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3. N I E DZ I E L A W I E L K A NO C NA

E W A N G E L I A : Ł k 24, 13 -35
„Czy serce nie rozpalało się w nas (...)
gdy w drodze wyjaśniał nam Pisma?”
„A my mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela”. Zawiedzeni
uczniowie wychodzą z Jerozolimy, bo kobiety wprawiły ich
w zdumienie, bo kiedy wróciły od grobu „nie znalazły Jego ciała”.
Grób pusty. „A my mieliśmy nadzieję”. Na co? Na wyzwolenie
Izraela spod okupacji Rzymian? „O nierozumni i leniwi w sercu”.
Wtedy On „wyjaśnił im, co odnosiło się do Niego we wszystkich
Pismach”. Ale jeszcze i to mało. Jeszcze nie rozpoznają Zmartwychwstałego. Poznali Go dopiero przy łamaniu chleba. Czy nam
znajomość Pisma Świętego pozwala widzieć w Jezusie Boga,
który swoim zbawieniem ogarnął cały świat? Uczniowie poznali
Pana przy łamaniu chleba. Czy istotnie serce nasze nie pała
radością, gdy wzmacnia go wiara w stałą obecność Chrystusa
Zmartwychwstałego? Panie Jezu! Rozjaśnij nasze umysły,
abyśmy zrozumieli „wszystko to, co powiedzieli prorocy”.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28).
Świadectwo świętych nieustannie potwierdza tę prawdę”.

ŻYCZENIA

Naszej Drogiej Redaktorce,
Pani Katarzynie Wilczyńskiej
wraz z ogromnym bukietem róż
przesyłamy najpiękniejsze życzenia imieninowe!
Pani Kasiu, życzymy zdrowia oraz ogromnego optymizmu!
Zmartwychwstały Jezus
niech Cię mocno tuli w ramionach
i umacnia nadzieją!
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„W MODLITWIE DO SERCA MARYI
KAŻDY MŁODY CZŁOWIEK ZNAJDZIE POMOC”
W marcu, nasza para�anka Emilia
Myrta, wygrała ogólnopolską Olimpiadę Teologii Katolickiej. Jej temat
brzmiał: „Orędzie fatimskie, jako
znak nadziei dany przez Miłosiernego
Ojca”. Udało się nam porozmawiać
z Emilią.
Redakcja: Skąd pomysł na udział
w Olimpiadzie? Wyjątkowo ciekawy
temat, dar przekonywania Pani
Katechetki w szkole, czy zwyczajne
pragnienie pogłębienia wiedzy?
Emilia: W moim liceum kładzie się
duży nacisk na udział uczniów
w olimpiadach i szukałam przedmiotu,
w którym mogłabym spróbować
swoich sił. Dzięki mojej Pani Katechetce Marzenie Łukomskiej zainteresowałam się Olimpiadą Teologii
Katolickiej. Również temat Olimpiady,
czyli objawienia fatimskie, szczególnie
przypadł mi do gustu. Wiara i religia
są bardzo ważne w moim życiu, co
było kolejnym powodem wzięcia
udziału w tym Konkursie.
Redakcja: Przez etap diecezjalny
mogły przejść tylko trzy osoby. Zajęłaś
trzecie miejsce. To był szczególny
znak z nieba?
Emilia: O fakcie, że z etapu diecezjalnego przechodzą tylko trzy osoby
dowiedziałam się od koleżanki dzień
przed tym etapem, co tylko pomogło
mi się bardziej zmotywować, choć
nie ukrywam, że przysporzyło również
sporo stresu. Po wynikach, bardzo się
ucieszyłam, że będę mogła reprezentować swoją diecezję na etapie
�nałowym w Lublinie. Uważam, że
wszystko co nam się w życiu przytra�a

