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Poniedziałek    02.05 02.05 02.05 02.05 Św. Wojciecha Św. Wojciecha Św. Wojciecha Św. Wojciecha (Patrona Polski)(Patrona Polski)(Patrona Polski)(Patrona Polski)    
1730 + Stanisława Janinę Malickich Annę Woźniak z int  rodziny 
1800 + Stanisława Marię Tadeusza Salamonów z int. syna z rodziną 
Wtorek  03.0503.0503.0503.05 NMP Królowej Polski NMP Królowej Polski NMP Królowej Polski NMP Królowej Polski    
800 1) + Zofię Jana Woźniaków z int. córki 
      2) + Jana Cudzika Anię Augustyna Mieczysława Irenę Juliana Gruszczyńskich  
1200 1)Do MB Królowej dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 15-tą r. ślubu 
Agnieszki i Piotra Kubickich oraz o bł. dla ich dzieci 
     2)+ Zdzisława Skrzypka, Genowefę Wincentynę z int. rodziny 
1600 + Władysława Zofię Czesława Mirosława Cezarego z int. Henryka Ślusarczyka 
Środa 04.0504.0504.0504.05 Św. Floriana męczennika (wsp. obowiązkowe) Św. Floriana męczennika (wsp. obowiązkowe) Św. Floriana męczennika (wsp. obowiązkowe) Św. Floriana męczennika (wsp. obowiązkowe)    
1730 + Stefana Piotrowskiego z int. żony z dziećmi, wnukami i prawnukami 
1800 + Mariannę Wincentego Bedlów z int. Lużyńskich 
Czwartek    05.05 05.05 05.05 05.05 Dzień PowszedniDzień PowszedniDzień PowszedniDzień Powszedni    
700 + Floriana Litwina z int. rodziny 
1600 + Franciszkę Wincentego Szyszków, Franciszkę Jana Frankowiczów z int. córki 
Piątek 06.05 06.05 06.05 06.05 Św. Jakub Młodszy Św. Jakub Młodszy Św. Jakub Młodszy Św. Jakub Młodszy (Święto)(Święto)(Święto)(Święto)    
1800 1) Do MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Moniki Malickiej  
        2) + Władysława Wojdę z int. żony z dziećmi 
Sobota  07.05 07.05 07.05 07.05 NMP Matki Łaski BożejNMP Matki Łaski BożejNMP Matki Łaski BożejNMP Matki Łaski Bożej    
1730 + Stanisława Jędrochę z int. żony z dziećmi 
1800 + Józefę Nowak, ks. Edwarda, Stefana Mariana Władysława Edwarda Nowaków Ma-
riusza Piotra Eugeniusza Prędotów z int. rodziny 
Niedziela  08.0508.0508.0508.05        
800 + Stanisława Stachurę z int. Pawlusków 
1000 Msza Święta w intencji Strażaków 
1200 + Stanisławę Zawadzką z int. córki 
1600 + Marię, Władysława Malickich, Otolię Bolesława Stanisława Salamonów z int. Ma-
lickich 
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Komentarz… 
Ile razy przypomina się Tomasz (trochę oplotko-
wany niewierzący święty), tyle razy może on nas 
pobudzać do kłótni na temat wiary i niewiary  
w Boga, i to w tydzień po wielkanocnym śniada-
niu, kiedy w duchu miłości jedliśmy święcone jaj-
ko. Sprzeczają się teologowie, wierzący i niewie-
rzący, z dyplomami i bez, babcie, które wnukom 
zarzucają, że nie wierzą tak dobrze, jak one. Kim 
jest niewierzący? Chyba tym, który aby zagłuszyć 
własną niepewność – udowadnia długo i nauko-
wo, że Pana Boga nie ma. Kiedy Adam odszedł 
od prawdy Bożej, chciał ukryć się przed Bogiem  
w mysiej dziurze raju. Czym jest wiara w Boga? 
Odpowiedzią na Boże pytanie: „Gdzie jesteś Ada-
mie?”. Jak często Bóg, który szuka każdego z nas 
po kolei, na swoje pytanie słyszy odpowiedź: „Je-
stem, Panie, ale nie mam czasu na wiarę. Byłem 
w szkole, miałem basen, lekcję muzyki, angiel-
skiego. Teraz mam stanowisko, obowiązki, rodzi-
nę. Jesteś, Boże, ale ja na Twoją trudną wiarę je-
stem za słaby.                       /ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Dz 2,42-47    /    1 P 1,3-9      Ewangelia:  J 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 uj-
rzawszy 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 Je-
zus. 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 zo-
bacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wie-
rzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś 
dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele in-
nych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś za-
pisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli 
życie w imię Jego.” 
 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 
 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Henryka Gó-
reckiego z Kowali, Elżbietę Malec z Brzezin i Józefa Krawczyka z Brzezin, którzy 
odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w pokoju † 



