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ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA 

Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 4 i 9; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48 

      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!" Zatrwożonym i wylękłym zdawało 
się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 
"Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wąt-
pliwości budzą się w waszych sercach? Po-
patrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: 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 wie-
rzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:  

"Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu 
kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy 
nich. Potem rzekł do nich: "To właśnie zna-
czyły słowa, które mówiłem do was, gdy by-
łem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy 
oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I 
rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz bę-
dzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 
począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świad-
kami tego".                              Łk 24, 35-48 

KOMENTARZ 

     Dziś Chrystus poprzez ewangelię pyta 
każdego z nas: dlaczego się trwożycie? 
Nie lękajcie się, gdyż przynoszę zbawie-
nie i miłość. I sensem naszego istnienia 
jest tę miłość przyjąć, a my w tym ferwo-
rze życia zapominamy, nie mamy odwagi, 
albo często jesteśmy zniechęceni, aby tę 
miłość od Boga przyjąć i zaakceptować. 
Bóg zanim nas stworzył zapragnął istnie-
nia każdego z nas nie po to abyśmy ko-
chali, lecz  po to, aby On mógł kochać nas.  
Nie jesteśmy w stanie żadnym grzechem 
zniechęcić Boga do siebie. Można wyrzą-
dzać ogromną przykrość bliskim, być de-
struktywnym dla samego siebie, można 
popadać w różne  nałogi, a Bóg wciąż nie-
zmiennie kocha. Czy zatem można nieu- 

stanie grzeszyć, bo Bóg i tak nas kocha, 
więc przebaczy? Z punktu widzenia Boga 
okazuje się, że tak, ale popełniając zło 
niszczymy Jego miłość w sobie i przez to 
stajemy się nieszczęśliwi, co nie oznacza, 
że to zło zniechęca Go do nas. Chrystus 
zawsze będzie nas ścigał, aby ukazać 
swoje zwycięstwo nad naszym grzechem. 
Emaus było dla uczniów punktem zwrot-
nym w ich życiu. Nie liczyło się to, co do-
tychczas przeżyli, liczyło się to co nastąpi. 
Tak więc i my nie oglądajmy się w swoją 
przeszłość myśląc co sobie Pan Bóg o niej 
pomyśli. Jemu nie jest do niczego po-
trzebna analiza historii naszego grzechu. 
On pragnie nas zaskakiwać przyszłością. 
Nie bójmy się Go rozpoznać. Ks. Wojciech 
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KONKURS DLA DZIECI 
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Czy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu objawił się swojej Matce Maryi? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„NASZA JEROZOLIMA” 
      Apostołowie wyszli z Jerozolimy. Z ja-
kiego miejsca my wychodzimy w naszym 
życiu? Jerozolimą jest dla nas to wszystko, 
czego się boimy, to wszystko, czego nie ak-
ceptujemy, czego się lękamy, przed czym 
uciekamy. To jest nasza Jerozolima. Bo tam 
w Jerozolimie trzeba oddać życie, tak jak 
Jezus Chrystus i każdy z nas dokonuje 
przejścia, jak apostołowie z Jerozolimy do 
Emaus. Nie odwrotnie z Emaus do Jerozo-
limy. A czym jest Emaus dla nas? To jest 
miejsce naszych schronień, gdzie czujemy 
się bezpiecznie, miejsce gdzie planujemy 
spędzić nasze życie. Mieli nadzieję, a Jezus 
zawiódł. Jakże my często wobec Jezusa 
Chrystusa mamy ten sam problem. Masz 
kłopoty w małżeństwie, chorobę kogoś bli-
skiego, brak pieniędzy, nie jesteś szano-
wany , nikt Cię nie kocha czy nie ceni i mó-
wisz sobie w sercu: a ja się spodziewałem, 
pokładałem nadzieję, myśląć, że moje życie 
będzie zupełnie inne. Jeśli tak jest to nie bój 
się! Jerozolima to nie tylko miejsce, gdzie  

