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W imieniu Caritas Parafialnego bardzo serdecznie 
dziêkujemy za wszelkie wsparcie i pomoc jaka zosta³a 
ofiarowana na rzecz potrzebuj¹cych. 

Z okazji Wielkanocy zosta³o przygotowane 
i przekazane potrzebuj¹cym 50 paczek œwi¹tecznych 
a z pomocy ¿ywnoœciowej skorzysta³o 130 rodzin. Jestem 
wdziêczny wszystkim zaanga¿owanym w niesienie 
pomocy tym, którzy znajduj¹ siê w trudnej sytuacji. 

Maj – najpiêkniejszy miesi¹c roku, miesi¹c s³oñca, kwiatów 
i zieleni. Jest to miesi¹c Maryi, obfituj¹cy w wiele wa¿nych dat. 
W tym w³aœnie miesi¹cu trwaj¹ nabo¿eñstwa majowe. 

W koœcio³ach i przydro¿nych kapliczkach œpiewa siê litaniê 
loretañsk¹. Prze¿ywaliœmy 1 maja – uroczystoœci beatyfikacyjne Jana 
Paw³a II,  3 maja – Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Królowej Polski, 13 maja – 
to rocznica objawieñ w Fatimie, 26 maja – Dzieñ Matki. W maju maj¹ 
miejsce œwiêcenia kap³añskie. Przez ca³y maj i w tych wszystkich 
uroczystoœciach i œwiêtach jest jakoœ cicho i dyskretnie obecna Ona – 
Maryja – Nasza Matka.

        ks. Dariusz

*   *   *   *   *   *   *   *

"Duchowe  majowe  
zawierzenia"
(...) Tu u nas

majowym kwieciem
przydro¿ne krzy¿e

ozdobione,
by chwaliæ litanij¹

majow¹ Pannê Œwiêt¹,
by oddaæ Jej czeœæ

Niepokalanie Poczêt¹. (...)

    Marianna Jankowska
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (24,13-35) 

„Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 
oddalonej szeœædziesi¹t stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sob¹ 
o tym wszystkim, co siê wydarzy³o. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sob¹, 
sam Jezus przybli¿y³ siê i szed³ z nimi. Lecz oczy ich by³y niejako na uwiêzi, 
tak ¿e Go nie poznali. On zaœ ich zapyta³: Có¿ to za rozmowy prowadzicie
 z sob¹ w drodze? Zatrzymali siê smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, 
odpowiedzia³ Mu: Ty jesteœ chyba jedynym z przebywaj¹cych 
w Jerozolimie, który nie wie, co siê tam w tych dniach sta³o. Zapyta³ ich: Có¿ 
takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co siê sta³o z Jezusem Nazarejczykiem, 
który by³ prorokiem potê¿nym w czynie i s³owie wobec Boga i ca³ego ludu; 
jak arcykap³ani i nasi przywódcy wydali Go na œmieræ i ukrzy¿owali. 
A myœmy siê spodziewali, ¿e On w³aœnie mia³ wyzwoliæ Izraela. Tak, 
a po tym wszystkim dziœ ju¿ trzeci dzieñ, jak siê to sta³o. Nadto jeszcze 
niektóre z naszych kobiet przerazi³y nas: by³y rano u grobu, a nie znalaz³szy 
Jego cia³a, wróci³y i opowiedzia³y, ¿e mia³y widzenie anio³ów, którzy 
zapewniaj¹, i¿ On ¿yje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali 
wszystko tak, jak kobiety opowiada³y, ale Jego nie widzieli. Na to On rzek³ 
do nich: O nierozumni, jak nieskore s¹ wasze serca do wierzenia 
we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czy¿ Mesjasz nie mia³ tego cierpieæ, 
aby wejœæ do swej chwa³y? I zaczynaj¹c od Moj¿esza poprzez wszystkich 
proroków wyk³ada³ im, co we wszystkich Pismach odnosi³o siê do Niego. 
Tak przybli¿yli siê do wsi, do której zd¹¿ali, a On okazywa³, jakoby mia³ iœæ 
dalej. Lecz przymusili Go, mówi¹c: Zostañ z nami, gdy¿ ma siê 
ku wieczorowi i dzieñ siê ju¿ nachyli³. Wszed³ wiêc, aby zostaæ z nimi. 
Gdy zaj¹³ z nimi miejsce u sto³u, wzi¹³ chleb, odmówi³ b³ogos³awieñstwo, 
po³ama³ go i dawa³ im. Wtedy oczy im siê otworzy³y i poznali Go, lecz On 
znikn¹³ im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pa³a³o w nas, 
kiedy rozmawia³ z nami w drodze i Pisma nam wyjaœnia³? W tej samej 
godzinie wybrali siê i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 
Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiœcie 
zmartwychwsta³ i ukaza³ siê Szymonowi. Oni równie¿ opowiadali, co ich 
spotka³o w drodze, i jak Go poznali przy ³amaniu chleba.”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Wielka Nowenna Fatimska

