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Ewangelia (J 20, 19-31) 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 
 
 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 Święte-
go! 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. 

———————————————————————— 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 
 Święto Miłosierdzia 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 krakowskiej (1985),  
a potem niektórzy biskupi polscy w swoich 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. 
 Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pra-
gnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan 
Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela 
po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz.299). 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 na dusze, które 
się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, 
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta  
w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygoto-
wania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszcze-
nia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi 
(bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, 
czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy  
ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na 
darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem  
samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu  
sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest 
tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał 
odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem 
podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna pole-
gająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całe-
go (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. 
Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Boże-
go ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Po raz pierwszy Pan Jezus mó-
wił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powstania 
obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia świę-
to. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych la-
tach Pan Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których  nie tylko  określił 
miejsce  tego  święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustanowienia, 
sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane. 
—————————————————————————————————————————        

ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA 
 
Apostołka Bożego Miłosierdzia, Sekretarka Jezusa 
Miłosiernego, Prorok naszych czasów, wielki Mistyk, 
Mistrzyni życia duchowego – to tytuły, które najczę-
ściej pojawiają się przy imieniu św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 
Należy do grona najbardziej znanych i lubianych świę-
tych oraz największych mistyków w historii Kościoła. 
 Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Gło-
gowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci  
w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni 
później na chrzcie świętym w kościele parafialnym  
w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. W wie-
ku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej.  
Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem poszła na 
służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódz-
kim i Łodzi. Od siódmego roku życia odczuwała  
wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali 
zgody na jej wstąpienie do klasztoru. Przynaglona 
jednak wizją cierpiącego Chrystusa, w lipcu 1924 roku 
wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klaszto-
rze. Przez rok pracowała  jeszcze  jako  pomoc  domo-

wa,  by  zarobić  na  skromny posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr  
Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. 
W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, najdłużej w Krakowie,  
Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem, 
ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę  płuc i przewodu  pokarmowego, dlatego  ponad  
8 miesięcy  spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Większe cierpienia od tych, które niosła 



gruźlica, znosiła jako dobrowolna ofiara  
za grzeszników i apostołka Bożego Miłosierdzia. 
Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: 
objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych styg-
matów, czytania w duszach ludzkich, mistycz-
nych zrękowin i zaślubin. 
Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było 
przekazanie Kościołowi i światu orędzia Miło-
sierdzia, które jest przypomnieniem biblijnej 
prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego 
człowieka, wezwaniem do zawierzenia Mu swe-
go życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Jezus 
nie tylko ukazał jej głębię swego miłosierdzia, 
ale także przekazał nowe formy kultu: obraz z 
podpisem Jezu, ufam Tobie, święto Miłosier-
dzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modli-
twę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną 
Godziną Miłosierdzia. Do każdej z nich, a także 
do głoszenia orędzia Miłosierdzia przywiązał 
wielkie obietnice pod warunkiem troski o posta-
wę zaufania Bogu, czyli pełnienia Jego woli, 
oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim. 
 Siostra Faustyna zmarła 5 października 
1938 roku w klasztorze w Krakowie-
Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. Z jej cha-
ryzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził 
się Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który 
kontynuuje jej misję, głosząc światu orędzie 
Miłosierdzia poprzez świadectwo życia, czyny, 
słowa i modlitwę. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II wyniósł ją do chwały ołta-
rzy, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona 
świętych Kościoła. Jej relikwie znajdują się  
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
-Łagiewnikach, a także w naszym kościele. 
 Święty  Jan Paweł II napisał, że w wie-
ku  wielkich totalitaryzmów Siostra Faustyna 
stała się rzeczniczką przesłania, iż jedyną siłą 
zdolną zrównoważyć ich zło jest prawda o miło-
sierdziu Boga. Jej „Dzienniczek” nazwał ewan-
gelią miłosierdzia pisaną w perspektywie  
XX wieku, która pozwoliła ludziom przetrwać 
niezwykle bolesne doświadczenia tych czasów. 
Orędzie to – powiedział Ojciec Święty Benedykt 
XVI – jest rzeczywiście głównym przesłaniem 
naszych czasów: miłosierdzie jako Boża moc, 
jako Boża granica dla zła całego świata. 

——————————–——— 
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1. Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 9.15 
Msza św. odpustowa w kościele filialnym  
w Pomierzynie, o godz.15.00 w kościele  

w Kaliszu Pomorskim nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego. Od dzisiaj pod hasłem „ Jesteśmy 
wezwani do miłosierdzia” rozpoczynamy  
77. Tydzień Miłosierdzia,  w przyszłą niedzielę  
po Mszy św. zbiórka ofiar na cele charytatywne. 

