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Biuletyn niedzielny

III Niedziela Wielkanocna

PIERWSZE CZYTANIE Dz 2,14.22–28
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci
Czytanie z Dziejów Apostolskich
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z
Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:
„Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy
Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami
i zna kami, jakich Bóg przez Niego dokonał
wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża,
który z woli, postanowienia i przewidzenia
Bożego został wydany, przybiliście rękami
bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg
wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż
niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim.
Dawid bowiem mówił o Nim: »Miałem Pana
zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło
się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że
nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie
dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi
poznać drogi życia i napełnisz mnie radością
przed obliczem Twoim«”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 16,1–2a i
5.7–8.9–10,11
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
DRUGIE CZYTANIE 1 P 1,17–21
Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra
Apostoła
Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który są-
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dzi, nie mając względów na osoby, ale według
uczynków każdego człowieka, to w bojaźni
spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym,
srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez
zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed
stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.
Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który
wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały,
tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku
Bogu. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 24,13–35
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w
pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi,
zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów
od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym
wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył
się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na
uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą
w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden
z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu:
„Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w
Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych
dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”.
Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem
z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w
czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak

arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na
śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz
zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak
się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie
znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że
miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż
On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu
i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do
nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć,
aby wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od
Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło
się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do
której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść
dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z
nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się
już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi.
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali
Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas,
kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał?”. W tej samej godzinie wybrali się i
wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych
Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał
się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co
ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy
łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie.
Pn Dz 20,17-18a.28-32.36 Ps 100 Rz
8,31b-39 J 10,11-16 /Wt Dz 7,5159;8,1 Ps 31 J 6,30-35 /Śr Dz 8,1b8 Ps 66 J 6,35-40 /Cz Dz 8,26-40 Ps
66 J 6,44-51 /Pt Dz 9,1-20 Ps 117 J
6,52-59 /So Dz 1,15-17.20-26 Ps 113
J 15,9-17 /Ndz Dz 2,14a.36–41 Ps 23
1P 2,20b–25 J 10,1–10.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 8.5. – 3 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 8).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 8).
8:30 + Stanisławę i cr. Piotrowskich.
10:00 + Stanisława Króla (im.), cr. Królów i
Latuszków.
11:30 + Rozalię i Stanisława Nowaków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
O bł. Boże dla Artura na nową drogę życia, jego
brata Edgarda i ich rodziców.
18:00 + Władysławę i Jana Prządków.
Poniedziałek 9.5. – ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona
Polski
6:30 Dz-bł. w 2 r. ślubu Jarosława i Ewy Bukowsich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i
córki Sary (1 r. chrztu.).
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 9).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 9).
7:00 + Stanisławę i Wacława Sarneckich, Marię
i Kazimierza Sarneckich.
8:30 + Stanisława (im.) i Jana Grudniów, Jana
Popisa.
18:00 + Stanisława (im.) i cr. Żabickich.
Wtorek 10.5.
6:30 + Marka Zawadę (mies. po śm.).
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 10).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 10).
7:00 + R-ców Aleksandrę i Franciszka Wąsowskich i cr. Wąsowskich.
8:30 Dz.-bł. w 43 r. ślubu Marii i Zenona.
18:00 + Stanisława Kołodzieja, Marię i Franciszka Pałysków.
Środa 11.5.
6:30 Dz.-bł. .rodziny Wierciszewskich z prośbą
o zdrowie.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 11).
7:00 + Eleonorę Marcińczak.
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 11).

