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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 z sobą o tym wszyst-
kim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i roz-
prawiali z 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 roz-
mowy prowadzicie z sobą w drodze? » Zatrzymali 
się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpo-
wiedział Mu: « Ty jesteś chyba jedy-nym z przeby-
wających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w 
tych dniach stało » Zapytał ich: « Cóż takiego? Od-
powiedzieli Mu: « To, co się stało z Jezusem z Na-
zaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i 
słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i 
nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżo-
wali. 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 za-
stali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego 
nie widzieli ». Na to On rzekł do nich: « O niero-
zumni, 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 proro-
ków wykładał im, co we wszystkich Pismach odno-
siło 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, po-
łamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i 
poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili na-
wzajem do siebie: « Czy serce nie pałało w nas, kiedy 
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyja-
śniał?»                                                           Łk 24,13-35   

Dziś ewangelia odsyła nas na drogę do 
Emaus. Chrystus zmartwychwstał, a Jego ucz-
niowie, którzy mieli głosić tę prawdę uciekają 
jakby sami się jej bali. Na oczach świata doko-
nało się przełomowe zwycięstwo, a oni odcho-
dzą, jakby doświadczyli jakiejś ogromnej trage-
dii. Emaus to była niewielka wioska oddalona 
jakieś 11 kilometrów od Jerozolimy. To był ich 
dramat, że święte miasto cudów zamienili na 
małą wioskę. Ile razy w naszym życiu było tak, 
że w miejsce łaski i Bożego przebaczenia wstą-
pił grzech? od Wielu z nas bardzo chętnie 
ucieka od świętości, bo woli życie w towarzy-
stwie grzechu. Prawdziwym dramatem dla 
człowieka jest, gdy  Bóg przestaje być dla niego 

Kimś ważnym a staje się byle czymś.  Podczas 
modlitwy, można się sprytnie przemieścić 
myślami i sercem do Emaus. Przecież wszy-
scy widzą, jak stoję lub klęczę w pobożnej i 
sakralnej postawie wpisując się w ramkę 
wzorowego chrześcijaństwa a w środku od-
czuwam troskę o to, czy na pewno drzwi do 
mieszkania są szczelnie zamknięte, czy 
wszystkie zakupy już są zrobione i czy gaz na 
kuchence na pewno został zakręcony? Nikt 
nic nie widzi, ale od stołu prawdy można być 
daleko. Można być pięknie oprawionym 
chrześcijaninem a Boga zamienić w byle co 
się tylko da. 
                                                        Ks. Wojciech 
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę 21.05.17 przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Po czym uczniowie rozpoznali Jezusa? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Izraelici na samym 
początku swojej hi-
storii nie mieli 
świątyni. Do spra-
wowani kultu reli-

gijnego wybierali pewne miejsca, na których 
objawiał się i rozmawiał z nimi sam Bóg. Do 
takich miejsc należały: Sychem, Betel, Beer 
Szeba. W tych miejscach wznoszono ołtarze, 
które pełniły rolę świątyni. Przejściową formą 
między ołtarzem a świątynią był Namiot Spo-
tkania. Po zawarciu przymierza Bóg chciał za-
mieszkać pośród swojego ludu, który potrze-
bował miejsca gdzie mógłby oddawać Bogu 
cześć i składać należne ofiary. Przybytek ten 
obejmował otwarty dziedziniec o wymiarach 
44 na 22 m ograniczony parawanem wykona-
nym z tkanin o wysokości 2 m.  Po środku 
znajdowało się przenośnie sanktuarium w po-
staci ozdobnego namiotu. Na czterech pozła-
canych słupach rozwieszona była specjalna 
zasłona, która dzieliła wnętrze namiotu na 
część świętą i najświętszą. W miejscu świętym 
znajdował się stół na chleby pokładne, siedmi-  

oramienny świecznik i ołtarz kadzielny.Za za-
słoną w najświętszym miejscu znajdowała się 
pozłacana skrzynia z drewna akacjowego, 
zwana Arką Przymierza.  Inne ważne sprzęty 
znajdowały się przed wejściem do Namiotu 
Spotkania. Stał tam min. ołtarz całopalenia na 
którym spalano w ofierze zwierzęta ofiarne, 
oraz kadź z wodą służącą kapłanom do rytu-
alnych obmyć. Znakiem obecności prawdzi-
wego Boga w tym sanktuarium był w dzień 
obłok, unoszący się nad namiotem, a w nocy 
słup ognia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Ks. Adam 
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1. W przyszłą niedzielę (7 V) o godz. 10.30 

odbędzie się uroczystość I Komunii Świę-

tej.  Prosimy o modlitwę w instancji dzieci 

i ich rodziców o dobre przeżycie uroczy-

stości.  

2. Rocznica I Komunii Świętej odbędzie 

się w niedzielę, 14 V o 11:00. Spotkanie dla 

rodziców dzieci rocznicowych w ponie-

działek, 8 V o godz. 19:30 w kaplicy MBF. 

3. W tym tygodniu przypadają dni eucha-

rystyczne maja: 

• I czwartek miesiąca – Msza Święta 

za kapłanów i o powołania kapłańskie 

o godz. 18:00. Wystawienie Najświęt-

szego Sakramentu i modlitwa o powo-

łania o godz. 17.00; 

• I piątek miesiąca – spowiedź rano 

od godz. 7:00, a popołudniu od godz. 

16:00. Msza Święta dla dzieci o godz. 

