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Maj 

Kiedy wszystko w przyrodzie kwitnie, pachnie i śpiewa, zwracamy się do Matki 
Jezusowej. W miesiącu Jej poświęconym, w Litanii loretańskiej wysławiamy Ją 
przeróżnymi tytułami, prosząc, by była dla nas, wędrowców ziemi, najlepszą Matką. 
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 EWANGELIA NA  TRZECIĄ NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ                                               Łk 24,35-48 

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma   

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy 
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł 
do nich: „Pokój wam”. Zatrwo żonym i wylękłym zdawało się, że widzą 
ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: 
to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani 
kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i 
nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł 
do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej 
ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły 
słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w 
Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: 
„Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 
świadkami tego”.  

 
� ●  

W naszym życiu bywają przeróżne spotkania. W gronie rodziny, przyjaciół, ale również i 
takie, które dziś ze wzruszeniem wspominamy. 
Uczniowie z Emaus nie wiedzieli, kogo ujrzeli. Ale serca – mówili potem – „pałały w nas”. 
Do tej chwili ich biedne, ludzkie serca były pełne niepokoju, zwątpienia, może i trwogi. A 
oto teraz niepojęta radość. Nie myśleli: „On zmartwychwstał”, lecz: „On żyje”. To była ich 
radość wielkanocna. „Przymusili Go”. On pozwolił na to przymuszenie. Dał się im 
„zatrzymać”. Czy i my także dziś możemy Go zatrzymać?... Mamy możliwości jeszcze 
większe! Mamy Tabernakulum – w każdym kościele, w kaplicy. Mamy wieczną lampkę, 
która przypomina i zaprasza... Mimo tych chwil zwątpienia uczniowie zostali wezwani 
przez Pana Jezusa, aby być Jego świadkami. Według tradycji, jednym z tych dwóch był 
Łukasz Ewangelista. Dlatego tak szczegółowo opisał to wydarzenie. Wyciszonymi 
słowami, ale z jaką mocą i wiarą. A nade wszystko – z miłością!  
Także i my nie możemy milczeć. Mamy doświadczenie bliskości Pana Jezusa na modlitwie, 
kiedy rozważamy słowa Pisma Świętego, w religijnym życiu naszej rodziny, podczas 
rekolekcji, ale także doświadczenie Jezusowej miłości bliźniego, kiedy pamiętamy o 
naszych chorych, szczególnie o tych, których opuścili najbliżsi.  
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. W najbliższy piątek przypada I piątek miesiąca, dlatego zapraszamy do  
     Sakramentu Pojednania od godz. 17.00. 
2. Informuj ę, że Nabożeństwa Majowe będą sprawowane codziennie o godz. 18.25 
    (zaraz po Mszy św. o godz. 18.00). 
3. Liturgiczna Uroczystość NMP Królowej Polski, wyjątkowo w tym roku, będzie 
    obchodzona 4 maja (w poniedziałek). Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. 
    Proszę pamiętać o wywieszeniu flagi. 
4. Bardzo proszę o uporządkowanie i przyozdobienie naszych przydrożnych 
    kapliczek i krzyży. Ich estetyczny wygląd jest naszą wizytówką i świadectwem 
   naszej wiary. 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- Jasiu, powiedz nam - pyta ksiądz na lekcji religii - Co musimy zrobić, aby otrzymać 
rozgrzeszenie? 
- Musimy grzeszyć, proszę księdza - pada odpowiedź. 
 
Rozmawia dwóch kolegów: 
- Podobno przestałeś pić? 
- Tak, to dzięki teściowej, stale widziałem ją potrójnie! 
 
Idzie zajączek przez las i lekko utyka na jedną nogę. Spotyka go drugi i pyta:  
- Co, myśliwy postrzelił? 
- Nie, nadepnął... 
 