Chrystus umarł, ale również zmartwych-
wstał.  I tym zmartwychwstaniem obej-
muje Ciebie i mnie. Gdzie ty się dziś znaj-
dujesz w historii swojego życia? W Jerozo-
limie czy w Emaus? Jeśli znajdujesz się w 
Emaus, to słowo jest obietnicą dla Ciebie, 
że nie musisz się chować w swoim życiu, 
bo z Tobą jest Chrystus. My mamy oczy na 
uwięzi, ciągle Go nie dostrzegamy a Jezus 
jest nieustannie z nami.  Kto jest blisko Je-
zusa jest blisko siebie. Kto jest daleko od Je-
zusa jest daleko od siebie. Jeśli dziś znajdu-
jesz się w Jerozolimie, to słowo ewangelii 
jest dla Ciebie radosne, bo ono mówi: raduj 
się, bo jesteś Jerozolimą na nowo odbudo-
waną, bo w tobie jest życie, w tobie żyje Je-
zus Chrystus i ty możesz dawać życie in-
nym. Kiedy Apostołowie zobaczyli, że jest 
z nimi Jezus, wrócili z powrotem do Jero-
zolimy. Mieć wiarę, to przechodzić nieu-
stannie każdego dnia z Emaus do Jerozo-
limy. Bo Jerozolima jest celem naszej piel-
grzymki, Jeruzalem wieczności. Ks. Bogdan 

      MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Spotkania w tym tygodniu: 
      Spotkanie dla rodziców 
dzieci przygotowujących 
się do I Komunii Świętej w 
czwartek (19 IV) o godz. 
19:30 w kaplicy MBF. Jedno-
cześnie informujemy, że I 
Komunia święta w naszej 
parafii odbędzie się w nie-
dzielę, 20 maja, natomiast 
rocznica I Komunii świętej 
tydzień później - 27 maja. 
     Dla Klubu Seniora w so-
botę (21 IV) w sali parafial-
nej o godz. 16.00. 

2. Zapraszamy dzieci na wa-

kacyjny wyjazd w Gorce i 
Pieniny od 1 do 8 lipca. W 
programie min.: Krynica 
Zdrój, Nowy Sącz, Stary 
Sącz, Szczawnica, Lima-
nowa, Zakopane, Morskie 
Oko, Wąwóz Homole, Pale-
nica, Lubań i wiele innych 
atrakcji. Koszt. 900 zł. Wię-
cej informacji i zapisy u 
księdza Adama. 

3. Zapraszamy na wyjście do 
kina na film pt. „Maria 

Magdalena”. Opowiada on 
znaną z ewangelicznych 
przekazów historię Jezusa z  

4. Nazaretu z punktu widze-
nia Marii z Magdali – młodej 
kobiety, która porzuciła ro-
dzinę, wpychającą ją w nie-
chciane małżeństwo, by podą-
żać za Jezusem i jego 
uczniami. Wyjście odbędzie 
się w piątek (20 IV). Zbiórka 
przed Kościołem o godz. 16.00. 
Koszt 13 zł oraz bilet na SKM. 
Chętnych prosimy o wpisywa-
nie się na listę wyłożoną w za-
krystii. 
5.   Dziękujemy za ofiary zło-
żone na tacę inwestycyjną. Ze-
braliśmy 12 583 zł. 
6. Po Mszy świętej będzie 
można złożyć ofiary do pu-
szek na utrzymanie Gdań-
skiego Seminarium Duchow-
nego, które utrzymywane je-
dynie z ofiar wiernych. 
7. Polecamy uwadze prasę 
katolicką: Gość Niedzielnego, 
Niedzielę i biuletyn parafialny 
Ave Maria za dowolną ofiarę. 
8. Polećmy Miłosierdziu Bo-
żemu drogich nam zmarłych: 
ks. Jerzego, budowniczych, 
dobrodziejów naszego ko-
ścioła oraz zmarłych z naszych 
rodzin. Dobry Jezu… 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 16 KWIETNIA 2018 R  

7.00 O zdrowie i opiekę MBF dla Ewy 

8.00 † Pelagia Pawluć oraz Bolesław, Albina (k), Franciszka (k), Wanda, Mieczysław, Henryk, Jan, Stanisław  

18.00 
1) † Brygida Kozłowska 
2) †Eleonora Ochylska 

19.00 † Witold w 3. rocznicę śmierci oraz Maria Krzemińscy 

 WTOREK, 17 KWIETNIA 2018 R.  

