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„Także oni opowiadali o tym, 
co im się przydarzyło w drodze 

i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba.”

III  N IEDZIEL A W IELK A NOCNA

E WA N G E L I A :  Ł k  2 4 ,  1 3 - 3 5
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Mimo, że wiara jest pełna światła dzięki Temu, w którego wierzymy, to często jest ona przeżywana w ciemności.”

Dwaj uczniowie Jezusa udają się do Emaus. W drodze „rozmawiali ze 
sobą o tym wszystkim co się wydarzyło” w Jerozolimie. Byli smutni 
i zawiedzeni. „A my mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela.” 
Rozczarowanie pogłębia fakt, że kobiety zastały pusty grób. Nie ma 
Jego ciała. „O nierozumni i leniwi w sercu!” Do idących uczniów przybliżył 
się Ktoś i szedł z nimi. Kiedy wyznali mu przyczynę ich przygnębienia, 
„wyjaśnił im, co odnosiło się do Niego (Jezusa) we wszystkich Pismach.” 
A oni jeszcze nie poznali Kto szedł z nimi. Dopiero „dał im się poznać 
przy łamaniu chleba.” Jakże często powtarza się ta historia. On idzie
z nami, a my Go nie poznajemy. Droga do ewangelicznego Emaus jest 
również naszą drogą, która kończy się rozpoznaniem Jezusa, spotkaniem 
twarzą w twarz. Czy istotnie serce nasze nie pała radością, gdy wzmacnia 
go wiara w stałą obecność Chrystusa w Eucharystii?

Księdzu Stanisławowi Barcikowskiemu SAC 
oraz księdzu Stanisławowi Goliszkowi SAC 

życzymy z okazji imienin, 
by głosząc Ewangelię Chrystusa 

wzbudzali w słuchaczach pragnienie świętości.
Życzymy niepojętej miłości, Bożej miłości, 

w codziennym życiu!
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Ż Y C Z E N I A
Księdzu Ryszardowi Gołąbkowi SAC,

naszemu rodakowi,
z okazji 30-lecia kapłaństwa życzymy, 

by nieustannie podążał drogą świętości. 
Niech Słowo Boże i Eucharystia, 

które są prawdziwym pokarmem,
promieniują z serca Księdza 

na wszystkich ludzi.
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Myśl św. Wincentego Pallottiego:

„Jeśli zamiast narzekania na kamień, 
o który się potkniesz, powierzysz swój upadek Jemu, 
On wynagrodzi ci to swoim miłosierdziem.” 

Upadek, a Upadek. 

Każdy swój upadek i związane z tym cierpienie JEMU 
powierzaj. ON wie jak twój ból wykorzystać i jak ukoić. 
Jednak nie zwalaj wszystkich swoich upadków na Jego 
i tak już zbolałe ramiona. Nie pytaj Boga gdzie był, 
gdy upadałeś. Najpierw dopatruj się swojej winy 
w upadku swoim. Jeżeli to tylko zwykłe potknięcie 
o kamień - nic to. To tylko ból fizyczny. W przyszłości być 
może znosić będziesz musiał daleko większe bóle. 
W każdym przypadku ofiaruj cierpienie swoje 
w jakiejś intencji.

Gorszy jest upadek moralny - czytaj: brak Boga w moim 
życiu. W tym przypadku potrzebujesz JEGO interwencji 
- Bożej pomocy. Nic nie dzieje się bez przyczyny i Jego 
wiedzy, ale Pan Bóg daje nam też wybór. Boleśnie 
odczułeś swój upadek? A może świat Ci zobojętniał 
i już nie walczysz o zbawienie duszy swojej?
Sam los swój sobie zgotowałeś? Jeśli tak, to nie narzekaj, 
już nie złorzecz przeciwko Bogu. Pomyśl, dlaczego 
upadłeś.

Podnieś się i wracaj do Życia. 
Drogowskazem niech ci będzie Dekalog.

Bóg nieustannie czeka z Miłosierdziem swoim.

Powrót do Domu Ojca może być trudniejszy niż myślisz. 
Jeżeli znów potkniesz się o kamień (czytaj: grzech) - 
nic to - powstań, otrzep kolana, otrzyj napływające 
wciąż łzy i biegnij ukoić ból w sakramencie pokuty. 
Stąd już droga prosta do DOMU.