Trzynastego maja, w rocznicê pierwszego objawienia Matki Bo¿ej trójce dzieci 
w Fatimie (13.05.1917r.), rozpocznie siê III rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która 
zakoñczy siê w roku 2017. W naszej parafii o godz. 17  rozpoczniemy 
uroczystoœci, w ramach których odbêdzie siê procesja fatimska wokó³ koœcio³a,
 a tak¿e odmówiony zostanie ró¿aniec i modlitwa Wielkiej Nowenny. Bêdzie mo¿na 
otrzymaæ teksty Wielkiej Nowenny i informacjê, jak aktywnie w niej uczestniczyæ.

Zachêcamy parafian do licznego udzia³u w tych uroczystoœciach i do ¿ycia 
w duchu Wielkiej Nowenny aby uczciæ Maryjê.

00
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Sens zawiedzionej nadziei
Pan Jezus zaprasza nas na d³u¿sz¹ przechadzkê z Jerozolimy do Emaus (oko³o 

dwunastu kilometrów) i pragnie nam ukazaæ sens zawiedzionej nadziei. Ludzkie serce 
pragnie takich lat, które tu, na ziemi, mog³yby byæ wype³nione szczêœciem. To pragnienie 
wystêpuje tak w skali indywidualnej, jak i spo³ecznej. Têsknimy za spokojnym ¿yciem; bez 
cierpienia, bez trudnoœci, bez problemów, aby wszystko uk³ada³o siê, jak tego chcemy. 
Niezwykle rzadko mo¿na spotkaæ ludzi, którzy przez kilka czy kilkanaœcie lat ciesz¹ siê 
takim spokojem. Ma to miejsce czêœciej u ludzi niewierz¹cych, albo s³abo wierz¹cych. 
Natomiast w ¿yciu prawdziwego chrzeœcijanina takich d³u¿szych okresów prawie w ogóle 
nie ma. Najczêœciej wtedy, kiedy siê ju¿ zaczyna realizowaæ pragnienie naszego serca, coœ 
siê przewraca i wali w gruzy. Stoimy wówczas wobec nie spe³nionych, nie zrealizowanych 
nadziei. 

