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II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

WIZYTACJA KANONICZNA W PARAFII –  

J.E. KS. BP JAN WĄTROBA 

EWANGELIA (J 20,19-31) 

 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia 

tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 

nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, poka-

zał im ręce i bok. Uradowali się zatem ucz-

niowie 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 za-

trzymane. 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 nie włożę ręki mojej do boku Jego, 

nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy ucz-

niowie 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 nie-

dowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu od-

powiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział 

mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie uj-

rzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,  

a uwierzyli. I wiele innych znaków, których 

nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wo-

bec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wie-

rzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo-

żym, i abyście wierząc mieli życie w imię 

Jego.     

 

ZAMYŚLENIA 
 

Jezu ufam Tobie 

 

Pewna znana amerykańska ak-

torka, znana z gry w kilku światowej klasy 

produkcjach zauważyła na swoim ciele narośl 

w postaci guza. Przerażona i zszokowana my-

ślała, że to nowotwór, że to początek końca 

jej kariery. Następnego dnia przed wizytą  

u lekarza wstąpiła do swojego parafialnego 

kościoła na krótką modlitwę. Kiedy wcho-

dziła do kościoła jej wzrok spoczął na wypi-

sanych nad drzwiami świątyni słowach, które 

przedtem wiele razy widziała, ale nigdy nie 

zadała sobie trudu, aby je przeczytać. A napi-

sane tam było: 

„Ten sam nieskończenie dobry i miłosierny 

Bóg, który opiekuje się tobą dzisiaj, będzie się 

tobą opiekował także jutro i każdego następ-

nego dnia. Albo odwróci od ciebie cierpienie, 

albo da ci siłę do jego przetrwania. Dlatego 

zachowaj spokój i odrzuć od siebie cały 

strach, bojaźń i niepokój, który podpowiada 

ci twoja wyobraźnia”. 

  Po przeczytaniu tych słów aktorka 

stwierdziła, że są one skierowane właśnie do 

niej. Weszła więc do świątyni, uklękła przed 

tabernakulum i modliła się gorąco o wzięcie 

do serca tych słów, tak jak one brzmią. Kiedy 

się modliła, głęboki wewnętrzny spokój opa-

nował jej serce. Dwa tygodnie później była 

już po operacji usunięcia narośli. Po powrocie 

do zdrowia zaczęła pomagać jako wolonta-

riuszka ludziom chorym na raka. 

   Historia tej aktorki pięknie od-

zwierciedla to, co wydarzyło się w dzisiejszej 

Ewangelii. Podobnie jak ona, także Tomasz 

nie pamiętał tych wszystkich pozytywnych  

i fantastycznych wydarzeń, które przeżył  

w ciągu trzech lat, kiedy towarzyszył Jezu-

sowi. Nie pamiętał Jego cudownej nauki. Nie 

pamiętał Jego cudów: wskrzeszania umar-

łych, uzdrawiania chorych, rozmnażania 

chleba na pustkowiu, uciszenia burzy na je-

ziorze. Pamiętał natomiast to, co było najbo-

leśniejsze i najtragiczniejsze: wydarzenia 

ostatnich dni, mękę i śmierć Chrystusa na 

krzyżu, chociaż te wydarzenia Jezus wcze-

śniej zapowiedział. Dlatego do apostołów, 

którzy widzieli Zmartwychwstałego Chry-

stusa twardo i uparcie mówił: „Jeżeli na rę-

kach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 

włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. 

  Po ośmiu dniach, w czasie następ-

nego ukazania się zmartwychwstałego Jezusa 

apostołom, Tomasz otrzymał od Jezusa 

szansę sprawdzenia tego czego się domagał. 

Jezus powiedział do niego: „Podnieś tutaj 

swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę  

i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiar-

kiem, lecz wierzącym”. 

  Te słowa: „nie bądź niedowiar-

kiem, lecz wierzącym”,  Jezus kieruje również 

do każdego z nas. Bowiem wielu z nas ma po-

dobnie jak Tomasz, jak wspomniana wcze-

śniej aktorka, krótką pamięć. Deklarujemy 

wiarę w Boga, kiedy mam się wszystko 

układa w życiu, kiedy jesteśmy zadowoleni  

i szczęśliwi. Z chwilą zaś pojawienia się kło-

potów, cierpienia, bólu i krzyża, nasze zaufa-

nie i wiara w Boga rozsypują się czasami  

w drobne kawałki. W takich momentach 

warto sobie przypomnieć słowa Jezusa skie-

rowane do Tomasza czy też słowa widniejące 

nad wejściem do parafialnego kościoła wspo-

mnianej aktorki. 