jest po coś, ma swój cel. Nic nie
dzieje się przypadkiem. Tak i mój
udział i wygrana w Olimpiadzie nie
był przypadkowy.
Redakcja: Jak wyglądał �nał
w Lublinie? Dużo było stresu i emocji?
Emilia: Finał w Lublinie był niesamowitym przeżyciem. Tak naprawdę,
każdy kto dostał się do tego etapu
był zwycięzcą. Jeden dzień spędziliśmy
na zakwaterowaniu. Etap pisemny,
drugiego dnia, trwał tylko godzinę,
a pozostałą część dnia spędziliśmy
na wycieczce po Lublinie, Nałęczowie
i Kazimierzu Dolnym. Największy stres
był w sobotę, kiedy to po porannej
Mszy świętej ksiądz odczytywał listę
dziesięciu osób, które zakwali�kowały się do etapu ustnego. Już sam
fakt bycia jedną z tych osób, bycie
laureatem, był dla mnie wystarczającym szczęściem. Dosłownie 15 minut
po zakończeniu Mszy świętej rozpoczął się etap ustny. Jako pierwsza,
będąc w osobnej sali, musiałam
odpowiedzieć na trzy pytania.
Miałam na to pięć minut, a moją
wypowiedź oceniało również pięciu
księży. I udało się. Nawet nie przypuszczałam, że już w pierwszej
klasie uda mi się osiągnąć tak wiele.
Redakcja: Nagrodą – oprócz
pielgrzymki do Fatimy – jest indeks.
Dwa lata przed maturą już podjęłaś
wstępną decyzję o kierunku studiów?

matematyki, fizyki i informatyki,
dlatego na pewno skupię się
na ścisłych kierunkach.
Redakcja: Co jest dla Ciebie
najpiękniejsze w orędziu fatimskim?
Emilia: Dla mnie najpiękniejsza jest
świadomość, że Matka Boża cały
czas nad nami czuwa. Otacza nas
swoją opieką oraz modlitwą, bez
przerwy wstawia się za nami u swego
Syna. Patrząc na Maryję, mamy
pewność, że idąc za Jej przykładem
życia, osiągniemy świętość.
Redakcja: Co możemy zrobić,
by młodzież zachwyciła się
Matką Bożą z Fatimy?
Emilia: Historia Matki Bożej z Fatimy
jest bardzo ciekawa, ponieważ Maryja
objawiła się zwykłym pastuszkom.
Ważne jest, by opowiadać o tych
wydarzeniach i zwracać wszystkim
uwagę na wielką łaskę jaką mamy
– przeżywanie tajemnicy objawień
w ich setną rocznicę. Wezwanie
Maryi do nawrócenia i modlitwy jest
skierowana do każdego. Młodzież
może znaleźć w Maryi wzór. Ma Kogo
naśladować. W modlitwie skierowanej
do Niepokalanego Serca Maryi każdy
młody człowiek znajdzie pomoc
w przezwyciężaniu codziennych
trudności.
Redakcja: Serdecznie dziękujemy.

Emilia: Również dziękuję
Emilia: Nie jestem jeszcze pewna – szczególnie za możliwość
kierunku studiów, wiem jednak,
udzielenia wywiadu – i pozdrawiam.
że będą one związane z moim
obecnym pro�lem w liceum. Chodzę
do klasy z rozszerzonym nauczaniem
opr.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela, to był dzień pierwszego przepowiadania i pierwszych chrztów (…).
Była to epifania Kościoła, objawionego jako lud, w którym rozproszone dzieci Boże,
mimo wszelkich dzielących je różnic, gromadzą się w jedności”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Nie zapominaj, jak szybko dziecko dorasta.
Jest Ci zapewne trudno dotrzymać kroku dziecku, ale postaraj się!”
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NASZE PARAFIALNE DZWONY
Szczególnie piękny jest dźwięk
naszych parafialnych dzwonów
w Wielkanoc o godzinie 6 rano.
Ich głos rozchodzi się majestatycznie
pośród wieżowców Ustronia i domków Młodzianowa i ogłasza wszystkim
Zmartwychwstanie Pana.