18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Eugeniusza Mackiewicza oraz jego rodziców.
+ Stanisława Zalewskiego (im.). + Zofię Hoff. +
Helenę Wojtaś (3 r. śm.).
Czwartek 12.5.
6:30 Dz.-bł. .rodziny Wierciszewskich z prośbą
o zdrowie.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 12).
7:00 + Krystynę Głębicką (3 r. śm.).
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 12).
18:00 + Janinę i Edwarda Jakubików.
Piątek 13.5. – Najśw. Maryi Panny Fatimskiej
6:30 Dz.-bł. .rodziny Wierciszewskich z prośbą
o zdrowie.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 13).
7:00 + Zofię Majek (im.).
8:30 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 13).
16:30
18:00 + Jadwigę Szafrańską.
Sobota 14.5. – ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
6:30 + Bonifacego Waśkiewicza.
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 14).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 14).
7:00 + Henryka Parzyszka (5 r. śm.).
7:00 + Józefa Świeżaka (3 r. śm.).
8:30 + Eleonorę Ozimina, Stefanię, Antoniego,
Tadeusza, Lucjana i cr. Radziszewskich oraz
Stefana i Stanisława.
18:00
Niedziela 15.5. – 4 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Antoninę i Jerzego Sadowskich (Gr. 15).
7:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów (Gr. 15).
8:30 + Zofię, Piotra, Mieczysława, Zofię i cr.
Nowaków
10:00 Pierwsza Komunia Święta SP1.
11:30 Pierwsza Komunia Święta SP2.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 O dary Ducha Świętego i opiekę MB dla
cr. Krajewskich i Szymańskich.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj pragniemy podczas Mszy św. o
godz. 13.00 podziękować Bogu za dar nowego błogosławionego Jana Pawła II – zapraszamy na Mszę św., a po niej na koncert
„Santo subito, Santo siccuro”.
wDzisiejsze ofiary zbierane na tacę będą
przeznaczone na Seminarium Duchowne
naszej diecezji. Jest to zbiórka w całej diecezji.
wRównież dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na pogorzelców z ul. Ks. Piotra Skargi – pożar w sobotę 30 kwietnia pozostawił ich bez środków do życia, spłonęły
dwa domy.
wW piątek, 13 maja, wspominamy Matkę Bożą Fatimską – Różaniec Fatimski z
procesja po Mszy św. o godz. 18:00.
Tego dnia wspominamy 30. rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Mając
przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981
roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na
jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy
Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
wSpowiedź przed Pierwszą Komunią dla
dzieci kl. II i ich rodzin w piątek od godz.
16:45
wUroczystość Pierwszej Komunii Św.
W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o
godz. 10:00 oraz o godz. 11:30.
W kalendarzu liturgicznym:
W poniedziałek, 9 maja uroczystość
świętego Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski. Przeniesiona z 8
maja, ze względu na niedzielę wielkanocną.
Wszystkich Parafian gorąco zapraszam na
Eucharystię tej uroczystości.

W piątek, 13 maja wspominamy Matkę
Bożą Fatimską. Jest to rocznica pierwszego objawienia się Matki Bożej dzieciom w
Fatimie.
W sobotę, 14 maja w liturgii czcimy
świętego Macieja Apostoła, wybranego do
Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”.
Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania
się darem Boga dla braci.
****************************
Nabożeństwa majowe
W niedzielę przed Mszą św., czyli o 17:30,
w dni powszednie po Mszy o 18:00.
Trzecia Niedziela Wielkanocna
Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się
wolni od samych siebie, od krępujących
schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z
nimi autentycznej wspólnoty – komunii.
Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym,
których najbardziej umiłował. Spróbujmy
wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się
poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.
Tydzień Biblijny
Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu
Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we
wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna

następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana szczególnie do tych wiernych, którzy
w sposób szczególny interesują się Pismem
Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w
obecnym roku duszpasterskim skupiamy
uwagę na budowaniu i pogłębianiu naszej
komunii z Panem Bogiem i z braćmi, gdzie
znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej
ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!?
Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się
Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza to
zawarte na kartach Ewangelii.
Czas na spowiedź świętą
i Komunię wielkanocną
Nie zapominajmy też, że źródłem naszej
radości i mocy do ciągłego trwania przy
Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu
naszych słabości, do ciągłego powstawania, powracania, jest Boże Miłosierdzie.
Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza
Piotra w trzykrotnego zaparcia się Go, ale
trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy,
raz powierzone Bożemu Miłosierdziu, stają
się „błogosławioną winą”! Dlatego Kościół
przypomina, że jeszcze jest stosowny czas
na spowiedź świętą i Komunię wielkanocną.
**************************
Poradnia Psychologiczna
zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne
w każdy wtorek 19:00 – 20:00.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii.

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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