokala-

nowianin, tam także ma być 

Niepokalanów.  

Niepokalanów ma być w ser-

cach i duszach waszych – to 

słowa ojca Maksymiliana Kol-

bego z pierwszych dni września 

1939 roku. Poprzez czas grozy 

i okrucieństwa wojny święty 

ojciec Maksymilian mówi 

gdzie szukać codziennego ra-

tunku i ukojenia dla serca i du-

szy. Święty ojciec Maksymi-

lian mówi do nas dzisiaj aby 

oddawać Jezusowi przez Ma-

ryję każdy dzień i każdą chwilę 

życia. Oddanie i zawierzenie 

siebie i swojego życia Jezusowi 

przez Maryję to najgłębszy 

sens maryjności. Zwykłej i co-

dziennej, tak jak zwykłe i co-

dzienne było życie Maryi cał-

kowicie oddane i zawierzone 

Bogu w Trójcy Jedynemu. Ma-

ryjo Matko zawierzenia pro-

wadź do Jezusa. Jezu ufamy 

Tobie. 

 BK   

 

 

 

25 KWIETNIA 
św. Marek, 
Ewangelista 

 

26 KWIETNIA 
św. Klet, 
papież 

 

27 KWIETNIA 
św. Zyta, 
dziewica 

 

28 KWIETNIA 
św. Piotr Chanel, 

prezbiter i męczennik 
św. Ludwik Maria  

Grignon de Montfort, 
prezbiter 

 

29 KWIETNIA 
św. Katarzyna ze Sieny, 

dziewica 
i doktor Kościoła, 
patronka Europy 

 

30 KWIETNIA 
św. Pius V, 

papież 
św. Józef Benedykt  

Cottolengo, 
prezbiter 

 

 

 

 

 

NIEPOKALANÓW MA BYĆ 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to znaczy, że 

Kościół jest po-

wszechny? 

Oznacza to, że 

Kościół zwia-

stuje i głosi 

pełnię wiary; 

zawiera w so-

bie i zarządza 

całością środków zbawienia; 

posłany jest do wszystkich na-

rodów; zwraca się do wszyst-

kich ludzi; obejmuje wszystkie 

okresy historii; ze swej natury 

jest misyjny. 

 

Słowo "katolicki" znaczy po pro-

stu "powszechny", "uniwer-

salny", "cały". W dokumentach 

Soboru Watykańskiego II można 

przeczytać: Do nowego Ludu Bo-

żego powołani są wszyscy ludzie. 

Dlatego Lud ten, pozostając cią-

gle jednym i jedynym, winien się 

rozszerzać na cały świat i po-

przez wszystkie wieki, aby spełnił 

się zamiar woli Boga, który na-

turę ludzką stworzył na początku 

jedną i synów swoich, którzy byli 

rozproszeni, postanowił w końcu 

zgromadzić w jedno.  

To znamię powszechności, które 

zdobi Lud Boży, jest darem sa-

mego Pana; dzięki temu darowi 

Kościół katolicki skutecznie  

i ustawicznie dąży do zespolenia 

się z powrotem całej ludzkości 

wraz ze wszystkimi jej dobrami  

z Chrystusem - Głową w jedności 

z Jego Duchem (Lumen gentium, 

13). 

Nie ma Kościoła angielskiego, 

francuskiego czy polskiego. Je-

zus powiedział do św. Piotra 

Apostoła, że na nim i na jego 

 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 

Grzmot w kwietniu 
 dobra nowina, 

już szron roślin nie pościna. 
 

Na św. Marka deszcz, 
to suchego lata wieszcz. 

(25.04) 
 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (33) 

) 
 

 

 

 

Miłosierdzie jest naśladow-
nictwem Boga i rozczarowa-
niem dla szatana. 
 

(św. Jan Chryzostom) 
 
 



następcach zbuduje swój Ko-

ściół, a więc nie na innym apo-

stole czy królu, ale właśnie na 

Piotrze.  