17:00. Ks. Adam z Komunią Świętą do 

chorych uda się wyjątkowo w I piątek 

miesiąca od 9:00. Ze względu na przy-

gotowania kościoła do uroczystości I 

Komunii Świętej tego dnia nie będzie 

adoracji od godz. 19.00 i Mszy Świętej 

o godz. 22.00. 

• I sobota miesiąca – różaniec wyna-

gradzający Niepokalanemu Sercu Ma-

ryi o godz. 7:30, Msza Św. wynagra-

dzająca o godz. 8:00, a po niej pierw-

szosobotnie rozważanie. Tego dnia ka-

płani odwiedzą chorych z posługą sa-

kramentalną, jednak ze względu na I 

spowiedź świętą będą trochę późnej 

niż zazwyczaj. 

4. Spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn 

w czwartek (4 V) o godz. 16.00 w sali para-

fialnej. 

5. W tym tygodniu obchodzić będziemy: 

• We wtorek (2 V) wspomnienie św. 

Atanazego; 

• W środę (3 V) Uroczystość NMP 

Królowej Polski. Tego dnia Msze 

Święte w naszym kościele o godz. 

7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 i 

19.00; 

• W czwartek (4 V) wspomnienie św. 

Floriana; 

• W sobotę (6 V) Święto św. Aposto-

łów Filipa i Jakuba.  

6. Msza Św. w intencji podopiecznych, do-

broczyńców i wolontariuszy Parafialnego 

Zespołu Caritas w poniedziałek o godz. 

18:00. Spotkanie zespołu wyjątkowo w po-

niedziałek, 9 maja, o godz. 19:00 w sali pa-

rafialnej. 

7. W niedzielę, 7 V zapraszamy na Archi-

diecezjalne Święto ku czci św. Wojciech. 

Mszy Świętej na wzgórzu św. Wojciecha o 

godz. 12.00 będzie przewodniczył ks. abp 

Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostol-

ski w Polsce. 

8. Zapraszamy dzieci na wyjazd letni do 

Międzybrodzia Bialskiego od 01.07 do 

8.07. W programie między innymi: Góra 

Żar, Wisła, Szczyrk, Bielsko Biała. Więcej 

informacji i zapisy u ks. Adama. 

9. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 

Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny 

Ave Maria za dowolną ofiarę. 

10. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich 

nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, 

dobrodziejów naszego kościoła. Dobry 

Jezu, a nasz Panie… 
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 PONIEDZIAŁEK, 1 MAJA 2017 R. 

7.00 †  Rodzice: Wanda i Franciszek 
8.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 
1) W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 
2) †  Felicja, Weronika, Brunon, Anastazja, Bernard, Wacław 

19.00 †  Rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

 WTOREK, 2 MAJA 2017 R. 

7.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
8.00 O wyzwolenie małżeństwa od złego ducha według woli Bożej 

18.00 †  Barbara Sasin 

19.00 
1) †  Olga Nowicka w 11. rocznicę śmierci 
2) †  Jadwiga Mechlińska w miesiąc po śmierci 

 ŚRODA, 3 MAJA 2017 R. – NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

7.00 †  Wanda Babul w 3. rocznicę śmierci 
8.00 †  Monika i Józef 

9.30 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
11.00 †  Mieczysław Kołomyjski w 7. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo 
12.30 †  Marianna (k), Zygmunt, Krystyna, Lena oraz dziadkowie z obojga stron 

18.00 †  Marianna (k) w 8. rocznicę śmierci 
19.00 †  Rodzice: Monika i Franciszek Świeczkowscy 

 CZWARTEK, 4 MAJA 2017 R. – I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 
1) O pracę dla Wiktora 
2) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Danuty i Doroty 

8.00 
1) O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie  
2) †  Marek, Henryk i zmarli z rodziny 

18.00 
1) †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 
2) O powołania kapłańskie 

19.00 † Andrzej Zgorzelski (pogrzeb odbył się 27 IV w Lublinie)  

 PIĄTEK, 5 MAJA 2017 R. – I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 †  Bronisław Kalinowski 
8.00 Wynagradzająca NSPJ za grzechy i zniewagi, które spotykają Je w Najświętszym Sakramencie 

17.00 †  Rodzice: Jan w 59. rocznicę śmierci i Anna oraz rodzeństwo: Cecylia, Bronisława (k), Stanisław 

18.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

19.00 
1) †  Władysław w rocznicę śmierci oraz Janina, Henryka (k), Marianna (k) 
2) †  Waldemar Budziło w 7. rocznicę śmierci 

 SOBOTA, 6 MAJA 2017 R. – I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 
1) †  Halina i Benedykt 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie z okazji 52. rocznicy urodzin 
Lecha 

8.00 Msza Święta wynagradzająca 

18.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

19.00 
1) †  Leokadia 
2) †  Henryk Mądry, Jadwiga i Jan Pawlak 

 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 7 MAJA 2017 R.  

6.30 †  Jadwiga, Tadeusz, Krzysztof i Marianna 

8.00 Żywy Różaniec 
9.30 Dziękczynna za dar 40. urodzin z prośbą o przewodnictwo Ducha Świętego na dalsze lata życia 

10.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 

12.30 
1) Za parafię 
2) O Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Dominiki 

14.00 †  Leopold i Helena Leszczyńscy oraz rodzice z obojga stron 

18.00 †  Ryszard Soból (Msza Święta gregoriańska) 

19.30 †  Rajmund Tusk w 1. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron i Gabriela (k) 
 