  Przeżywając dzisiaj uroczystość 

Bożego Miłosierdzia, warto postawić sobie 

pytania: czy staramy się wierzyć i ufać Bogu 

w każdej sytuacji naszego życia? Czy wie-

rzymy i ufamy Bogu zwłaszcza wtedy, gdy 

jest nam ciężko i przychodzi nam dźwigać 

ciężar nieszczęść, kłopotów, krzyża? 

  Pamiętajmy, że niewiara i nieuf-

ność bardzo ranią przepełnione miłosier-
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dziem Serce Jezusa. Nie bądźmy niedowiar-

kami. Nie traćmy ufności w nieskończone 

Miłosierdzie Boże. Niech najczęstszą naszą 

modlitwą będzie modlitwa „Jezu ufam To-

bie”. Chrystus Miłosierny patrzy dziś na nas  

z miłością. Odpowiedzmy więc na Jego mi-

łość do nas naszą miłością, odnawiając dziś 

wiarę i ufność w Jego nieskończenie dobre 

miłosierdzie. „Błogosławieni, którzy nie wi-

dzieli, a uwierzyli”. (x) 

 

CO TO JEST WIZYTACJA  

KANONICZNA? 

 

  Jednym z bardzo ważnych wyda-

rzeń każdej wspólnoty parafialnej jest prze-

widziana w prawie Kościoła – wizytacja 

duszpasterska, która odbywa się w każdej pa-

rafii diecezji co 5 lat. W naszej parafii prze-

prowadzi ją 28 kwietnia 2019 r. Ksiądz Bi-

skup Jan Wątroba. Ostatnia wizytacja kano-

niczna w naszej parafii odbyła się w 2014 r., 

którą przeprowadził biskup Edward. 

  Czym jest wizytacja kanoniczna? 

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest 

czynnością apostolską, pasterską. Biskup 

jako następca apostołów, i jak niegdyś oni 

sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wier-

nymi i wspólnie przeżywać radość chrześci-

jańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o rado-

ściach, wejść w nasze troski, by prosić Boga 

o błogosławieństwo dla naszego życia. 

Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze 

jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sy-

tuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. 

Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle 

czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań 

z wiernymi, czas umacniania ich wierności 

Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.  

  Wizytacja kanoniczna wskazuje też 

bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem 

oraz znakiem jedności Kościoła diecezjal-

nego, a jedność jest sprawą zasadniczą,  

o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizy-

tacja biskupa w parafii ma wymiar kano-

niczny. Wizytacji kanonicznej podlegają 

wszystkie dziedziny życia religijnego, moral-

nego, apostolskiego i administracyjno-gospo-

darczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup 

poznaje charakterystykę parafii, życie reli-

gijne parafii, interesuje go przebieg katechi-

zacji, oraz zapoznaje się z innymi formami 

duszpasterstwa występującymi w parafii.  

I. Wstępna wizytacja kanoniczna 

1. Wstępna wizytacja kanoniczna dokony-

wana przez dwóch przedstawicieli Biskupa 

Diecezjalnego, ma miejsce na kilka tygodni 

przed wizytacją pasterską. Delegaci Biskupa 

sprawdzają wyposażenie i stan świątyni, za-

krystii, plebanii, cmentarza grzebalnego, bu-

dynków gospodarczych, prowadzenie ksiąg 

parafialnych, odbierają świadectwo wiary od 

młodzieży przygotowującej się do sakra-

mentu bierzmowania, prowadzą rozmowy  

z katechetami oraz pracownikami kościel-

nymi. W zakrystii sprawdzają stan ksiąg, szat 

i naczyń liturgicznych, oglądają wyposażenie 

i zabezpieczenie tabernakulum, radiofoniza-

cję i urządzenia elektryczne, zabezpieczenie 

trybularza i zamkniecie kościoła, a także wy-

posażenie prezbiterium. Ponadto sprawdzają 

chrzcielnicę, dzwony, organy, ogrzewanie, 

konfesjonały i inne przedmioty wykorzysty-

wane w liturgii. 

