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EWANGELIA (J 20, 19-31) 

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 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 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. 
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 JEST ŚWIĘTE 
 

W dniu jutrzejszym 

obchodzić będziemy uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego, które jest 

jednocześnie Dniem Świętości Życia. 

Od tego dnia możemy podjąć 

duchową adopcję dziecka poczętego - 

9 miesięczną modlitwę różańcową za 

nienarodzone dziecko, zagrożone 

zabiciem w łonie matki. Wielkim 

orędownikiem tej modlitwy był św. 

Jan Paweł II, który w encyklice 

Evangelium vitae napisał: „Pilnie 

potrzebna jest wielka modlitwa za 

życie, przenikająca cały świat”. 
Przyszły papież mógł się nie 

urodzić, gdyż zdrowie jego matki 

ucierpiało podczas dwóch 

poprzednich ciąż i lekarze stwierdzili, 

że jeśli chce żyć, powinna dokonać 

aborcji. Dla Emilii Wojtyły diagnoza 

ta brzmiała jak wyrok. Trzy lata 

wcześniej, 16 godzin po porodzie, 

umarła jej córeczka Olga. Teraz 

lekarze sugerowali śmierć kolejnego 

dziecka. Emilia była jednak kobietą o 

głębokiej wierze i ani przez chwilę nie 

wzięła po uwagę możliwości 

dokonania aborcji. Nic nie mogło 

przeszkodzić w przyjściu na świat jej 

dziecka - dla niego była gotowa 

umrzeć. Jej mąż Karol wsparł ją w tej 

decyzji. Z największą ufnością 

powierzyli swój los dobremu Bogu, 

uznając, że każde życie jest święte. 

Dziewięć miesięcy ciąży przyniosło 

wiele komplikacji, stan Emilii się 

pogarszał. Poród był trudny, lecz 

dziecko urodziło się silne i zdrowe. 

Był 18 maja 1920 roku tuż po 

godzinie 17.00. Narodzinom chłopca 

towarzyszyła dobiegająca zza okna 

modlitwa Litanii loretańskiej 

odmawiana podczas nabożeństwa 

majowego w pobliskim kościele. Po 

miesiącu, 20 czerwca, dziecko zostało 

ochrzczone, a rodzice dali mu imiona 

- Karol Józef. Emilia przeżyła poród. 

Jednak ta świadomie podjęta decyzja 

o urodzeniu dziecka kosztowała ją 

dziewięć lat ogromnego cierpienia i 

śmierć w wieku zaledwie 45 lat. Z 

okazji 9 rocznicy śmierci matki, Karol 

Wojtyła napisał krótki wiersz, będący 

czułą modlitwą przesyconą 

druzgocącą melancholią:  

„Nad Twoją białą mogiłą 
kwitną białe życia kwiaty - 

o, ileż lat to już było  
bez Ciebie - przed iluż to laty? 

Nad Twoją białą mogiłą, 

od lat tylu już zamkniętą, 
- jakby w górę coś wznosiło - 

coś, tak jak śmierć niepojęte. 

Nad Twoją białą mogiłą 
o, Matko, zgasłe Kochanie - 

za całą synowską miłość 

modlitwa: Daj wieczne odpoczywanie 
-”

 
 

Choć nigdy nie powiedział 

tego wprost, Jan Paweł II miał 

pewność, że jego matka była kobietą 

świętą, gdyż ofiarowała swoje życie, 

aby mogło narodzić się dziecko, które 

nosiła w swoim łonie. To właśnie 

dlatego papież tak zainteresował się 

historią włoskiej lekarki Joanny 

Beretty Molli i z dużym 

zaangażowaniem śledził jej proces 

beatyfikacyjny. Jej los przypominał 

mu postawę własnej matki. Była 

niemal jego równolatką - urodziła się 

4 października 1922 roku. Joanna była 

kobietą nowoczesną, piękną, wesołą, 

elegancką i wysportowaną. Miała 

rozległe zainteresowania intelektualne 

i artystyczne, nie stroniła od 

bezinteresownej pomocy. Wszystko 

przeżywała w zgodzie z wartościami 

chrześcijańskimi, tak jak nauczyli ją 

tego rodzice. Już jako 16-latka w 

swoim pamiętniku napisała: „Panie, 

spraw raczej, żebym umarła, niż 
żebym miała oddalić się od Ciebie”. 

