
 

Parafia p.w. Świętej Małgorzaty D.M. 

97-216 Czerniewice 

tel. 044 – 7104074 

www.diecezja.lowicz.pl 
 

 
KOŚCIOŁY NASZEGO DEKANATU / LUBOCHNIA/ 

SPAŁA –KOŚCIÓŁ P.W.MATKI BO ŻEJ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 
ODPUST – 3 MAJA N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI ( cd. str.4 ) 

 

      INFORMATOR PARAFIALNY 
 

                              Nr 14  –   06 KWIETNIA 2008r. 

 

TRZECI  TYDZIE Ń WIELKANOCNY 
 

 
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001 



                    

EWANGELIA NA TRZECI TYDZIE Ń WIELKANOCNY                         Łk  24,13-35                 
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba 

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 
przybli żyli 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 rzeczywi ście zmartwychwstał i ukazał się 
Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba. 

 

     Jak długo można iść z Jezusem, nie wiedząc, że to On, i jak nagle można w Niego 
uwierzyć. Jak długo można cierpieć, nie wiedząc, dlaczego, i jak szybko można wiedzieć, 
żeby już nie płakać. Jak długo można skarżyć się, że nikt nas nie kocha, i jak nagle w chwili 
śmierci spotkać się z Tym jedynym, co nas kocha naprawdę.                                                   

 

              



              
                                                       OGŁOSZENIA  
    1.  Zapraszam dzieci, które w tym roku przystąpią do I Kom. Św. 
         z rodzicami na spotkanie w następną niedzielę, tj. 13 kwietnia 
         po Mszy św. o godz. 9.00. 
    2.  Zapraszam młodzież, która planuje w roku 2008 lub 2009 zawrzeć  
         Sakrament Małż. na Kurs Przedmałżeński. Drugie spotkanie  
         odbędzie się w piątek / 11. 04 / o godz. 19.00. 

 
  W minioną środę uczciliśmy 3 rocz. śmierci Papieża Polaka- Jana Pawła II 

Polscy święci ogłoszeni przez Jana Pawła II 

1. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941) — beatyfikowany 17 X 1971 r. w Rzymie 
i tamże kanonizowany 10 X 1982 r. 

2. Albert Chmielowski (1845-1916) - beatyfikowany 22 VI 1983 r. w Krakowie i 
kanonizowany 12 XI 1989 r. w Rzymie 

3. Rafał Kalinowski (1835-1907) — beatyfikowany 22 VI 1983 r. w Krakowie i 
kanonizowany 17 XI 1991 r. w Rzymie 

4. Jadwiga, Królowa Polski (1374-1399) — zezwolenie na kult 31 V 1979 r., 
kanonizowana 8 VI 1997 r. w Krakowie 

5. Jan z Dukli (1414-1484) — potwierdzenie kultu «od niepamiętnych czasów» 21 l 
1733 r., kanonizowany 10 VI 1997 r. w Krośnie 

6. Kinga (1224-1292) — potwierdzenie kultu «od niepamiętnych czasów» 11 VI 
1690 r., kanonizowana 16 VI 1999 r. w Starym Sączu 

7. Faustyna Kowalska (1905-1938) - beatyfikowana 18 IV 1993 r. w Rzymie i tam 
kanonizowana 30 IV 2000 r. 

8. Józef Pelczar (1842-1924) — beatyfikowany 2 VI 1991 r. w Rzeszowie i 
kanonizowany 18 V 2003 r. w Rzymie 

9. Urszula Ledóchowska (1865-1939) — beatyfikowana 20 VI 1983 r. w Poznaniu i 
kanonizowana 18 V 2003 r. w Rzymie 

                                               Jan Paweł II w anegdotach. 

Karol Wojtyła - Jan Paweł II słynął z ciętego języka. Jeszcze w Krakowie, 
gdy się dowiedział, że ksiądz Boniecki złamał nogę na nartach, stwierdził: 
- Tak to już jest, jak ktoś najpierw jeździ, a potem dopiero się uczy. 

 
Pod koniec pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku, upływającej 
pod znakiem upałów, Papież oznajmił, że jej pierwszy efekt jest już widoczny - opalili 
się towarzyszący mu kardynałowie. 

 

 



 
INTENCJE 

                                               PONIEDZIAŁEK  07. 04. 2008. 
18.00  Za +Antoniego i Mariannę Skonecznych oraz Czesława. 
                                                     WTOREK 08. 04. 2008 
18.00  Za +Józefa i Sławomira Michałowskich / int. od córki Krystyny z mężem 

i dziećmi / oraz Danutę Cichowską. 
                                                               ŚRODA 09. 04. 2008 
18.00 NOWENNA DO MBNP. 
             O Boże błogosławieństwo dla Łukasza Rogulskiego z racji 18 rocz. urodzin. 
           Za +Krystynę Bonecką / int. od córki Jadwigi z rodziną /; 
                 +Władysława Przybyłka i całą rodzinę Musików; 
                 +Genowefę i Józefa Andrzejewskich oraz Zuzannę Wójcik. 
                                                           CZWARTEK 10. 04. 2008 
18.00 Za +Ryszarda Rybaka. 
                                                              PIĄTEK 11. 04. 2008 
18.00 Za +Janinę Andrzejewską /int .od syna Mirosława z rodz./. 
18.30 O Boże błogosławieństwo dla Marcela Celigowskiego z racji 1 rocz. urodzin 
          i jego rodziców. 
                                                      SOBOTA 12. 04. 2008 
18.00 Za +Ewę i Marcina Goleniów, Stefana i teściów Szadkowskich oraz 
          Józefę Bielicką. 
                                                     NIEDZIELA 13. 04. 2008. 
  9.00 Za +Czesława i Zofię Matysiaków, dziadków Klimczaków i Zbigniewa  
          Wojtysia. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Eweliny Konarskiej z racji 18 rocz. urodzin. 
          O Boże błogosł. i zdrowie dla Teresy i Stefana Pasik z racji 50 rocz. ślubu. 
18.00 Za +Anielę Matysiak w 6 rocz. śmierci oraz Helenę i Stanisława. 
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Rys historyczny: Kościół p. w. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, par. 
erygowana 1 maja 1985 r. przez Józefa Kardynała Glempa. 
Na zlecenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w lesie spalskim w 1923 roku 
wzniesiono drewnianą kaplicę, istniejącą bez zmian po dzień dzisiejszy. Projektował ją 
i zbudował architekt – konserwator, profesor Kazimierz Skórewicz. Erekcja kaplicy 
nastąpiła w sierpniu tegoż roku. Dedykowaną Matce Bożej Królowej Korony Polskiej 
kaplicę poświęcił Prymas Polski, Edmund Kardynał Dolbor. W 1927 roku kaplica 
zyskała / dzięki prezydentowi Ignacemu Mościckiemu / osiem witraży, 
zaprojektowanych przez Jana Winiarza i wykonanych przez krakowską firm ę 
Żeleńskiego. Przedstawiają one Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, Boże 
Narodzenie, Świetą Rodzinę, Ucieczkę do Egiptu, Cud w Kanie Galilejskiej, 
Ukrzyżowanie, Zesłanie Ducha Świętego i Matkę Boską Królową Korony Polski 
oraz ołtarz wykonany z drewna dębowego przez Ludwika Konarzewskiego z Istebnej 
przedstawiający scenę nawrócenia św. Huberta – patrona myśliwych. 

 