2. Spośród ksiąg i dokumentów parafialnych 

należy przygotować do sprawdzenia: księgę 

ochrzczonych, małżeństw, zmarłych (dla tych 

trzech – również duplikaty), I Komunii św., 

bierzmowanych, księgę katechetyczną,  zgło-

szeń na trzy miesiące przed ślubem, protoko-

łów rozmów przedślubnych, zapowiedzi 

przedmałżeńskich, chorych, intencji binowa-

nych i trynowanych, kartotekę parafialną, 

ogłoszeń duszpasterskich, kronikę parafialną, 

tytułów własności kościelnej (wraz z doku-

mentacją dokonywanych alienacji i umowami 

dzierżawnymi), inwentarzową, rachunkową 

(wraz z numerem rachunku parafii w banku), 

obiektów budowlanych, umów o pracę (z or-

ganistą, zakrystianem i gospodynią), testa-

ment Ks. Proboszcza, Ks. Wikariuszy, spo-

tkań Rady Ekonomicznej, spotkań Rady 

Duszpasterskiej, teczkę Protokołów Wizyta-

cji Dziekańskich, teczkę dokumentów Kurii, 

dokumenty ubezpieczenia kościoła i obiek-

tów sakralnych, ewentualne zadłużenie para-

fii. 

3. Wizytatorzy zwracają uwagę na porządek 

nabożeństw w parafii, formy pracy duszpa-

sterskiej (ruchy, stowarzyszenia), grupy apo-

stolskie, ministranci, lektorzy, schola, chór 

parafialny, Caritas, kółka różańcowe, biblio-

teka parafialna, czasopisma katolickie. Szcze-

gólnym przedmiotem zainteresowania jest 

katecheza szkolna i pozaszkolna, zaangażo-

wanie duszpasterzy, katechetów i animato-

rów w pracę duszpasterską i katechetyczną, 

zwłaszcza w przygotowanie do I Komunii 

św., bierzmowania i małżeństwa. 

4. W parafiach, na terenie których znajdują 

się kościoły filialne i kaplice, wizytatorzy 

udają się do tych miejsc kultu Bożego, by 

sprawdzić funkcjonowanie tych ośrodków 

kultu. 

5. Księża Proboszczowie wypełniają kwestio-

nariusz aktualnej wizytacji pasterskiej  

(w dwóch egzemplarzach: dla kurii i dla pa-

rafii). Wizytatorzy zaś redagują specjalny do-

kument, który przekazują do wglądu Biskupa 

wizytującego. 

6. Wstępna wizytacja kanoniczna daje czy-

telny obraz życia religijno-moralnego i mate-

rialnego parafii stając się tym samym dosko-

nałym przygotowaniem do wizytacji paster-

skiej. 

II. Wizytacja Pasterska 

7. Na kilka tygodni przed przybyciem Bi-

skupa do parafii duszpasterze powiadamiają 

wiernych o tym wydarzeniu i zachęcają ich do 

modlitwy o dobre owoce wizytacji paster-

skiej. W modlitwie powszechnej oraz w na-

bożeństwach parafialnych modlą się za wizy-

tującego Biskupa i polecają Bogu przebieg 

wizytacji. Program wizytacji wcześniej ustala 

proboszcz z Biskupem. 

8. Na wejście Biskupa do świątyni czeka 

przed bramą kościoła proboszcz ubrany  

w komżę, stułę i białą kapę. Obecni są rów-

nież inni kapłani, ubrani w strój liturgiczny 

oraz służba liturgiczna. Liturgiczne powitanie 

Biskupa dokonuje się w kruchcie kościoła. 

Proboszcz podaje Biskupowi do ucałowania 

krzyż lub relikwiarz, następnie Biskup dotyka 

kluczy i wodą święconą pokrapia wiernych. 

Przy powitaniu nie używa się kadzidła i bal-

dachimu. W uroczystej procesji, przy śpiewie 

„Ecce sacerdos magnus”, albo innej pieśni, 

wprowadza się biskupa przed główny ołtarz. 

Biskup modli się przez chwilę przed Naj-

świętszym Sakramentem. Po skończonym 

śpiewie proboszcz udaje się do pulpitu uży-

wanego w czasie liturgii Słowa, lub innego 

odpowiedniego miejsca, i zwrócony do wier-

nych śpiewa wezwania i modlitwę, po czym 

Biskup zajmuje miejsce przewodniczenia. 