 Od wczesnych lat pragnęła 

poświęcić się medycynie. Uzyskała 

dyplom chirurga, zrobiła specjalizację 

z pediatrii, otworzyła własną klinikę i 

prowadziła praktykę lekarską. 

Równolegle zaangażowana była w 

działalność wspólnoty kościelnej. W 

1954 roku poznała inżyniera Piera 

Mollę, zamożnego przedsiębiorcę. 

Zbliżyła ich wspólna wiara, 

wrażliwość i uczucie. Okres 

narzeczeństwa trwał dziewięć 

miesięcy, małżeństwo siedem lat. 

Joanna marzyła o licznym 

potomstwie. „Dzieci są Bożym 

błogosławieństwem” - powtarzała 

swoim pacjentkom, które 

przychodziły do niej będąc w ciąży. 

Małżeństwo Joanny i Piera zostało 

opromienione narodzinami trójki 

dzieci i było przeżywane dzień po 

dniu w całkowitej wspólnocie i 

oddaniu ukochanej osobie. W 1961 

roku Joanna po raz czwarty zaszła w 

ciążę. Podczas wizyty u ginekologa 

dowiedziała się jednak, że w okolicy 

macicy pojawił się wielki guz, który 

rósł bardzo szybko. „Joanno jeśli 

mamy cię ocalić, konieczne jest 

przerwanie ciąży” - usłyszała od 

lekarza. Przyszła święta nie wahała 

się ani przez chwilę i odpowiedziała 

swojemu lekarzowi: „Nigdy na to nie 

pozwolę. Zabicie dziecka w łonie 

matki jest grzechem”. Kilka dni przed 

porodem oświadczyła swojemu 

mężowi: „Jeśli musicie wybierać 
między mną a dzieckiem, to żadnego 

wahania, wybierzcie - żądam tego - 

wybierzcie dziecko. Ratujcie dziecko”. 

W Wielki Piątek 1962 roku 

trafiła do szpitala. Kiedy wchodziła na 

oddział położniczy spotkała 

zakonnicę, której powiedziała: 

„Siostrzyczko, przyszłam tu, żeby 
umrzeć… Wystarczy, żeby wszystko 

poszło dobrze z moim dzieckiem, ja 

się nie liczę”. Urodziła dziecko w 

Wielką Sobotę. W tym czasie za 

oknem rozległ się dźwięk dzwonów i 

zaczęła się wielkanocna rezurekcja. 

Na świat przyszła Gianna Emanuela. 

Dla jej matki rozpoczął się jednak 

ostatni etap życia. Wiele w tym czasie 

cierpiała i traciła często przytomność. 

Zmarła tydzień po porodzie. Trzy dni 

przed śmiercią odbyła ze swym 

mężem rozmowę. Emanowała tak 

niezwykłym spokojem, że wydawała 

się pochodzić nie z tego świata. 

Powiedziała mu: „Pier, jestem już 
zdrowa. Byłam już tam i żebyś 

wiedział, co widziałam! Pewnego dnia 

tobie to opowiem. Ale ponieważ byłam 
ogromnie szczęśliwa i było mi bardzo 

dobrze z naszymi wspaniałymi 
dziećmi, pełnymi zdrowia i łaski ze 

wszystkimi błogosławieństwami z 

nieba, odesłano mnie ponownie na 
dół, abym znowu cierpiała, ponieważ 

nie jest dobrze stanąć przed Panem 
bez przejścia przez cierpienie”.  

Mąż, choć cierpiał z powodu 

śmierci żony, całkowicie rozumiał jej 

decyzję. Wiedział, że skłoniła ją do 

tego macierzyńska miłość. Osierociła 

trójkę dzieci, jednak nie mogłaby 
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opiekować się nimi, mając 

świadomość, że odbywa się to 

kosztem śmierci czwartego dziecka. 

Kochała je bardziej niż samą siebie. 