Tak samo by³o w ¿yciu uczniów Chrystusa. Oto byli pewni, ¿e nadchodzi upragniony 
moment dla ich ojczyzny. Têsknili do wolnoœci. Czekali, kiedy wreszcie w³adza namiestnika 
rzymskiego zostanie zlikwidowana, kiedy zostan¹ usuniête garnizony obcego wojska 
stacjonuj¹ce na ich ojczystej ziemi, kiedy naród samodzielnie zadecyduje o losach swojej 
przysz³oœci. To by³o ju¿ tak blisko. Pojawi³ siê Mesjasz, królestwo mesjañskie tu¿, tu¿. Mia³ 
wielu uczniów i tysi¹ce, a mo¿e nawet dziesi¹tki tysiêcy sympatyków. Jednej nocy wszystko 
siê zawali³o. Mesjasza aresztowano, najbli¿si uczniowie sparali¿owani strachem dr¿eli 
za zamkniêtymi drzwiami, a reszta nie chcia³a siê w ogóle przyznaæ do skazañca. Up³ynê³y 
ju¿ trzy dni, „a myœmy siê spodziewali...”. Id¹ ze zwieszonymi g³owami. Do³¹czy³ siê do nich 
Chrystus i zaczyna t³umaczyæ: „Te wasze pragnienia o szczêœliwym ¿yciu na ziemi, 
o stworzeniu wspania³ej spo³ecznoœci, sprawiedliwej, wolnej, o wielkich perspektywach, 
to budowanie zamków na lodzie. Przecie¿ to nie jest istotne. Wasze pragnienia 
skoncentrowane tylko na ziemi, zawsze bêd¹ pragnieniami, które nie zaspokoj¹ serca. 
Nie o to chodzi. Nie o takie skarby nale¿y zabiegaæ. Trzeba by³o, by Mesjasz cierpia³, trzeba 
by³o, aby zosta³ zamordowany. Trzeba by³o...”. 

Jezus ukazuje im sens zawiedzionej nadziei. Oni coraz lepiej rozumiej¹, serca ich 
pa³aj¹ radoœci¹, ale jeszcze tak w pe³ni nie odkrywaj¹ tej nowej wartoœci, która nie mieœci siê 
im w g³owie. Dopiero kiedy po³ama³ chleb i rozda³ im – poznali Go. Wtedy zrozumieli, 
¿e faktycznie nie o to chodzi czy ojczyzna jest wolna, czy nie, czy rz¹dy sprawuje namiestnik 
rzymski, czy nie, czy obce wojska stoj¹ na ich ziemi, czy nie. Cz³owiek mimo wszystkich 
ograniczeñ doczesnych mo¿e byæ szczêœliwy, poniewa¿ wartoœci, które go uszczêœliwiaj¹, 
s¹ zupe³nie innego rodzaju. Pe³ni tego autentycznego szczêœcia nie koñcz¹ nawet 
wieczerzy, ale wracaj¹ do Jerozolimy, aby spotkaæ siê z tymi, którzy ju¿ w tym szczêœciu 
uczestnicz¹. 

Nasze ludzkie pragnienia, nawet najpiêkniejsze, s¹ zawsze na nasz¹ ludzk¹ miarê. 
Natomiast Bóg pragnie nas uszczêœliwiæ na swoj¹ miarê. Przygotowa³ dary tysi¹ce razy 
wiêksze ni¿ te, których pragniemy. Uczniowie wracaj¹c z Emaus byli w pe³ni szczêœliwymi 
ludŸmi, lecz nie z powodu realizacji swych pragnieñ. Droga do szczêœcia nie polega 
na realizacji naszych pragnieñ, lecz na realizacji pragnieñ Boga. To On potrafi nam daæ to, 
co nas w pe³ni uszczêœliwi. Cz³owiek tak d³ugo mêczy siê na ziemi, jak d³ugo tego 
nie rozumie. ¯ycie jego jest pasmem ci¹g³ych rozczarowañ. Ci¹gle buduje swoje zamki 
na lodzie i ci¹gle lód siê topi, a plany rozp³ywaj¹. 

Chrystus wzywa nas do przegl¹dniêcia swego ¿ycia. Jest to pasmo ró¿nych 
rozczarowañ. Ile¿ to nadziei by³o w nas, kiedy rozpoczynaliœmy studia, kiedy planowaliœmy 
zwi¹zek ma³¿eñski, ile nadziei zwi¹zanych z wychowaniem dziecka, ze zmian¹ mieszkania, 
z powrotem do zdrowia, ile¿ nadziei... I przychodzi³ moment, kiedy te nasze pragnienia 
nie zosta³y zrealizowane. To Bóg pragnie przez te wszystkie klêski ukazaæ nam skarb, 
którego mól nie zgryzie, z³odziej nie ukradnie i rdza nie zniszczy. Ten skarb jest zbudowany 
na opoce, a opok¹ jest Zmartwychwsta³y Chrystus. Ka¿de rozczarowanie, ka¿da 
zawiedziona nadzieja ma niezwykle g³êboki sens. Bóg wie, dlaczego nie spe³ni³ naszych 
pragnieñ. On chce je spe³niæ w sposób tysi¹c razy pe³niejszy i doskonalszy.