Następnie dokonuje się krótkie powitanie Bi-

skupa przez przedstawicieli parafii i probosz-

cza (połączone z krótkim sprawozdaniem  

z życia religijno-moralnego i materialnego 

parafii). Potem Biskup podchodzi do ołtarza 

głównego i śpiewa orację (kolektę) ze Mszy 

św. o Patronie kościoła.  

9. Inne Msze święte z homilią Księdza Bi-

skupa są sprawowane według porządku usta-

lonego przez proboszcza. Mogą to być Msze 

święte dla poszczególnych stanów parafial-

nych. Przewidziane są także spotkania z róż-

nymi grupami parafialnymi np. nauczycie-

lami. 

10. Sprawdzone przez wizytatorów księgi pa-

rafialne własnoręcznie podpisuje i pieczętuje 

biskup wizytujący w czasie najbardziej do 

tego odpowiednim. Zakończenie wizytacji 

pasterskiej dokonuje się na ostatniej Mszy 

św. wyznaczonej w porządku wizytacyjnym. 

Przemówienia końcowe parafian i duszpaste-

rza mają być krótkie, podsumowujące całość 

wizytacji kanonicznej. 

  Ojciec Święty Jan Paweł II  

w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pa-

stores gregis”, docenił wielką wagą wizyty 

pasterskiej nazywając ją „autentycznym cza-

sem łaski i szczególnego, a nawet jedynego  

w swoim rodzaju momentu w zakresie spo-

tkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizy-

tacja pasterska jest jakby duszą biskupiego 

posługiwania i rozszerzeniem duchowej 

obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Pa-

pież dodaje, że Biskup „podczas swojej wi-

zyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy za-

gadnienia o charakterze administracyjnym in-

nym delegatom, powinien w szczególny spo-

sób zatroszczyć się o spotkania osobiste, po-

czynając od proboszcza i innych kapłanów. 

To właśnie w takich chwilach najbardziej 

zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu 

posługi słowa, uświęcania i pasterskiego 

przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpo-

średni kontakt z niepokojami i troskami, ra-

dościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofia-

rować każdemu słowo nadziei. Biskup powi-

nien wówczas nawiązywać bezpośredni kon-

takt przede wszystkim z osobami najuboż-

szymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona 

w ten sposób wizyta pasterska objawia się  

w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak 

obecności Pana, który odwiedza swój lud, 

przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 

46).                           ks. Grzegorz Wolan 
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BISKUP JAN WĄTROBA 

 

  Bp Jan Wątroba, syn Franciszka  

i Ireny, urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wie-

luniu (woj. łódzkie). Pochodzi z rodziny ro-

botniczo-chłopskiej. Ojciec był kolejarzem, 

prowadząc jednocześnie niewielkie gospo-

darstwo rolne. Zmarł w 2003 r. Parafia Biała 

pw. św. Piotra w Okowach (archidiecezja 

częstochowska) to miejsce jego chrztu i ko-

lejnych sakramentów świętych. Tam też do 

dziś mieszka Mama Irena, a w niedalekim 

Wieruszowie siostra Maria z mężem i trójką 

dzieci. Starsza siostra Henryka zmarła dzie-

sięć lat temu. Do szkoły podstawowej uczęsz-

czał w swojej miejscowości rodzinnej i ukoń-

czył ją w 1968 r. 

  W latach 1968-1972 był uczniem 

Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza 

Kościuszki w Wieluniu, gdzie uzyskał świa-

dectwo dojrzałości. Studia filozoficzno-teolo-

giczne odbywał w Częstochowskim Semina-

rium Duchownym w Krakowie. Kilka tygo-

dni po ich rozpoczęciu został powołany do 

odbycia dwuletniej służby wojskowej i wcie-

lony do specjalnej jednostki kleryckiej w Bar-

toszycach. Po ukończeniu studiów i uzyska-

niu stopnia magistra teologii przyjął święce-

nia kapłańskie r. w katedrze częstochowskiej 

z rąk biskupa Stefana Bareły w dniu 27 maja 

1979 r., po czym przez dwa lata pracował 

jako wikariusz parafii pw. Ducha Świętego  

w Wieruszowie. 