Jan Paweł II ogłaszając 24 kwietnia 

1994 roku Joannę błogosławioną, 

powiedział: „Pragnę w ten sposób 

oddać hołd tym wszystkim heroicznym 

matkom, które bez reszty poświęcają 

się swoim rodzinom, które cierpią, 
wydając na świat dzieci, a potem 

gotowe są podjąć wszelkie trudy, 
ponieść wszelkie ofiary, ażeby tym 

dzieciom przekazać wszystko, co mają 

najlepszego. Macierzyństwo może być 
źródłem wielkiej radości, ale może 

także stać się źródłem cierpień, a 

niekiedy wielkich zawodów. Wówczas 
miłość staje się próbą, czasem 

heroiczną, która wiele kosztuje 
macierzyńskie serce kobiety”. 

Kanonizacja Joanny odbyła się w dniu 

16 maja 2004 roku. 

Kobiety takie jak Emilia 

Wojtyła i Joanna Berenta Molla oraz 

rodziny takie jak ich rodziny są solą 

ziemi, prawdziwym światłem, które 

oświetla nam drogę. Czy 

współcześnie istnieją matki podobne 

do Emilii czy Joanny? Jest ich wiele. 

Od czasu do czasu możemy poznać 

historie kobiet, które zmarły, aby 

wydać na świat swoje dzieci. Były to 

zwyczajne kobiety, których życie 

oparte było na wartości i miłości, bez 

których świat nie mógłby istnieć. I 

dlatego też nie były w stanie one 

przekroczyć zakazu - Nie zabijaj! 
gdyż uważały każde życie ludzkie za 

dar pochodzący od Boga, którego 

człowiek nie ma prawa odbierać. 

Jadwiga Warchoł 

 

 

Szanujmy 

naturę 
 

Wraz z 

budzącą się 

wiosną, 

rozkwitem 

przyrody, 

słońcem, podnosząca się 

temperaturą i uśmiechem na twarzy 

zaczęłam się zastanawiać, czy ludzie 

tak naprawdę doceniają dobro 

„Matki Ziemi”. W sumie nie znam 

osoby, która nie lubiłaby obcowania 

z przyrodą. Zapach kwiatów, świeże 

powietrze, szum liści, wody, 

błękitne niebo, wschody i zachody 

słońca, to wszystko wpływa na nas 

odprężająco, wycisza i uspokaja. 

Nie raz słyszę, jak ludzie uciekają 

na urlop lub chwilę wytchnienia na 

wieś, zaszywają się w pensjonatach 

na uboczu, udają się do lasu, 

twierdząc, że tylko tak wypoczną i 

oczyszczą umysł. 

Naukowiec Instytutu 

Psychologii Transpersonalnej w 

Kalifornii przedstawił badania, w 

których stwierdza, że życie w 

otoczeniu natury wpływa na 

poczucie własnej wartości u kobiet. 

Okazuje się, że im kobiety 

spędzające więcej czasu na świeżym 

powietrzu, w otoczeniu przyrody 

mają lepszą samoocenę swojego 

ciała. Z badań wynika, że mniej niż 

połowa Polaków jest niezadowolona 

ze stanu środowiska naturalnego. 

Chodzi przede wszystkim o 

zanieczyszczenie powietrza, wody i 

produkcję śmieci. Pocieszające jest 

to, że zwiększa się świadomość na 

bycie bardziej Eko, nie tylko w 

związku z jedzeniem, szczególnie 

wśród młodych ludzi. Powinniśmy 

pamiętać, że środowisko, w którym 

żyjemy wpływa na jakość 

funkcjonowania i zdrowie. Dobrze, 

że tak dużo mówi się o smogu i jego 

konsekwencjach zdrowotnych. 

Szanowanie natury równa się 

szanowanie siebie samego. 

Jak możemy wspomóc 

naturę? Podróżować po mieście 

rowerem, zamiast samochodem. 

Zmniejszyć zużycia papieru, na 

przykład po przez rozsądne 

drukowanie. Kupowanie towarów z 

recyklingu. Schody 

zamiast windy. Spacer 

po lekkie zakupy do 

pobliskiego sklepu. 