W Kościele powszechnym ist-

nieją tzw. Kościoły partykularne 

(np. Kościół w Polsce, czy Ko-

ściół we Francji, ale są one czę-

ścią Kościoła powszechnego,  

a nie jakimiś niezależnymi 

wspólnotami.  

Kościół usiłuje docierać do 

wszystkich ludzi i głosić im 

Ewangelię, ponieważ Bóg pra-

gnie, a by wszyscy ludzie zostali 

zbawieni i doszli do poznania 

prawdy.  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

 

 

 

 

 

KONGRES  

EUCHARYSTYCZNY 
 

W naszym Dekanacie odbywają się 

obchody Kongresu Eucharystycz-

nego Diecezji Sandomierskiej.  

Msza św. na rozpoczęcie w ko-

ściele Matki Bożej Różańcowej 

dzisiaj o godz. 18.00.  

W naszym kościele uroczysta 

Msza św. we wtorek 26 kwietnia  

o godz. 18.00, po Mszy całodo-

bowa adoracja.  

W środę 27 kwietnia o godz. 16.30 

Eucharystia na zakończenie  

i procesja Eucharystyczna do para-

fii Zwiastowania Pańskiego braci 

Kapucynów.  
 

PLAN ADORACJI 26 – 27 KWIETNIA  
 

22.00 – 23.00 

Wspólnota Domu Zakonnego 

23.00 – 24.00 

Lektorzy i Ministranci starsi 

00.0 – 01.00 

Kościół Domowy 

01.00 – 02.00 

Oaza młodzieżowa  

i młodzież parafialna 

02.00 – 03.00 

Neokatechumenat 

03.00 – 04.00 

Męski Różaniec 

04.00 – 05.00 

Bractwo Adoracyjne 

05.00 – 06.00 

Róża I, II, III i IV 

06.00 – Msza Św. 

07.00 – Msza Św. 

08.00 – 09.00 

Akcja Katolicka i Caritas 

09.00 – 10.00      

Róża V, VI, VII i VIII 

10.00 – 11.00 

Wspólnota Zawierzenia 

11.00 – 12.00      

Róża IX, X, XI i XII 

12.00 – 13.00 

Róża XIII, XIV, XV i XVI 

13.00 – 14.00 

Róża XVII, XVIII i XIX 

14.00 – 15.00 

Apostolstwo Dobrej Śmierci 

15.00 – 16.00 

Dzieci Komunijne  

i ministranci młodsi 



PLAN ADORACJI WEDŁUG ULIC: 
 

22.00 – 23.00     

Siedlanowskiego 

23.00 – 24.00     

Żeromskiego i Orzeszkowej 

00.00 – 01.00     

Asnyka, Słowackiego,  

Gałczyńskiego 

01.00 – 02.00 

Ofiar Katynia 

02.00 – 03.00     

Staffa, Sienkiewicza, Tuwima 

03.00 – 04.00     

Niezłomnych i Metalowców 

04.00 – 05.00    

 Ks. J. Popiełuszki 

08.00 – 09.00    

 Dmowskiego 

09.00 – 10.00    

 Podleśna 

10.00 – 11.00     

Kilińskiego, Okrzei, Bema,  

Ciemny Kąt 

11.00 – 12.00     

Piwna, Komunalna,  

Przemysłowa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok temu Pan Bóg powołał do 

wieczności Księdza Krzysztofa 

Surmę – Michalitę.  

Jego śmierć zaskoczyła wszyst-

kich. Na pogrzebie żegnały go 

tłumy.  

Kazanie pogrzebowe było przej-

mujące. Któż jednak zdoła, na-

wet w najpiękniejszym kazaniu,  

pokazać Człowieka i Kapłana, 

jakim był i nadal jest – nie tylko  

w naszej pamięci, ale w „zasie-

wie” którego dokonał. Módlmy 

się za Jego duszę i dziękujmy 

Bogu za dar Kapłana, który  

w tak krótkim czasie potrafił 

„podreperować świat”.  

(p-Q) 
 

 

 

 

 

Rozwiązanie Quizu  

wielkanocnego 

 

Hasło: Jezus żyje 
 
 

 

PODREPEROWAŁ ŚWIAT 

) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  