  W 1981 r. został przez swego Bi-

skupa posłany do Rzymu, gdzie Fundacja 

Jana Pawła II powierzyła mu troskę duszpa-

sterską nad pielgrzymami polskimi. Pełnił tę 

posługę przez cztery lata w ramach Centro 

Pastorale Corda Cordi. Jednocześnie podjął 

studia na Uniwersytecie Laterańskim, na któ-

rym w 1985 r. uzyskał stopień licencjata z za-

kresu teologii pastoralnej. W lipcu 1985 r. 

nowy Biskup Częstochowski Stanisław No-

wak powierzył mu obowiązki swego sekreta-

rza i kapelana, które pełnił przez 9 lat. W tym 

czasie był także sekretarzem Wydziału Dusz-

pasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz jej 

rzecznikiem prasowym. W ramach Tiroci-

nium pastorale pełnił obowiązki ojca du-

chownego młodych kapłanów. W latach 

1994- 2000 był rektorem Wyższego Semina-

rium Duchownego w Częstochowie. W 1999 

r. na Akademii Teologii Katolickiej w War-

szawie uzyskał stopień doktora teologii na 

podstawie pracy „Permanentna formacja du-

chowa kapłanów w świetle soborowych i po-

soborowych dokumentów Urzędu Nauczy-

cielskiego Kościoła (1963-1994) napisanej 

pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Urbań-

skiego. 

  20.04.2000 r. Ojciec Święty Jan Pa-

weł II mianował ks. rektora Jana Wątrobę bi-

skupem pomocniczym w Częstochowie ze 

stolicą tytularną Bisica. Sakrę biskupią przy-

jął w archikatedrze częstochowskiej w dniu 

20 maja 2000 roku. Głównym konsekratorem 

był abp metropolita częstochowski Stanisław 

Nowak a towarzyszyli mu abp lubelski Józef 

Życiński i biskup pomocniczy częstochowski 

Antoni Długosz. Abp Stanisław Nowak usta-

nowił go wikariuszem generalnym archidie-

cezji częstochowskiej. Jako biskup pomocni-

czy i wikariusz generalny należał do Rady 

Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kole-

gium Konsultorów. Do marca 2012 roku był 

także przewodniczącym Rady Ekonomicznej. 

14.06.2013 roku Ojciec Święty Franciszek 

mianował Ks. biskupa Jan Wątrobę biskupem 

rzeszowskim. Jego zawołaniem biskupim są 

słowa: „Oto idę, aby spełniać wolę Twoją” 

(Ecce venio). W Konferencji Episkopatu Pol-

ski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, 

przez dwie kadencje był delegatem KEP d.s. 

duszpasterstwa kobiet, a na ostatnim Zebra-

niu Plenarnym KEP w dniu 21 czerwca 2013 

r. został wybrany przewodniczącym Rady do 

spraw Rodziny. 19 lipca 2013 r. bp Jan przejął 

kanonicznie diecezję rzeszowską jako jej Or-

dynariusz. 20 lipca 2013 r. odbył się Ingres  

w katedrze rzeszowskiej. 

za: Diecezja Rzeszowska 

 

KĄTEM OKA 

 

Być dla … 

  Spotkałam dzisiaj na mieście 

pewną kobietę. Poznałyśmy się siedem lat 

temu. Wiedziałam tylko gdzie pracuje i gdzie 

chodzi uczyć się języka angielskiego. Nie 

była mi jakoś bliska, po prostu osoba, z którą 

zetknęłam się parę razy u wspólnej znajomej. 

Jakiś czas temu, ktoś mi powiedział, że się 

stoczyła. Faktycznie, czasem gdy gdzieś ją 

widziałam, wydawało mi się, że  wygląda co-

raz gorzej. To co zobaczyłam dzisiaj, aż mnie 

zszokowało. Szła chyba chwiejnym krokiem, 

miała tylko jedną skarpetkę na nodze, a twarz 

po prostu przerażającą. Nie wiem czy pije czy 

coś bierze, ale ciężko mi się pogodzić z tym, 

co się stało ze zwyczajną kiedyś kobietą. 

  Teraz w pracy zastanawiam się, co 

tak strasznego w jej życiu się wydarzyło, że 

ona nie przypomina już osoby sprzed siedmiu 

lat. Myślę, że upadki nie dzieją się chyba bez 

powodu. Często historie ludzi, na których na-

wet ciężko patrzeć są naprawdę wstrząsające. 

Nie usprawiedliwiam każdego alkoholika czy 

narkomana, czy też bezdomnego. Wielu  

z nich jednak życie ostro potraktowało i  na 

tyle bezwzględnie, że nie znaleźli motywacji,  

by walczyć.  