Gaszenie światła, 

zamykanie okien w 

czasie ogrzewania 

miejsca zamieszkania, 

wyłączanie sprzętu z 

kontaktu, jeśli nie jest 

używany. Otaczajmy się 

zielenią, sadźmy drzewa 

i inne rośliny. Międzynarodowy 

Dzień Matki Ziemi obchodzony 22 

kwietnia, został ustanowiony przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009. 

Bardzo podobają mi się jakie 

powody podała organizacja: 

„Ziemia i jej ekosystemy są naszym 

domem” oraz „Ustanowienie dnia 

jest niezbędne w celu promowania 

harmonii z naturą i Ziemią”. Nie 

ulega wątpliwości, że pomiędzy 

wszystkimi stworzeniami żywymi 

istnieje współzależność. Utrata 

jednego ogniwa odbije się na całej 

reszcie.  

Anna Zielińska 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbali i przygotowali go na 

uroczystość odpustową: 

Adam Groszek, Wiesław 

Członka, Andrzej Szymanek, 

Helena Członka, Andrzej 

Członka, Urszula Pałac, Marta 

Członka, Edyta Kałucka-

Horejda, Elżbieta Jakubas, Diana 

Wawrzynkiewicz, Dorota 

Solecka, Agnieszka Gruchała, 

Barbara Wawrzynkiewicz, 

Urszula Chmielowska, Anna 

Rudek, Elżbieta Czajkowska, 

Aneta Płonka, Krystyna 

Buczyńska, Maria Płonka, 

Bronisława Płonka 

Bóg zapłać za pracę, kwiaty i 

ofiarę przeznaczoną na 

ogrzewanie kościoła! 

 

 
Sakrament chrztu świętego 

2. 04. 2018 przyjęli: 

Maja Habaj  

Jakub Piotr Maciołek  

Tytus Jerzy Czajkowski  

Wiktor Alan Łabusiewicz  

 

 
Rzeszowski Dom Kultury 

filia Biała zaprasza dzieci, młodzież 

i dorosłych na wyjątkowy spektakl 

uświetniający Międzynarodowy 

Dzień Teatru. Na scenie przy ul. 

Kardynała Karola Wojtyły 164 w 

Rzeszowie zaprezentuje się studio 

aktorskie Melpomena ze sztuką pt. 

„Mały Książę” w reżyserii pani 

Bożeny Kani-Pięty. Premiera 
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teatralna zaplanowana jest w dniu 8 

kwietnia o godz. 17.00. Bilety w 

cenie 5 złotych do nabycia w 

Rzeszowskim Domu Kultury filia 

Biała. Dla dzieci poniżej 10 lat 

wstęp wolny!  

Serdecznie zapraszamy! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

8 kwietnia 2018 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

1. Dzisiaj przeżywamy II Niedzielę Wielkanocną od 

czasów św. Jana Pawła II nazywaną Niedzielą Miłosierdzia 

Bożego oraz nasz odpust parafialny. Dziękujemy ks. dr 

Krzysztofowi Golasowi, diecezjalnemu duszpasterzowi 

młodzieży za homilię i przewodniczenie naszym 

uroczystościom. O godz. 15.00 zapraszamy wszystkich na 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, którą zamkniemy 

nasz odpust parafialny. Dzisiaj rozpoczyna się także 

Tydzień Miłosierdzia, a składka przeznaczona jest na 

Caritas. 

2. Jutro obchodzić będziemy uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego przeniesioną z dnia 25 marca ze względu na 

Wielki Tydzień. Jest to także Dzień Świętości Życia. W 

czasie wieczornej Mszy świętej modlić się będziemy o 

świętość ludzkiego życia. Zapraszamy także do podjęcia 

jutro w czasie Mszy świętej duchowej adopcji dziecka 

poczętego, czyli codziennej modlitwy w intencji jednego 

dziecka, którego życie pod sercem matki jest zagrożone.  

3. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 

17.30; w piątek Koronka o godz. 15.00 i adoracja do Mszy 

świętej. O godz. 17.30 nabożeństwo ku czci Matki Bożej 

Miłosierdzia. Modlitwę różańcową przed Mszą świętą o 

godz. 11.30 poprowadzi różą Miłosierdzia Bożego. 

