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  Święto Miłosierdzia Bożego 

 

               
  Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest  

w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę 

Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia 

Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw 

Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakow-

skiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swo-

ich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec 

Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto 

dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji 

Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił 

to święto dla całego Kościoła. Wybór pierwszej nie-

dzieli po Wielkanocy na Święto Miłosierdzia ma 

swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na 

ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną 

tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą miłosierdzia Bo-

żego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z Ko-

ronki do Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca to 

święto, która rozpoczyna się w Wielki Piątek. Święto 

jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga 

w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla 

wszystkich ludzi. 

 Inspiracją dla ustanowienia tego święta było 

pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. 

Pan Jezus powiedział do niej:  Pragnę, aby święto Mi-

łosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich 

dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu 

tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wyle-

wam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źró-

dła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  

spowiedzi i Komunii 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 grze-

chy jej były jako szkarłat. […] Święto Miłosierdzia 

wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście 

obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkano-

cy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci 

się do źródła miłosierdzia mojego.  (Dz. 699). 

 Wielkość tego święta mierzy się miarą nie-

zwykłych obietnic, jakie Jezus z tym świętem zwią-

zał. Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba 

wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bo-

żego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźnie-

go) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowie-

dzi świętej) i godnie przyjąć Komunię Świętą.  

https://misericors.org/nowenna-przed-swietem-milosierdzia-bozego-wprowadzenie/
https://misericors.org/nowenna-przed-swietem-milosierdzia-bozego-wprowadzenie/


   EWANGELIA NA DZIŚ 

J 20, 19-31 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia ty-

godnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powie-

dziawszy, 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: ”Wenijcie 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 miej-

sce 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 zapi-

sano 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. 

                                                         Oto słowo Pańskie. 

 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o czymś niezwykle 

istotnym – o ranach Miłosierdzia. One nie tylko dla 

Tomasza, ale i dla pozostałych apostołów były dowo-

dem autentyczności ukazującego się Chrystusa. Kiedy 

Jezus przyszedł do wystraszonych uczniów, mówiąc: 

Pokój wam, nie słychać odpowiedzi z ich strony. Do-

piero wtedy, kiedy 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 zatrzymywa-

nia ich. Dopiero wtedy, kiedy zobaczyli rany Zmar-

twychwstałego. To świadczy o ogromnej sile lęku  

w apostołach, ale i o mocy płynącej z rozważania ran 

Chrystusa. 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 pozamyka-

nych drzwi i jednocześnie ogromnej tęsknoty za spo-

tkaniem z żywym Bogiem. Chrystus zna nasze bolącz-

ki. Przychodzi z darem swojego miłosierdzia. Przycho-

dzi zwycięski, ze śladami męki na swoich rękach, no-

gach i z przebitym bokiem, byśmy nie wątpili Jego sło-

wom, lecz uwierzyli Miłosierdziu, patrząc na Jego rany. 

Przychodzi, odsłaniając przed nami swoje ręce i bok, 

pokazuje rany, które są przypieczętowaniem wyznania 

miłości Boga do człowieka. Czy jestem w stanie, jak 

święty Tomasz, wyznać całym sercem, wpatrując się  

w te święte rany Chrystusa: Pan mój i Bóg mój? 

        

     *** 

 

Intencje mszy św. od 25 IV 2022 do 8 V 2022 

 

Poniedziałek 25 IV 

700 +Jan Statek 

700 +Halina Niezgoda (5 r.), Stanisław Niezgoda 

700 +Czesława(k) Oroń 

700 +Helena, Bolesław, Zbigniew Bigos, Anna i Jan 

Kamińscy ++ Bigosów, Kamińskich, Długoszów  

i Błońskich 

1800 +Krystyna Kulik (24 gr) 

1800 +Krzysztof Matejko 

1800 +Zdzisław Rożek (10 mc) 

1800 +Waldemar Starek 

 

Wtorek 26 IV 

700 +Zdzisława Zielińska 

700 +Krystyna Kulik (25 gr) 

700 +Antoni Szmit, Michalina, Janusz ++Szmitów, Sta-

nisława(k) i Antoni Czuba, Józefa(k) i Klemens Bartoś, 

Wiesław Korub 

1800 +Zbigniew Lebek (32 r.), Wiktoria Dziewidz(26 r.)  