  Sama jestem z rodziny w której al-

kohol wyrządził wiele krzywd. Nie było prze-

mocy, ale  koszmar był. W obronie alkoholika 

czy narkomana nie ustawiłabym się pierwsza 

w kolejce, jednak nie patrzę tylko na brudne 

ubranie, zmienioną twarz, czy grzebanie  

w śmietniku. Wiem, że pod tym wszystkim 

kryje się często bolesna historia, która może 

przydarzyć się każdemu z nas. Wcale nie jest 

powiedziane, że my znajdziemy siłę, by się 

podnieść.  

Nie mam łatwego, czy lekkiego ży-

cia. Dostaję tyle samo, co wszyscy, czasem 

wiele dobra, często ból czy cierpienie. Jednak 

dzisiaj podziękowałam Panu Bogu za to, że 

jestem kim jestem. Gdy wróciłam wieczorem 

do domu w TV usłyszałam: zrobiłam kurs flo-

rystyczny, kocham kwiaty, gdy je układam 

znajduję się w innym świecie. Pomyślałam 

sobie: cóż to? Jestem po drugiej stronie 

ekranu? To były jakby moje słowa, też bym 

tak powiedziała. Zdałam sobie sprawę, że my 

ludzie jesteśmy do siebie bardzo podobni. 

Marzymy, kochamy, dążymy do czegoś. Róż-

nimy się między innymi siłą, której jedni 

mają więcej, inni mniej. Dlatego silni często 

wspierają słabych. Takie jest nasze zadanie, 

żeby być dla drugich.                            Jola 

 

UFAM TOBIE BOŻE 

 

  Znana jest anegdota o pewnym na-

rzeczonym, który swojej ukochanej chciał 

sprawić prezent. Wymyślił, że powinno to 

być małe złote serduszko. Poszedł więc do 

miasta, zagląda do jednego, drugiego sklepu, 

pyta o nie, niestety wszyscy robią zdziwione 

miny. Czy pan z księżyca spadł w XXI wieku 

szukasz pan serca? Wyszło już z produkcji, 

ale może w komisie znajdzie pan stare prze-

chodzone serce. Jednak i tam nie znalazł 

serca. No i tak – mamy wiele osiągnięć we 

współczesnym świecie, ale wiele i braków,  

a największym jest brak kochających serc. 

Młodzież śpiewa: Od dziś miłości nie wierzę, 

bo miłość to dzikie zwierzę, ona ci wszystko 

zabierze… Słowo miłość uległo dewaluacji. 

A Bóg kocha nas! Znamy symbole miłości, 

dając kwiat wyrażamy naszą sympatię do dru-

giej osoby. Popatrz, ile kwiatów na wiosnę 

Bóg ściele nam pod nogi. Jak bardzo musi nas 

kochać. Do kwiatów dołączamy prezent. Bóg 

też dał nam konkretne prezenty: Ziemia, Ko-

smos /Ziemia jest Wasza czyńcie ją sobie pod-

daną/. Nie ma większego dowodu miłości, 

jak oddanie życia za kogoś. Również w ten 

sposób okazał nam swoją wielką miłość. Uro-

dził się jako dziecko, dorastał, pomagał, le-

czył chorych, karmił głodnych, tulił dzieci, 

ukazał jak bardzo nas kocha, że jest pełen mi-

łosierdzia. Dobry Pasterz oddaje życie za 

swoje owieczki, to nie były tylko słowa, do-

pełnił je czynem przez śmierć na krzyżu, 

przedtem jeszcze był biczowany, ukorono-

wany cierniem, dał przebić sobie bok i serce. 

Mało tego, tę ofiarę za nas ponawia ciągle, 

chociaż bezkrwawo, w każdej Mszy świętej. 

Został z nami w Najświętszym Sakramencie  

jako pokarm i jako Ten, który nas ciągle wy-

słuchuje. A ludzie – zapomnieli, że On ma 

serce. Siostra Faustyna przypomina nam, że 

jest samym Miłosierdziem. Zwracamy się 

więc do Niego w naszej grzeszności, bo chce 

nas ratować, chce nam przebaczyć. I jeszcze 

jeden wielki dowód Jego miłości: na Golgo-

cie dał nam najcenniejszy dar swego serca – 

swoją Matkę, aby była i naszą Matką. 