Zasiądziesz przy Stole Pańskim. Ukoisz ból. Skosztujesz 
Zbawienia.

NIE NARZEKAJ.

PRZEBACZAJ.

UFAJ.

WKRÓTCE TWOJE ZMARTWYCHWSTANIE.

PAPIEŻ HUMORU
ŚW. JAN PAWEŁ II I INDEKS

Była sesja zimowa. Studenci czekali na ks. prof. Karola 
Wojtyłę, który miał egzaminować z etyki. Gdy wykła-
dowca się opóźniał, po dwóch godzinach wszyscy 
rozeszli się do domów, poza jednym księdzem, który 
przez cały semestr nie był na ani jednym wykładzie 
ks. prof. Wojtyły, gdyż w tym czasie wyjeżdżał na wystawy 
malarstwa do Warszawy. Ksiądz Profesor prosto z 
opóźnionego pociągu przyszedł pod salę egzaminacyjną. 
Wyglądał bardzo młodo, nie wyróżniał się wizualnie 
wśród księży studentów, którzy byli parę lat młodsi 
od niego. Ksiądz student pyta K. Wojtyłę, którego 
wcześniej nie widział na oczy: 
- Stary, ty też na egzamin?
- Tak - odpowiedział zgodnie z prawdą Ksiądz Profesor, 
nie dodając ważnego szczegółu, że w charakterze 
egzaminatora.
Ksiądz student zaczął ubolewać nad spóźnieniem 
egzaminatora, a tenże w mig zorientował się, że 
czekający nie uczęszczał na wykłady. Usiadł obok niego 
i zaczęli godzinną rozmowę związaną z zagadnieniami 
etyki, które były przedmiotem wykładów. 

Ksiądz student z podziwem popatrzył na ks. Wojtyłę 
i stwierdził: 
- Stary, jak ty jesteś obkuty! Proszę cię, jeśli przyjdzie 
Ksiądz Profesor, to nie wchodź przede mną na egzamin, 
bo z pewnością obleję!
- Dobrze - zgodził się pokornie ks. Wojtyła - ale powiedz 
mi szczerze, dlaczego nie byłeś na ani jednym wykładzie?
- Bo wiesz, panuje powszechna opinia, że jego wykłady 
są bardzo trudne i wręcz abstrakcyjne, ale gdyby miał 
taki dar przekazywania wiedzy jak ty, to słuchałbym 
go z największą przyjemnością.
- Dobrze, to daj indeks - powiedział Ksiądz Profesor.
- Co ty, żarty sobie stroisz? - zapytał ksiądz student, 
na co usłyszał:
- Daj indeks, jestem Wojtyła.
I Ksiądz Profesor wpisał oniemiałemu z przerażenia 
koledze 4+, z uwagą, by jednak w przyszłym semestrze 
zaczął uczęszczać na wykłady, by samemu wyrobić 
sobie sąd o wykładowcy. 
Tym wydarzeniem, ks. prof. Karol Wojtyła, zyskał wielką 
sympatię na uczelni. opr.

Jadwiga Kulik

NIE NARZEKAJ NA UPADEK

W dni  powszednie :
godz.  17 30,

w niedzie le :
godz.  17 00.
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W Wielkim Poście w naszej świątyni był udzielany 
sakrament bierzmowania. Zadaliśmy Księdzu Mariu-
szowi, który wraz z ks. Marcinem był odpowiedzialny 
za przygotowania do tego wydarzenia, kilka pytań:

Ile osób przyjęło sakrament bierzmowania w naszej 
parafii w 2014 roku?

Kiedy w październiku 2013 roku rozpoczęliśmy 
przygotowania do bierzmowania, kandydatów było 
ponad 160. Natomiast sakrament bierzmowania 
w marcu przyjęły dokładnie 142 osoby. 

Jak wyglądało przygotowanie do sakramentu 
bierzmowania w naszej parafii?