1800 +Grażyna Krasuska 

1800 +Lech Borowiec 

1800 +Zenobia Cieślik (19 r.), Witold Cieślik 

 

Środa 27 IV 

700 +Mirosława(k) Czapla 

700 +Arkadiusz Smaga 

700 +Zygmunt Sangórski 

1800 +Krystyna Kulik (26 gr) 

1800 +Tadeusz Chałka 

1800 +Eugeniusz Michalak 

1800 +Czesława (4 r.) i Stanisław Wojciechowscy, Wła-

dysław, Kazimiera ++ Roziewicz 



Czwartek 28 IV 

700 W intencji Tomka i Agnieszki i rodziny Nowaków o 

Miłosierdzie Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie 

1800 +Alicja i Zygmunt Kowalscy 

1800 +Elżbieta i Czesław Szwed 

1800 +Krystyna Kulik (27 gr) 

1800 +Salomea i Józef Plak, ++Plaków, Rzeszutów i 

Gorzymów 

 

Piątek 29 IV 

700 +Ziemowit Maciejewski 

700 +Stanisława(k), Marian, Zofia, Bronisław 

++Ziółkowskich, Katarzyna, Franciszek ++Stępień, 

Stanisław, Stanisława(k), Przemysław, Ryszard 

++Borysiuków, Julia Strug 

700 +Julia Rachoń (1 mc) 

1800 +Mieczysław, Stefania, Jan ++Gierczak 

1800 +Andrzej Rybak 

1800 +Witold Pluta 

1800 +Krystyna Kulik (28 gr) 

 

Sobota 30 IV 

700 W intencji Katarzyny i Kamila Banasik w 20 roczni-

cę ślubu oraz 15-tą rocz. urodzin Jakuba i Kacpra 

700 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Aleksandry z racji urodzin 

700 +Bronisław Mańkowski (9 mc), Jan Hałas (41 r.) 

700 +Marian (18 r.),Aleksandra(k), Andrzej Pazura, He-

lena, Szymon Gajowniczek 

1800 O Boże błog. dla Kamili i Bartłomieja Woroniec-

kich w 20 rocz. ślubu 

1800 +Krystyna Kulik (29 gr) 

1800 +Barbara Barczyk (9 r.) 

1800 +Krystyna Tajer (14 r.), ++Tajerów, Milczachów, 

Czubów, Agnieszka Newman, Tadeusz Chałka 

1800 +Leokadia Dziaduch (ur.) 

 

Niedziela 1 V 

730 +Marianna Winnicka, ++Winnickich i ich Rodzi-

ców, Jan, Halina Kozińscy 

730 +Krystyna Kulik (30 gr) 

900 O Boże błog. dla Nataniela Roli w 4 urodziny 

900 +Aleksander, Genowefa, Dionizy ++Kozak 

1030 +Barbara Wyroślak (1 gr) 

1030 +Józef, Bronisław, Stanisława(k), Zygmunt Dani-

szewscy, Wiktoria i Jan Frączek, Józef Rydz, Sabina i 

Józef Tokarscy 

1200 +Leon Zawadzki (26 r.), +++Zawadzkich i Karcz-

marskich 

1200 +Krystyna Tajer (14 r.), Tadeusz ++Tajer, Mil-

czach, Czuba, Stępień, Agnieszka Newman  

1800 +Lucjan Pcian (2 r.), ++Pcianów i Jaszczyńskich  

1800 +Zofia Śliwa 

1800 +Feliksa Włodek  

 

Poniedziałek 2 V 

700 +Zygmunt Mazur (im.) 

700 +Ziemowit Maciejewski 

700 +Lech Borowiec 

700 +Katarzyna i Stanisław Jusiak 

1800 W intencji Mikołaja w dniu urodzin 

1800 W intencji Maturzystów 

1800 +Zygmunt Wójtowicz 

1800 +Henryk Kurzejewski (17 r.), ++Kurzejewskich, 

Stanisław Marczyński 

1800 +Barbara Wyroślak (2 gr) 

 

Wtorek 3 V NMP Królowej Polski 

730+Zygmunt Majak (im.)  

730 +Radosław Żylik 

730 +Krystyna Czuryszkiewicz (mc) 

900 W intencji Dawida w 18 urodziny 

900 +Marian Niezbecki, Piotr Stanek 

900 +Jerzy Wójcik 

1030 W intencji Miłosza Pyć w 18 urodziny 

1030 +Zofia, Grzegorz, Edward, Klemens 

++Krzyżanowskich, Aleksandra Żywicka 

1200 Za Ojczyznę 

1800 +Marianna (32 r.), Bolesław Olszowy, ++Goliszek 

1800 +Barbara Wyroślak (3 gr) 

1800 +Marek Oświeciński 

 

Środa 4 V 

700 W intencji Magdaleny w 40  urodziny 

700 +Barbara Wyroślak (4 gr) 

700 +Marian Dudziak (24 r.) 

700 +Maria Zburzyńska (im.) 

1800 Bierzmowanie 

1800 +Władysław, Janina Sochaczewscy 

1800 +Kazimierz Gazda (4 r.) 