Uwierzmy w tę miłość …..            Teresa 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 28.04 

7:00 1) Dziękczynna w 23 rocz. ślubu Lucyny 

i Bogdana, z prośbą o Boże bł. i opiekę MBT 

10:00 1) Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Kata-

rzyny i Wacława, z prośbą o Boże bł. i opiekę 

MBT 
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2) + Adam Król – greg. 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ko-

leżanek i kolegów córki Teresy z pracy 

11:30 1) Za Parafian 

16:30 1) + Bartek w 10 r. śm. 

 

PONIEDZIAŁEK 29.04 

7:00 1) + Adam Król – greg. 

2) O opiekę MBT dla Joanny 

18:00 1) + Marcin Chudy – od kuzyna Toma-

sza 

2) + Marcin Chudy – od chrzestnego z ro-

dziną 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od 

współpracowników córki Ewy 

 

WTOREK 30.04 

7:00 1) + Adam Król – zakończenie greg. 

2) + Marcin Chudy – od kuzynki Marleny  

z rodziną 

3) O łaskę wiary, nadziei i opiekę MB Zawie-

rzenia  dla Jolanty 

18:00 1) + Jan Maczuga – od Anety Dziuba-

nik z rodziną 

2) ++ Genowefa, Kazimiera 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od Niny 

i Zbigniewa Sikorów 

 

ŚRODA 01.05 FATIMA 

7:00 1) + Marcin Chudy – od cioci z Dębicy 

2) + Marcin Chudy – od kuzynki Magdy  

z Krakowa 

19:00 1) + Amelia Goleń – rozpoczęcie greg. 

2) ++ Monika i Józef Styś 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od ro-

dziny Kostrząb z Nowego Żmigrodu 

 

CZWARTEK 02.05 

7:00 1) O zdrowie, Boże bł. i opiekę MBT dla 

Marii i Antoniego z rodziną 

2) + Józef Wójcik 

18:00 1) + Amelia Goleń – greg. 

2) + Marcin Chudy – od kuzynki Anny z Dę-

bicy 

Poza parafią: + Krystyna Kostrząb – od Sta-

nisława Sikory i Elżbiety Puszczyńskiej 

 

PIĄTEK 03.05 

7:00 1) + Marcin Chudy – od kuzynki Mar-

leny z rodziną 

10:00 1) + Amelia Goleń – greg. 

2) O szczęśliwy wyjazd i powrót z misji dla 

syna 

Poza parafią: + Eleonora Michalska – od 

Skórskich z rodziną 

11:30 1) Dziękczynna z Róży MB Królowej, 

z prośbą o zdrowie i Boże bł. 

2) + Małgorzata Ciepiela – od syna z rodziną 

16:30 1) O opiekę MBT dla Karoliny 

 

SOBOTA 04.05 

7:00 1) + Zdzisław Szczutek – od kolegi z Je-

dlicza 

2) + Barbara Trucina w r. śm. 

18:00 1) + Maria Rozpara w 2 r. śm. 

2) + Amelia Goleń – greg. 

Poza parafią: + Eleonora Michalska – od ro-

dziny Garbacik z Gąsówki 

          

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dzisiaj nasza wspólnota parafialna prze-

żywa wizytację kanoniczną. Gościmy wśród 

nas gospodarza naszej diecezji ks. bpa Jana 

Wątrobę.  

2. Dzisiaj swoje święto obchodzi parafialny 

zespół Caritas – dziękujemy za piękną służbę 

bliźniemu i życzymy wiele sił i mocy od Pana 

Boga do dalszej tak owocnej pracy charyta-

tywnej. Dzisiejsza składka przeznaczona jest 

na Caritas. 

3. We wtorek Uroczystość św. Wojciecha.  

4. W środę rozpoczęcie nabożeństw majo-

wych i pierwsze Nabożeństwo Fatimskie. 

Serdecznie zapraszamy całą wspólnotę para-

fialną – są to dla nas szczególne nabożeństwa. 

Nie bądźmy głusi na wołanie Maryi. Dzieci 

komunijne z rodzicami, kandydaci do bierz-

mowania z rodzicami przyjdą na g. 19.00 – 

będzie to przygotowanie do przyjęcia I Ko-

munii św. i podziękowanie za sakrament 

bierzmowania. Liturgię poprowadzi Ks. 

Dziekan Zbigniew Irzyk; figurę MBT na Kal-

warię III Tysiąclecia poniosą strażacy z Brze-

zówki i Dobrucowej. Majówka w czasie pro-

cesji. O 18.30 zapraszamy na koncert Pieśni 

Maryjnych Pani Marty Radoń.       