Jasiu poszedł do dentysty. Dentysta pyta się go: 
- Jasiu myłeś wczoraj ząbki? 
- Tak - mówi Jasiu 
- A dzisiaj rano? 
- Nie, bo nie mogłem zmieścić mydła do buzi. 
 
Nauczycielka zwraca się Jasia: 
- Powiedz mi chłopcze, jakie znasz żywioły? 
- Ogień... woda... powietrze... i wódka, proszę pani. 
- Skąd wódka? 
- A bo kiedy tata zaczyna pić, mama zawsze mówi, że tato jest w swoim żywiole. 
 
 
 
 
 
 

INTENCJE 
                                               PONIEDZIAŁEK 27. 04 2009. 
18.00 Za +Władysława Bisa w 6 rocz. śmierci. oraz rodzinę Bisów i Wieczorków. 
                                                     WTOREK 28. 04. 2009 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Krzysztofa w 25 rocz. ślubu 
                 / int. od dzieci i wnuków/. 
                                                              



                                                               ŚRODA 29. 04. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Mieczysława Sowika /popogrzebowa/; 
                +Władysława Wojciechowskiego /popogrzebowa/; 
                +Jana – Aleksandra, Stanisławę, Tadeusza i Andrzeja Szydłowskich; 
                +Kazimierza Kocika w 25 rocz. śmierci i cr. Kocików i Rybaków; 
                +Jadwigę w 27 rocz. śmierci i Zygmunta Jabłońskich; 
                +Szczepana Więckowskiego /int. od synowej z rodziną/. 

                                   CZWARTEK 30. 04. 2009 
18.00 Za +Agnieszkę i Józefa Miazga. 
                                                      PIĄTEK 01. 05 2009 
 9.00 Za +Janinę Tworską w 2 rocz. śmierci. 
18.00 Za +Edwarda Szymańskiego, rodz. Włodarczyków i Szymańskich. 
                                                     SOBOTA 02. 05. 2009 
18.00 Za +Szczepana Więckowskiego /popogrzebowa/. 
                                                      NIEDZIELA 03. 05. 2009.  

DZIEŃ DOBREGO PASTERZA 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Rafała  z racji 1 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo dla Joasi i Martynki z okazji urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo dla Beaty i Wojciecha z okazji 15 rocz. ślubu 
                  i ich dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo dla Marianny z racji 50 rocz. urodzin / int. od 
                  dzieci i męża/;  
          Za +Zygmunta i cr. Tomczyków oraz Stefanię i Franciszka Haraśnych; 
                +Jana Suskiego w 2 rocz. śmierci i cr. Sochów i Suskich; 
                +Tadeusza Fijałkowskiego; 
                +Tadeusza Kąckiego i cr. Kąckich i Kwiatkowskich oraz Stanisławę Golec; 
                +Józefę i Władysława Kaczmarków; 
                +Annę i Stanisława Szymańskich; 
                +Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków; 
                +Stanisławę, Tadeusza i Jana Szydłowskich; 
                +Józefa Szymczaka w 3 rocz. śmierci; 
                +Andrzeja Jarzębskiego w 4 rocz. śmierci; 
                +Antoniego i Mariannę Skonecznych i Czesława; 
                +Stanisława Kocika, Stanisławę i Zygmunta Goździk oraz Henryka Miko; 
                +Zofię Skoneczną i Antoniego Lisa /int. od Stanisława z rodziną/; 
                +Jana i Tadeusza Włodarczyków oraz rodz. Adamskich i Barbarę Balcerzak 
                +Zofię i Stanisława Skonecznych; 
                +cr. Bisów, Sygitowiczów, Kowalczyków i Mariusza Kościechę; 
                +Adama Plutę /int. od siostry Anny z rodziną/; 
                +Ewę Andrzejewską /popogrzebowa/; 
                +Jana Woźniaka /popogrzebowa/. 
12.00 W intencji Strażaków i ich rodzin; 
          Za Parafian. 
18.00 Za +Stanisława Rybaka w 7 rocz. śmierci. 
 