 

A w parafii… 
▪ Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II został umieszczony w kościele jego wizerunek. Postać pa-
pieża stoi przy pustym grobie – symbolu Jezusa Zmartwychwstałego. W miejscu, w którym 
spoczywało Ciało Pana zostały tylko płótno i chusta. Papież Jan Paweł II poprzez akt beatyfi-
kacji został uznany jako ten, który cieszy się chwałą Zmartwychwstałego. To nie papież jest 
najważniejszy, nawet tego dnia, tylko Jezus Chrystus, który także przez swoich świętych oka-
zuje swą chwałę. Jan Paweł II trzyma w swym ręku krzyż – jego osobisty. Tak jak każdy czło-
wiek cierpiąc niósł go przez swoje życie. Umieszczenie wizerunku papieża przy grobie jest 
więc pełne symboliki i niech natchnie nas do refleksji i modlitwy. 
▪ Zachęcamy do obejrzenia specjalnie przygotowanej wystawy pt. „…przyszliście do mnie – 
spotkanie ze świętym” z fotografiami parafian z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. 
▪ Dziś 1 maja i początek nabożeństw maryjnych. Zapraszamy na majówkę codziennie po mszy  
św. popołudniowej. „Chwalcie łąki umajone…” 

▪ Przed świętami wielkanocnymi wrócił do naszego kościoła odnowiony krzyż z Panem Jezu-
sem, który wisi przy kropielnicy, przy wejściu. Prace wykonano w firmie konserwatorskiej  
w Krakowie. W jednym z ganków zawisł także obraz Pana Jezusa w grobie, który znajdował się 
wcześniej na strychu kościoła. Ramę wykonał pan Bugajski z Kowali. Dziękujemy. 
▪ Został pomalowany kamień okalający popiersie papieża znajdujące się przy schodach ko-
ścielnych. Prace wykonał pan Antoni Kobyłecki. Bóg zapłać.  
▪ W Wielki Piątek o godz. 20.30, jak co roku schola parafialna prowadziła adorację przy Grobie 
Pana Jezusa. Młodzież czuwała także w nocy z sobotę na niedzielę. Dziękujemy wszystkim 
strażakom i harcerzom, którzy pełnili warty honorowe przy Grobie Pańskim.  
▪ W najbliższym tygodniu rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. Pamiętajmy w modlitwie  
o wszystkich maturzystach z naszej parafii, prosząc dla nich o potrzebne dary Ducha Świętego. 

W poszukiwaniu… 
Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami… Od dziś możemy się tak modlić. Nasz ko-
chany papież zostaje włączony do grona błogosławionych. Dzieje się to w tak piękne święto, 
które właśnie on ustanowił – Niedziela Bożego Miłosierdzia. Zyskaliśmy kolejnego orędownika, 
obyśmy tylko pamiętali, że ten człowiek zostawił po sobie nie tylko słowa o kremówkach, czy 
zabawne sytuacje, ale przede wszystkim pokazał jak żyć, żeby wygrać…                             /KP/ 

„„„„Kwiatki Jana Pawła II”Kwiatki Jana Pawła II”Kwiatki Jana Pawła II”Kwiatki Jana Pawła II”    
22. Zagraniczni dziennikarze zapytali go kiedyś, ilu pol-
skich kardynałów jeździ na nartach. „40 procent” – odpo-
wiedział Wojtyła. „Ale przecież Polska ma tylko dwóch 
kardynałów” – dopytywał się zdumiony dziennikarz. 
„Oczywiście, ale kardynał Wyszyński, Prymas Polski, sta-
nowi 60 procent”. 
23. Metropolita krakowski prowadził kilka procesów beaty-
fikacyjnych, m.in. sprawę beatyfikacji siostry Faustyny 
Kowalskiej. Opinię teologiczną na temat jej Dzienniczka 
miał wydać wybitny teolog ksiądz Ignacy Różycki. Zażądał 
on od sióstr udostępnienia do pracy w domu oryginalnych 
zapisków Siostry Faustyny. „Zapytałam Księdza Kardyna-
ła, jak mam postąpić – mówi siostra Beata Piekut. – Sta-
nowczo wtedy oświadczył: »Proszę powiedzieć księdzu 
profesorowi, że ja siostrze zabroniłem wynieść oryginał 
zapisków. Jeśli ksiądz profesor chce coś sprawdzić, to 
niech się pofatyguje do Łagiewnik i sprawdzi sobie  

u was na miejscu...«. I jakby dla złagodzenia swego tonu dodał żartobliwie: »Będzie Siostra je-
chała tramwajem, tramwaj się wykolei Dzienniczek zginie. I Siostra zginie, ale to nic, bo Siostra 
pójdzie do nieba. A Dzienniczek nie może zginąć!«”. 