5. Codziennie nabożeństwo majowe w Sank-

tuarium o g. 18.00 i Msza św., we Wrocance 

o 16.30 i Msza św.        

6. W środę odpust w Gliniku Polskim ku czci 

św. Józefa o 10.30. 

7. W czwartek Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej – wywieśmy je na naszych domach  

i przy kapliczkach.  

8. W tym tygodniu przypada Pierwszy 

Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca.  

9. W piątek Uroczystość NMP Królowej Pol-

ski. Msze św. o g. 7.00, 10.00, 11.30 i 16.30; 

o 16.00 nabożeństwo majowe; we Wrocance 

o 8.30 i 14.30 nabożeństwo majowe i Msza 

św. Na Mszy św. o 11.30 będziemy się modlić 

w int. jednostek OSP z racji wsp. św. Floriana 

oraz w Rocznicę Konstytucji 3-Maja. Po 

Mszy św. przemarsz pod Grunwald – obok 

gminy i Apel Poległych. Zapraszamy poczty 

sztandarowe jednostek OSP, KSM-u, szkoły, 

sołtysów, władze gminy, nauczycieli naszych 

szkół, wszystkich kochających Matkę Ojczy-

znę.  

10. W sobotę od 8.00 udamy się do chorych. 

O 17.30 Różaniec Obrońców Życia, na Mszy 

św. błogosławieństwo matek w stanie błogo-

sławionym.  

11. Za tydzień Niedziela Biblijna – Naro-

dowy Dzień Czytania Pisma Świętego. 

12. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic ró-

żańcowych.  

13. Spotkania duszpasterskie: w poniedziałek 

o 17.00 LSO; w czwartek Koło Biblijne. 

14. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 5  

i 6 z Potakówki, za ofiarę na Sanktuarium; ro-

dzicom młodzieży bierzmowanej. W sobotę 

na g. 8:00 prosimy gr. 1 i 2 z Roztok.  

15. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej; za ławkami gazetka parafialna.  

16. Bóg zapłać za ofiary składane na elewację 

świątyni. Dziękujemy Panu Albinowi Garba-

cikowi za ofiarę 3 tys. zł na elewację.  

17. W Poniedziałek Wielkanocny zebrano 

12 507 zł dla chorych dzieci z Brzezówki  

i Tarnowca. Bóg zapłać wszystkim ludziom  

o wrażliwym sercu.      

18. Bóg zapłać Panom Włodzimierzowi Szuf-

narowskiemu i Marcinowi Szurek za naprawę 

schodów we Wrocance.    

19. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Tade-

usza Dubiel i śp. Aleksandra Znój z Umiesz-

cza. Wieczny odpoczynek … 

                                          ks. Proboszcz 

 

ŚLUBY 

 

27/04/2019 

GRZEGORZ MAJKA 
MAGDALENA DREWNIAK 

małżeństwo błogosławił: 
ks. Jerzy Uchman 

27/04/2019 
GRZEGORZ GARBACIK 

JOANNA MAŁEK 
małżeństwo błogosławił: 

ks. Jerzy Szurek 

OCHRZCZENI 

20/04/2019 
LUDWIK JAN ŻYGŁOWICZ 
Szafarz: ks. Nikodem Rybczyk 

27/04/2019 
TOMASZ MAREK TOMASIK 

Szafarz: ks. Jerzy Szurek 

 

ZMARLI 

 
ŚP. ALEKSANDER ZNÓJ 

25/04/2019 

ŚP. TADEUSZ DUBIEL 
26/04/2019 

OKAŻ IM PANIE MIŁOSIERDZIE 

SWOJE 
 

ŻARTY NIEPOŚWIĘCONE 

 

Taksówkarz wiezie kobietę. Na zakończenie 

kursu okazuje się, że ta nie ma pieniędzy. 

Więc taksówkarz zawraca, jedzie za miasto 

na piękną, zieloną łączkę. Zatrzymuje się, 

otwiera bagażnik, wyciąga koc i kładzie na 

trawę. – Ale proszę pana, ja na pewno oddam 

panu pieniądze. Proszę nic mi nie robić, mam 

dzieci i męża – mówi, prawie płacząc, ko-

bieta. – A ja mam czterdzieści królików, rwij 

trawę! – odpowiada taksówkarz.  

P.S. Nawet dowcipy potrafią pokazać, jakie 

mamy pierwsze skojarzenia i co siedzi w na-

szej głowie.   
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