4. W najbliższą niedzielę na Mszę św. o godz. 17 00 

zapraszamy dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami. 

Podczas Mszy św. odbędzie się odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych, a po Mszy św. krótkie nabożeństwo i 

spotkanie. Prosimy o przyniesienie świec chrzcielnych 

dzieci. 

5. Parafialny Zespół Caritas bardzo dziękuję wszystkim 

ofiarodawcom za Dar Serca składany do skarbonki Caritas, 

za ofiarność w czasie Wielkiego Postu oraz za chlebki w 

Wielki Czwartek. Bóg zapłać za hojność i życzliwość w 

wspomaganiu dzieł Caritas. 

6. Dom Kultury w Rzeszowie-Białej zaprasza dzieci, 

młodzież i dorosłych dzisiaj o godz. 17. 00 na wyjątkowy 

spektakl uświetniający Międzynarodowy Dzień Teatru. Na 

scenie Domu Kultury zaprezentuje się studio aktorskie 

Melpomena ze sztuką „Mały Książe”. Bilety w cenie 5.00 

złotych są do nabycia w Domu Kultury. Dla dzieci poniżej 

10 lat wstęp wolny. 

7. Dziękujemy mieszkańcom ul. Sikorskiego i Rodzinnej za 

przygotowanie kościoła na odpust, za kwiaty oraz za ofiarę 

na ogrzewanie świątyni. Troskę o kościół tym tygodniu 

powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. 

Sikorskiego począwszy Pani Danuty Miś. 

8. Wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia: Parafianom 

oraz Gościom obecnym dzisiaj w naszej wspólnocie 

życzymy obfitych łask na każdy dzień. 

Jezu, ufam Tobie! 

 

 

  

 
INTENCJE MSZY ŚW.  

UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

II TYDZIEŃ WIELKANOCNY 

08/04/2018 – 15/04/2018 
 

08/04 UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

6 30 

9 30 

 

11 30 

 

 

 

 

 

 

17 00 

+ Jerzy Szulc – 8. Msza św. gregoriańska  

+ Danuta (25. rocznica śmierci) i Henryk 

Cichy 

1) w intencji członków Apostolstwa Dobrej 

Śmierci 

2) + Wiktoria i Karol Miąsik 

3) za parafian 

4) + Władysław i Bronisława Pyra w 

rocznicę śmierci 

5) + Anna Piątek 

+ Stanisława i Ludwik Domoń 
 

 

09/04 Poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego 

7 00 

18 00 

+ Adam Warzocha 

1) + Jerzy Szulc – 9. Msza św. gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych sióstr z róży Miłosierdzia 

Bożego 
 

10/04 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Jerzy Szulc – 10. Msza św. gregoriańska  

1) + Kazimierz Wąsacz od brata z rodziną 

2) + Jan i Maria Rzeźnik 

 

11/04 Środa w Oktawie Wielkanocy 

7 00 

18 00 

+ Jerzy Szulc – 11. Msza św. gregoriańska 

1) + Jan Leś od syna 

2) + dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne łaski dla Władysławy z okazji 80. 

urodzin 
 

12/04 Czwartek 

7 00 

18 00 

 

+ Jerzy Szulc – 12. Msza św. gregoriańska 

1) + Władysław Rzeźnik 

2) dziękczynna za szczęśliwy poród Igora oraz o 

błogosławieństwo dla rodziny 
 

13/04 Piątek 

7 00 

18 00 

+ Jerzy Szulc – 13. Msza św. gregoriańska  

1) + Julia, Paweł i Maria Podgórscy 

2) + Anna i Andrzej Pałka’ + Anna i Roman Dynda 

 

14/04 Sobota 

7 00 

18 00 

+ Mariusz Wilk od rodziny Rogożów 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny Twardych 

2) + Jerzy Szulc – 14. Msza św. gregoriańska 

 

08/04 III Niedziela Wielkanocna  

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Aniela, Stanisław i Bolesław Gorzelec  

+ Jerzy Szulc – 15. Msza św. gregoriańska 

 + Elżbieta Puc od Anny i Zbigniewa Czechowicz 

za parafian  
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