w środku dnia. W samo południe
przypomina nam o tym, że Bóg przyszedł do nas dzięki temu, że Maryja
zgodziła się zostać Jego Mamą.
Może rzeczywiście Gabriel przyleciał
do Nazaretu o godz. 1200? O tej
godzinie w katolickich rozgłośniach
radiowych możemy usłyszeć modlitwę
„Anioł Pański”. W Okresie Wielkanocnym odmawia się modlitwę
„Wesel się, Królowo nieba”. Tradycja
Kościoła mówi, że po Zmartwychwstaniu, Jezusa pierwsza zobaczyła
Maryja.

dzwonów była miedź z dodatkiem
cyny. To były trudne czasy i ludwisarnia wtedy nie posiadała tych
surowców. Należało je dostarczyć
do Przemyśla. W naszej para�i została
ogłoszona zbiórka potrzebnych
materiałów i w okresie dwóch miesięcy
Nasze dzwony były już przy starym zgromadzono prawie dwie tony
kościele przy ul. Wiejskiej. Były za- miedzi – głownie miedzianych kabli,
wieszone na specjalnym podeście. przewodów elektrycznych i miedzianych naczyń.
Zostały wykonane w 1971 roku
Najmniejszy dzwon nazywa się
w słynnej Pracowni Ludwisarskiej
Jana Felczyńskiego w Przemyślu.
„Pallotti” (waży 260 kg) i dzwoni
Nasze dzwony są uruchamiane
o godz. 600 rano, przypominając, zegarem z radiową funkcją DCF.
W 1971 roku nasza para�a obchoże pierwsza Msza święta w naszym Oznacza to, że informują nas w sposób
dziła Jubileusz 25-lecia istnienia
kościele
jest już o godz. 630.
idealny, że jest godzina 600, 1200
(30 kwietnia 1946 roku została powo30
Średni dzwon nosi imię „Józef” i 17 . Jak twierdzą naukowcy,
łana do istnienia, a 12 maja 1946 roku
urzędowo objęli ją księża pallotyni). (waży 560 kg) i codziennie o 1730 atomowy zegar, który z Niemiec
Uroczystości jubileuszowe odbyły zaprasza wszystkich na wieczorną wysyła sygnał DCF może pomylić się
się 9 maja 1971 roku. Poprzedziły je Mszę świętą. Jako, że św. Józef jest o 1 sekundę po milionie lat pracy.
parafialne Misje Święte. Dzwony patronem dobrej śmierci - średni Oczywiście trzeba pamiętać, że od
zostały wtedy poświęcone jako wotum dzwon jest uruchamiany podczas startu pracy dzwonów do pierwszego
uderzenia mija ok. 2-4 sekund.
dziękczynne Panu Bogu za dar
pogrzebów.
Dzwony są poruszane dzięki odpyistnienia para�i.
Największy dzwon, to „Maryja” chającym się elektromagnesom.
Głównym materiałem do odlania (waży 960 kg). Słyszymy go zawsze
opr.

Sakrament chrztu świętego
w marcu przyjęli:
Sebastian Jacek Szewczyk
Alicja Bartosińska
Maria Walczak
Adam Rafał Jedynak
Franciszka Iga Nadgrodkiewicz

Odeszli w marcu do Pana:
Tomasz Lutkowski /l. 32/
Paweł Cezary Ziembicki /l. 45/
Jan Adam Kosowski /l. 61/
Lucjan Adam Chuchała /l. 65/
Stanisław Marian Szczerbicki /l. 66/
Barbara Mirota /l. 67/
Janusz Ferdynand Warda /l. 71/
Bogumiła Honorata Chudzik /l. 74/
Zo�a Marianna Michalak /l. 76/
Janina Wojtala /l. 80/
Józef Paleczny /l. 86/
Jan Pij /l. 87/
Zdzisław Gębka /l. 91/
Krystyna Stolarska /l. 96/

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Papież kocha wszystkich, bogatych i ubogich,
ale w imię Chrystusa ma obowiązek przypominać,
że bogaci powinni pomagać ubogim,
dostrzegać ich i szanować”.

