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   30 kwietnia w Łowiczu odbyło się spotkanie Grup Modlitewnych o. Pio. Na 
zdjęciach u góry moderatorzy grup naszej diecezji podczas Mszy św. i podczas agapy. 
  1 maja w uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II posadziliśmy - obok pomnika - dęba 
„Lolka”, który b ędzie rósł wraz z dziećmi i młodzieżą naszej parafii. 
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EWANGELIA NA III NIEDZIEL Ę WIELKANOCNĄ                                                         Łk 24,13-35  
 
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba 
 
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej 
Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym 
wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus 
przybli żył 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 jeste ś 
chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych 
dniach stało". Zapytał ich: "Có ż 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 
swej 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. 
 

●●● 
 
To niepojęte, że Bóg, tak jak o uczniów idących do Emaus troszczy się nieustannie 
również o nas. Jest obecny w każdej Eucharystii z wyjaśnianiem dla nas Słów Bożych, 
jak i łamie dla nas chleb. Puka do drzwi naszych serc, nieustannie przychodzi do 
zatrwożonego i pogubionego współczesnego człowieka, ale wszystko zależy od tego, czy 
zechcemy stawić się na spotkanie z Nim, słuchać, rozważać Jego Słowo i karmić się 
Jego Ciałem. To my ostatecznie decydujemy o tym, czy On nie przychodzi na próżno. 
Pozwólmy swoim sercom poczuć obecność Boga. Otwórzmy je na nią. Niech zaznają 
poruszenia, niech zachwycą się Jego pięknem, niech zadrżą przed majestatem. Niech 
nasze serca zatęsknią za Bogiem, niech pragną Go aż po cierpienie. Niech poczują 
słodycz Jego miłości.  



OGŁOSZENIA  
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00 i do 
    kapliczek w swoich miejscowościach. 
2. Za tydzień, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie 
    przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania, a po Mszy św. o godz. 12.00 
    - przygotowujących się do I Komunii Św.  
3. W piątek, tj. 13 maja zapraszam na III spotkanie Kursu Przedmałżeńskiego.   
4. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Krakowa i Łagiewnik prosimy o dokonywanie  
   wpłat do dn. 15 maja u Pani Barbary Skonecznej.    
5. Informuj ę, że Ks. Waldemar przyjmuje zapisy na czuwanie na Polach Lednickich. 
   Koszt pielgrzymki – 60 zł/osoba. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Krystyna Woźniak i śp. Józef Cała – pokój ich duszom. 
●●● 

SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 
Krystian Żelazek, kawaler z par. tut. i Ewa Biegała, panna z Paradyża; 
Andrzej Jura, kawaler z par. Rzeczyca i Marlena Kolbus, panna z par. tut.; 
Grzegorz Perek, kawaler z Rzeczycy i Paulina Piorunowska, panna z par. tut.; 
Mariusz Wasilewski, kawaler z par. tut. i Izabela Ćwikła, panna z par. Ujazd. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Na katechezie ksiądz pyta Basię:  
- Kto to był Mojżesz?  
- Dziecko córki faraona.  
- To nie tak - przerywa ksiądz - córka faraona znalazła Mojżesza jako maleńkie dziecko,  
   w  koszyku unoszącym się na wodach Nilu. 
Na to Basia:  
- A ja myślę, że ona tylko tak musiała powiedzieć rodzicom.  

- Wyglądasz na zmartwioną... 
- Mam tyle kłopotów, że gdyby dziś przytrafiło mi się coś złego, mogłabym się tym martwić 
nie wcześniej niż za trzy tygodnie... 

INTENCJE  
                                                     PONIEDZIAŁEK  09. 05. 2011 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy Skonecznej z racji 87 rocz. urodzin.  
         Za +Stanisławę i Kazimierza Szymańskich, Anetę Sputowską oraz Karola,  
                  Antoninę i Wacława Wojtkiewiczów; 
               +Stanisława Sikorę; 
               +Stanisława i Janinę Sobolewskich; 
               +Stanisława i Bogdana Rybaków; 
               +Stanisława Szymańskiego, cr. Szymańskich, dziadków Gwiazdowiczów, 
                 Lucjana Tworskiego i Jerzego Gierańczyka w 11 rocz. śmierci; 
               +Stanisławę Kuśmirek, Stanisława Sienkiewicza i Henryka Wiśnika; 
               +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 9/; 
               +Stanisława Żegnałka. 



                                                    WTOREK  10. 05. 2011 
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 10/. 
                                                              ŚRODA  11. 05. 2011 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Krystynę Woźniak /int. od syna Tadeusza/;  
                +Halinę Pałągiewicz i teściów Pietrzaków; 
                + Jana Szczura /int. od żony z synem Arturem/; 
                +Stanisławę Goleń /int. od córki z rodzina/; 
                + Mariana Goździka /int. od teściowej/; 
                +Tadeusza Szymczaka, Wiesława Pietrzaka i Pawła w 9 rocz. śmierci 
                  oraz Mariana i teściów Kaczmarczyków; 
                +Józefa Dąbrowskiego /int. od syna Mariana z rodziną /; 
                +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 11/; 
                +Mariana Wójciaka w 1 rocz. śmierci, Tadeusza Romanowskiego 
                  oraz dziadków Lipskich; 
                +Ewę i Mariana Goleniów, Stefana Szadkowskiego, Józefę Bielicką 
                   oraz Franciszkę Domaradzką; 
                +Wacława Andrzejewskiego, cr. Andrzejewskich oraz Józefa i Helenę  
                  Matysiaków; 
                +Stefana Kaczmarka oraz Antoninę i Stanisława Brodowskich. 
                                                               CZWARTEK  12. 05. 2011 
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 12/; 
                +Seweryna, Władysławę i Stanisława Chwalińskich, Halinę Gil oraz 
                  Cecylię i Jana Stępniarków. 
                                                   PIĄTEK  13. 05. 2011 
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 13/; 
                +Zofię Hofman. 
                                                   SOBOTA  14. 05. 2011 
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 14/; 
               +Zofię i Jana oraz Stanisława i Mariusza Gierachów. 
                                                   NIEDZIELA  15. 05. 2011 
 9.00 Za +Zofię, Jana i Henryka Kępów oraz dziadków Boneckich; 
               +Jana Suskiego w 4 rocz. śmierci, cr. Sochów i Suskich oraz o Boże 
                  błogosławieństwo dla Janiny i Władyslawa z racji 40 rocz. ślubu, ich 
                  dzieci i wnuków.  
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z racji 50 rocz. urodzin  
                 i całej rodziny; 
           O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Filipa z racji 15 rocz. urodzin i Oliwii. 
18.00 Za +Mariannę i Józefa Fijałkowskich, Andrzeja Kutę, cr. Fijałkowskich 
                 i Suskich; 
               +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 15/. 
 
Do końca czerwca czytamy Ewangelię św. Mateusza 
Centralne tematy teologiczne 
Do centralnych tematów teologicznych Ewangelii Mateusza zalicza się: obraz Boga, 
obraz Chrystusa, ideę Królestwa Bożego, Prawo i wypełnianie woli Boga. 
 