Boży człowiek…  -  św. Józef Rzemieślnik (1 maja) 
Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy ze stron Ewangelii. Całe swoje życie św. 
Józef spędził jako rękodzielnik i wyrobnik w ciężkiej zarobkowej pracy. Ewangelie określają go 
mianem faber, przez co rozumiano wyrobnika - rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych, 
przedmiotów drewnianych itp. Były to więc prace związane z budownictwem, z robotą w drze-
wie i w żelazie. Józef wykonywał na zamówienie bardzo ciężkie prace i z nich utrzymywał Naj-

świętszą Rodzinę. Ta właśnie praca stała się równocześnie 
dla niego źródłem uświęcenia. Był on mistykiem nie przez 
kontemplację, przez uczynki pokutne czy przez dzieła miło-
sierdzia, ale przez pracę. Praca go uświęciła, gdyż wykony-
wał ją rzetelnie, nie żądał za nią wygórowanych cen, wypeł-
niał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od Boga misję na 
ziemi. Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. Dla nich żył, 
dla nich się trudził, dla nich był gotów do najwyższych ofiar. 
Taki powinien być styl pracy każdego chrześcijańskiego pra-
cownika. Praca ma go uświęcać, ma być źródłem gromadze-
nia zasług dla nieba, podobnie jak to było w życiu św. Józefa. 
Modlitwa: O Boże mój. Ty chcesz, abym był zbawiony; po-
trzeba jeszcze, abym i ja tego chciał szczerze i zastosował 
się do woli Twojej, a za łaską Twoją dojdę do celu mych ży-
czeń. Zatem całe życie moje powierzam opiece rąk Twoich, 
błagając Cię, Boże, abyś pragnienie Nieba we mnie zawsze 
ożywiał i utwierdzał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który króluje w Niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. 
Amen. 

Intencja różańcowa na maj 
Ogólna: Aby osoby pracujące w środ-
kach przekazu zawsze z szacunkiem 
odnosiły się do prawdy, solidarności  
i godności każdej osoby.  
Misyjna: Aby Pan pomógł Kościołowi  
w Chinach wytrwać w wierności Ewan-
gelii i wzrastaniu w jedności. 

Ekstra… 
× 1 maja – Święto Pracy 
× 2 maja – Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej 
× 3 maja – Święto Narodowe 
Trzeciego Maja 
× 4 maja – Dzień Strażaka 
× 5 maja – Dzień Europy 

Uśmiech… 
 

- Czy oskarżony 
był już karany?  - 
Tak, za konkuren-
cję. - Za konku-
rencję nikogo się 
nie karze! A co 
oskarżony robił? - 
Takie same bank-
noty jak mennica 
państwowa. 

Zamyśl się… 
„Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że po-
trafi się podnosić.”                                                                       /Konfucjusz/ 

Coś dla ducha… 
„Bóg i słodycze” 

Pewna mama postanowiła nauczyć swoje dziecko podstaw moralności, kiedy stwierdziła, że  
z kredensu <<wyparowują>> różne słodycze. <<Czy wiedziałeś, kiedy podkradałeś torcik, że 
Bóg był tam razem z tobą, choć Go nie widziałeś?”. <<Oczywiście>> - odpowiedziało dziecko  
z zapałem. Ale przysmaki nadal znikały. Mama pytała znowu: <<Czy widziałeś, że Bóg w tym 
momencie ciebie widział?>>. <<Naturalnie>>. <<I jak sądzisz, co by ci powiedział, widząc, że 
podkradasz słodycze?>>. <<On mi powiedział: jesteśmy tutaj tylko ty i Ja, weź sobie dwa cia-
steczka!>>.  
Naturalnie dziecko miało rację. Bóg nie jest stróżem, nawet na cmentarzach, dokąd wielu Go 
zesłało. I będąc zmuszony wybierać między ciasteczkiem a mną, bez wątpienia wybiera mnie. 
Ileż <<masek>> zakładają Bogu wychowawcy, mimo, że mają dużo dobrej woli? Kto potem 
uwolni dzieci od obrazu Boga <<dozorcy>>, surowego sędziego czy dobrego wujaszka?  

/Bruno Ferrero/ 
 