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

1. Jak miał na imię jeden z uczniów Jezusa?
Odpowiedź: ...........................................................................

2. Kto przeraził uczniów Jezusa?
Odpowiedź: .............................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
30 kwietnia 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Mariana, Katarzyny, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 14. 22b-32
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
2. czytanie: 1 P 1, 17-21
EWANGELIA: Łk 24, 13-35
1 maja 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Filipa, Józefa, Jeremiasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 6, 8-15
PSALM 119, 23-24. 26-27. 29-30
EWANGELIA: J 6, 22-29
2 maja 2017r. – WTOREK
Imieniny: Anastazego, Zygmunta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 7, 51 – 8, 1a
PSALM 31, 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab
EWANGELIA: J 6, 30-35
3 maja 2017r. – ŚRODA
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
Imieniny: Aleksandra, Marii, Niny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab
PSALM Jdt 13, 18bcda. 19-20
2. czytanie: Kol 1, 12-16
EWANGELIA: J 19, 25-27
4 maja 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Malwiny, Floriana, Moniki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 8, 26-40
PSALM 66, 8-9. 16-17. 19-20
EWANGELIA: J 6, 44-51
5 maja 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Ireny, Waldemara
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 9, 1-20
PSALM 117, 1b-2
EWANGELIA: J 6, 52-59
6 maja 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Juranda, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Kor 15, 1-8
PSALM 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: J 14, 6-14

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Zachęcamy wszystkich
do codziennego czytania i rozważania Słowa Bożego.
2. Dzisiaj jest także Ogólnopolska Niedziela Modlitwy za Kierowców.
Prośmy Boga o większą rozwagę, mądrość i rozsądek dla wszystkich
poruszających się po drogach.
3. Jutro rozpoczynamy maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej.
Zapraszamy na Nabożeństwa majowe – w dni powszednie o godz. 1730,
a w niedziele o godz. 1720. Zadbajmy o wizerunki Matki Bożej w naszych
domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich
na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni Maryjnych, różaniec czy wieczorny
Apel jasnogórski.
4. Jutro I poniedziałek miesiąca. Podczas Nabożeństwa majowego będziemy
modlić się za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych.
O godz. 1800 Msza święta za nich.
5. W środę, 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
głównej Patronki naszej Ojczyzny. Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek Nabożeństwo majowe i Msza święta o godz. 1800
w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych.
7. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych
Mszy świętych i od godz. 1730. O godz. 1615 spowiedź dla dzieci,
a o godz. 1645 Msza święta dla nich. Do chorych kapłani udadzą się
po porannych Mszach świętych. Zapraszamy także na całodzienną
Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800,
zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. O godz. 1915 w kaplicy
Świętej Rodziny konferencja dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Od godz. 2000 Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego.
8. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
o godz. 1700. O godz. 1730 Nabożeństwo majowe.
9. W przyszłą niedzielę, 7 maja, podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci
z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 9 będą przeżywały Uroczystość
I Komunii świętej. Osoby, które nie są zainteresowane tą Uroczystością
prosimy, by przyszły do kościoła na inne godziny.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1030 zostanie odprawiona Msza święta
w intencji ks. Stanisława Barcikowskiego SAC z okazji jego imienin.
11. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700
w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty
Żywego Różańca.
12. W przyszły poniedziałek, 8 maja, o godz. 1845 spotkanie organizacyjne
dla dzieci z klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 9 i ich rodziców
dotyczące Rocznicy I Komunii świętej.

NUMER KRS HOSPICJUM
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0000185346

NUMER KRS
C A R I TA S PA L L O T Y Ń S K I E J :

0000309499

Koniecznie wpisz cel szczegółowy:
CARITAS PALLOTYŃSKA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, www.mojaparaﬁa.za.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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