7.00 O zdrowie i opiekę MBF dla Ewy 

8.00 † Mieczysław, Wacław, rodzice z obojga stron oraz mąż Tadeusz, dziadkowie z obojga stron 

18.00 
1) † Michał, Maria i zmarli z rodziny 
2) † Borys Giżewski w miesiąc po śmierci 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i potrzebne łaski dla Jana z okazji 85. rocznicy chrztu 
świętego 

 ŚRODA, 18 KWIETNIA 2018 R. 

7.00 O zdrowie i opiekę MBF dla Ewy 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i potrzebne łaski dla Ryszarda z okazji 75. 
rocznicy urodzin 

18.00 † Józef w 6. rocznicę śmierci, rodzice oraz  zmarli z rodziny 

19.00 

1) Dziękczynna z okazji 50. rocznicy ślubu Marii i Zbigniewa Iwanow z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
MBF i zdrowie 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła z okazji 50. 
rocznicy urodzin 

 CZWARTEK, 19 KWIETNIA 2018 R.  

7.00 † Mama Jadwiga w 11. rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice z obojga stron 

8.00 W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity 

18.00 
1) † Renata Kamińska w 1. rocznicę śmierci oraz jej rodzice 
2) † Henryk Suski w 4. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.00 
† Syn Bogdan Baranowski w 46. rocznicę śmierci oraz dziękczynna w  64. rocznicę ślubu Genowefy i Wincentego 
oraz zdrowie 91. rocznicę urodzin Genowefy z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i  

 PIĄTEK, 20 KWIETNIA 2018 R.  

7.00 † Stefan w rocznicę śmierci 

8.00 † Adam Jaroń w miesiąc po śmierci 

18.00 
1) † Aleksandra (k), Antoni oraz zmarli z rodziny 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego dla Mateusza z okazji 18. 
rocznicy urodzin   

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, potrzebne łaski i zdrowie dla Anny i Marka z okazji 
20. rocznicy małżeństwa  

 SOBOTA, 21 KWIETNIA 2018 R. – ŚW. ANZELMA 

7.00 
1) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Beaty z okazji urodzin 
2) † Rodzice: Marianna i Piotr Walasik oraz dziadkowie z obojga stron  

8.00 † Józef Rosa w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo 

18.00 † Agnieszka Adamowska 

19.00 † Jerzy Modrzejewski, Jan Czerwiński, Jan Żołędziewski, zmarli z ich rodzin oraz o Miłosierdzie Boże dla żyjących 

 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 22 KWIETNIA 2018 R. 

6.30 † Rodzice z obojga stron: Helena i Filip oraz Zofia i Stanisław 

8.00  

9.30 
1) † Rodzice i bracia: Eugenia, Władysław, Feliks, Genowefa, Józef, Henryk i Eugeniusz 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego dla Justyny z okazji 18. 
rocznicy urodzin   

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, potrzebne łaski i zdrowie dla Małgorzaty i Pawła 
Muszyńskich z okazji 14. rocznicy małżeństwa 

12.30 
1) Za parafię 
2) † Henryk Mądry, Jadwiga i Jan Pawlak, Jadwiga i Józef Meliaszek 

14.00 † Edmund w 20. rocznicę śmierci, Antonina (k) w 9. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga storn 

18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Teresy Więckiewicz w 80. rocznicę 
urodzin od XI Róży Różańcowej  

19.30 † Andrzej Zgorzelski w 1. rocznicę śmierci 

 