 
2. Msza święta i katecheza dla rodziców dzieci 
przygotowujących się do Komunii Świętej 
godz.18.00, w poniedziałek, klasa III a, we wto-
rek, klasa III b, środa, klasa III c, Biały Zdrój 
czwartek godz. 16.30. 
 
3. We wtorek, 13 kwietnia o godz.18.00 Msza 
św.  w intencji ks. Przemysława z okazji Imienin. 
 
4. W środę o godz. 17.45 Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. 
 
5. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Od 17.00 do 17.15 
adoracja z udziałem dzieci. 

 
6. W piątek, 16 kwietnia, 94 rocznica urodzin 
emerytowanego papieża Benedykta XVI. 

 
7. Msza św. w intencji Ojczyzny w piątek  
16 kwietnia. 

 
8. Msza św. i spotkanie formacyjne dla kandy-
datów do sakramentu bierzmowania z klas I 
szkoły średniej w przyszłą niedzielę, 18 kwietnia 
na Mszy o godz.12.00.  
 
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest 
nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki 
Parafialnej. 
 
10. Przypominamy, że w kościele, mamy obo-
wiązek zakrywania ust i nosa, cały czas jest 
zalecane udzielanie Komunii św. na rękę,   
zachowujemy bezpieczny dystans. 
 
 11. Za wszelką pomoc, życzliwość i dar modli-
twy składamy serdeczne Bóg zapłać! 
 
Dzisiaj kończy się oktawa Zmartwychwstania 
Pańskiego. Życzymy, aby radość paschalna 
nieustannie trwała w Nas, w Naszych rodzi-
nach i domach. 
         ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz 
        ks. Przemysław Gracek - wikariusz 
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8.00 
†† Anna (16), Jadwiga, Marian, Andrzej 
BOGUCCY 

12.00 
Dziękczynna z okazji urodzin Anastazji  
i Mikołaja 

18.00 
†† Henryk, Wiesław, Zbigniew JANUSZ-
KO, †† z rodz. JANUSZKO 

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021 

18.00 
O zdrowie dla Stanisława, Kazimierza  
i Jerzego 

18.00 Dziękczynno - błagalna w intencji siostry 

WTOREK 13.04.2021 

18.00 
† Halina BLEJA - od uczestników  
pogrzebu 

18.00 † Wiesława BOGUSZ 

ŚRODA 14.04.2021 

18.00 
W intencji próśb i podziękowań do MB 
Nieustającej Pomocy  

18.00  † Jan MINKIEWICZ 

CZWARTEK  15.04.2021 

18.00 
† Ginter PESCHEL - od uczestników 
pogrzebu 

18.00 
† Stanisław BRZOSKO - pseudonim 
Socha ( powstaniec warszawski) 

PIĄTEK  16.04.2021 

18.00 W intencji ojczyzny 

18.00 †† Mateusz (24), Anna JANKOWSCY 

SOBOTA  17.04.2021  

18.00 
† Aleksandra TYLEK (1 r. śm.), † Marian 
(10 r. śm.) TYLEK 

18.00 † Mirosław ZIĘTARA 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

18.04.2021 

8.00 † Adela PRZYWARA (3) 

12.00 
† za ks. BRZOZOWSKIEGO i wykonaw-
ców ołtarza w naszym kościele 

18.00 † Franciszek CAR, †† zmarli rodzice 
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SOBOTA 16:30 
   POŹRZADŁO 

WIELKIE 
O zdrowie 

9:15   

DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

9:15   
POMIERZYN Msza odpustowa 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ 

†† Teresa, Jan DRZEWICZE-
WSCY 

10:15 

GIŻYNO † Tadeusz CISZEWICZ 

11:30 

SUCHOWO † Helena GIZA 

Biały Zdrój 

16:30 

15.04.2021 r. 
INTENCJA WOLNA 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA  

18.04.2021 

SOBOTA 16.30 

POŹRZADŁO  

WIELKIE 
INTENCJA WOLNA 

9:15 
DĘBSKO INTENCJA WOLNA 

9:15 

POMIERZYN 

†† Sabina, Marian KOCHANO-
WSCY 

10:30 

BIAŁY ZDRÓJ † Józef KOWALSKI 

10:15 

GIŻYNO INTENCJA WOLNA 

11:30 

SUCHOWO † Stanisława RZESZUT 
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