1800 +Zofia i Edward Jóźwik 

1800 +Zygmunt Skwarczyński, Stanisław Witek, 

++Rodziców 

 

Czwartek 5 V 

700 +Barbara Wyroślak (5 gr) 

700 +Kazimiera Kłudka 

700 +Alina Brzyska 

 



 

700 +Irena Stefaniak (im.), Bogdan, Ignacy, 

++Stefaniaków i Kwietniewskich 

1800 +Jerzy Barliński (2 r.) 

1800 +Mieczysław Binięda (23 r.), Helena, Antoni, Sta-

nisław, Apolonia, Jan, Tadeusz Binięda 

1800 +Irena Borowska (11 r.) 

1800 +Stanisław Gontarczyk 

 

Piątek 6 V 

700 +Barbara Wyroślak (6 gr) 

700 +Edward Kursa (ur.) 

700 +Marian Ochal 

700 +Aleksander Wysocki (2 r.), Bolesława(k), Marek, 

Marian ++Wysockich 

1630 +Stanisław i Dorota Dudek 

1800 +Grzegorz Bitkowski, Janusz Nowak, Zdzisława i 

Władysław Zielińscy 

 

Sobota 7 V 

700 +Zofia Zawadzka (1 r.) 

700 +Stanisław Jastrzębski 

700 +Stanisława(k) Woś 

700 +Mirosław Zaborowski 

700 +Andrzej Bugaj (mc) 

1800 Intencja wynagradzająca od Legionu Maryi 

1800 W intencji Kół Różańcowych 

1800 O szczęśliwą operację dla Tomasza 

1800 +Barbara Wyroślak (7 gr) 

1800 +Henryka(k) Madej (1 r.) 

 

Niedziela 8 V 

730 Za parafian  

730 +Cezary Bartz (1 r.) 

730 +Barbara Wyroślak (8 gr) 

900 +Stanisław Kuzioła (im.), ++Długosz i Górniak 

900 +Edward Buczyński (11 r.), Władysława(k), Wa-

cław Buczyński, Stanisława(k), Henryk, Marian Szyku-

ła 

1030 Pierwsza Komunia Święta (klasa A, B) 

1030 +Aleksander Niezbecki (14 r.) 

1030 +Anna Alekso (21 r.), Lucjan Alekso (15 r.) 

1200  Pierwsza Komunia Święta (klasa C, D) 

1800 +Stanisław i Jadwiga Młodniccy, Edward i Krysty-

na Pilch, Paweł Szeląg  

1800 +Stanisław Bąk 
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     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzo-

na jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Oj-

ciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi 

słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski roz-

niecać. Trzeba przekazywać światu ogień 

miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat 

znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To 

zadanie powierzam wam, drodzy bracia  

i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Pol-

sce oraz wszystkim czcicielom Bożego mi-

łosierdzia […]. Bądźcie świadkami miło-

sierdzia!”(Kraków-Łagiewniki,17.08.2002). 

2. Dziękujemy ks. Adrianowi Komorowskie-

mu za głoszone słowo Boże. O godz. 19:00 

odbędzie się koncert chwały.  

3. Przed każdą Mszą św. modlimy dzisiaj ko-

ronką do Bożego Miłosierdzia.  

4. Także o godz. 15:00 w godzinie miłosier-

dzia, zapraszamy do wspólnej modlitwy 

Koronką do miłosierdzia Bożego. Ofiarujmy 

naszą modlitwę prosząc o pokój dla świata. 

Modlitwa odbędzie się na Placu przy krzy-

żu.  

5. Przed kościołami trwa zbiórka na Fundusz 

Caritas. Bóg zapłać. 

6. We czwartek, jak zwykle, całodzienne wy-

stawienie Najświętszego Sakramentu. 

7. W sobotę 30. 04. na godz. 9:00, zapraszamy 

rodziców dzieci przygotowujących się do 

przyjęcia I Komunii Świętej oraz Bierzmo-

wania do pomocy w sprzątaniu kościoła. 

8. Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy 

na próbę 30. 04. (sobota) na godz. 19:15. 

9. W przyszłą niedzielę – 1maja- odbędzie się 

kiermasz ciast, z przeznaczeniem dla dusz-

pasterstwa młodzieży. 

10. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiarę 

330 zł mieszkańcom bloku ul. Krokusowa 2 

i prosimy o sprzątanie ul. Krokusowa 2a.  
   

Słowo życia 

 
    Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny 

Jest z nami Chrystus, niezawodny dawca         

nadziei! On zwiastuje nam orędzie o odwiecznym miło-

sierdziu Boga, w którym świat znajdzie pokój,                     

a człowiek szczęście. 

 