Ks. Edward Staniek
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez 
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
00

sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Dziœ trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal prze¿ywamy okres radoœci p³yn¹cej z doœwiadczenia mocy 
Chrystusa zmartwychwsta³ego. Dziêki tej mocy stajemy siê wolni od samych siebie, od krêpuj¹cych 
schematów i przyzwyczajeñ. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej 
wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowst¹pienia Pan Jezus poœwiêci³ tym, 
których najbardziej umi³owa³. Spróbujmy wejœæ do tego grona, poczujmy siê zaproszeni do bliskiego 
przebywania ze Zmartwychwsta³ym, które najlepiej realizuje siê poprzez nasz pe³ny udzia³ 
w Eucharystii. 
2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzeci¹ niedzielê Wielkanocy we wszystkich 
diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna nastêpuj¹cy po niej Tydzieñ 
Biblijny. Niedziela i Tydzieñ Biblijny to inicjatywa kierowana szczególnie do tych wiernych, którzy 
w sposób szczególny interesuj¹ siê Pismem Œwiêtym. Ale nie tylko do nich. Poniewa¿ w obecnym roku 
duszpasterskim skupiamy uwagê na budowaniu i pog³êbianiu naszej komunii z Panem Bogiem 
i z braæmi, gdzie znajdziemy lepsze Ÿród³o poznania Bo¿ej ekonomii zbawienia, jeœli nie w Biblii!? 
Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielê Biblijn¹ czy w ci¹gu tego rozpoczynaj¹cego siê Tygodnia 
Biblijnego, wczytujmy siê z ochot¹ i rozwa¿ajmy s³owo Bo¿e, zw³aszcza to zawarte na kartach 
Ewangelii.
3. Nie zapominajmy te¿, ¿e Ÿród³em naszej radoœci i mocy do ci¹g³ego trwania przy Chrystusie, a jeœli 
odeszliœmy z powodu naszych s³aboœci, do ci¹g³ego powstawania, powracania, jest Bo¿e Mi³osierdzie. 
Zmartwychwsta³y Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia siê Go, ale trzykrotnie pyta o 
mi³oœæ. I nasze grzechy, raz powierzone Bo¿emu Mi³osierdziu, staj¹ siê „b³ogos³awion¹ win¹”! Dlatego 
Koœció³ przypomina, ¿e jeszcze jest stosowny czas na spowiedŸ œwiêt¹ i Komuniê wielkanocn¹.
4. Dzisiejsza niedziela w kalendarzu liturgicznym nak³ada siê z przypadaj¹c¹ zawsze 8 maja 
uroczystoœci¹ œwiêtego Stanis³awa, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski. Dlatego 
przeniesiono j¹ na jutrzejszy poniedzia³ek. W modlitwach pamiêtajmy o pasterzu naszej diecezji - 
dzisiejszym solenizancie ks. biskupie Stanis³awie.
5. W naszym koœciele codziennie odprawiamy nabo¿eñstwa majowe ku czci Matki Najœwiêtszej 
o godz. 18 . WeŸmy udzia³ w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. 
W tak wielu sprawach mo¿emy i powinniœmy prosiæ o Jej wstawiennictwo!
6. W pi¹tek, 13 maja, wspominamy Matkê Bo¿¹ Fatimsk¹ oraz 30. rocznicê zamachu na Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II. Maj¹c przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy siê w jego œwiête 
¿ycie, na jego wzór starajmy siê ¿yæ w pe³nej komunii z Panem Bogiem i ca³kowicie zawierzmy Maryi 
nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

     Wasz Proboszcz
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