Na początku podzieliliśmy kandydatów na grupy. 
Grup było siedem.. Pięć grup to klasy III z Gimnazjum 
nr 2, szósta grupa to uczniowie z Gimnazjum nr 4, 
natomiast siódma grupa - uczniowie z innych szkół. 
Grupy prowadzili: s. Lidia Śpiewak CR, p. Halina 
Sputowska, p. Agnieszka Kołodziejska, ks. Marek 
Tomulczuk SAC, ks. Marcin Sawicki SAC, p. Józef Woźniak 
i ja. W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 1530 
była Msza święta dla kandydatów do bierzmowania 
i ich rodziców. Raz w miesiącu każda grupa spotykała się 
ze swoim animatorem. Kandydaci na początku otrzymali 
indeks wraz z małym katechizmem, aby mogli godnie 
przygotować się do tego sakramentu. W październiku 
kandydaci uczestniczyli w Nabożeństwie różańcowym, 
w Adwencie – w Roratach, w Wielkim Poście – w Drodze 
krzyżowej i Gorzkich żalach. Oczywiście bardzo pilno-
waliśmy tego, by kandydaci pamiętali o spowiedzi raz 
w miesiącu i coniedzielnej Eucharystii.

Jakie są Księdza refleksję po tych miesiącach pracy 
z młodzieżą?

Był to dla mnie trudny, ale piękny czas, bo to co piękne 
zawsze się rodzi w bólach. To, co zauważyłem w tych 
młodych ludziach, to to, jak bardzo mocno media 
zakorzeniły się w ich sercach. Smutne czasami było 
podejście niektórych osób do tak ważnego sakramentu. 

Natomiast cieszyłem się kiedy widziałem młodych ludzi, 
jak małymi krokami zaczynali rozumieć kim jest Chrystus, 
Kościół i co to oznacza być prawdziwym chrześcijaninem. 

Moim zdaniem kluczowym problemem jest to, jak 
młodzi ludzie są formowani w swoich rodzinnych
domach, bo przecież z domu wynosi się najcenniejsze 
i najpiękniejsze wartości chrześcijańskiego życia. 
Wiem na pewno, że trzeba towarzyszyć tym młodym 
ludziom w drodze do dojrzałości chrześcijańskiej 
i pokazywać Chrystusa, że On jest, działa i kocha nas. 

Jakie są Księdza wnioski i plany na przyszłość w temacie 
przygotowań do sakramentu bierzmowania?

Moje wnioski są proste: Dawać siebie innym tak, aby 
sobą nie przysłaniać Jezusa, bo to On jest najważniejszy. 
Ja jestem tylko słabym narzędziem w Jego ręku. A plany? 
Hmm. Nie mam jakiś szczególnych planów co do 
bierzmowania. Natomiast może trzeba by się było 
zastanowić czy trzecia klasa gimnazjum to odpo-
wiedni wiek, aby przyjąć ten sakrament. Ufam, że Ci 
młodzi ludzie, którzy pod koniec marca przyjęli 
bierzmowanie, będą wiernymi świadkami Chrystusa. 

Dziękujemy.

BIERZMOWANIE W TYM ROKU

opr.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„W niektórych społeczeństwach starość jest ceniona 
i poważana, w innych zaś cieszy się znacznie mniejszym 
szacunkiem, ponieważ panująca tam 
mentalność stawia na pierwszym miejscu 
doraźną przydatność i wydajność czło-
wieka. Pod wpływem tej postawy tak 
zwany trzeci lub czwarty wiek jest często 
lekceważony, a sami ludzie starsi muszą 
zadawać sobie pytanie, czy ich życie jest 
jeszcze użyteczne. Dochodzi nawet do 
tego, że z coraz większą natarczywością 
proponuje się eutanazję jako rozwiązanie 
w trudnych sytuacjach. Niestety w ostat-
nich latach sama idea eutanazji przestała 
budzić w wielu ludziach owo uczucie
zgrozy, jakie jest naturalną reakcją umysłów 
wrażliwych na wartość życia. Może się oczywiście 
zdarzyć, że w przypadkach poważnych chorób, 
powodujących nieznośne cierpienia, chorzy zostaną 

poddani pokusie rezygnacji, a ich bliscy lub opieku-
nowie pod wpływem źle rozumianego współczucia 

będą się skłaniać ku opinii, że „łagodna 
śmierć” jest rozsądnym rozwiązaniem. 
W związku z tym należy przypomnieć, 
że prawo moralne pozwala odrzucić 
„terapię uporczywą”, a za obowiązko-
we uznaje jedynie takie leczenie, jakie 
wchodzi w zakres normalnej opieki me-
dycznej, której najważniejszym celem 
— w przypadku chorób nieuleczalnych 
— jest łagodzenie cierpień. Czymś 
zupełnie innym jest natomiast eutanazja 
rozumiana jako bezpośrednie spowo-
dowanie śmierci! Niezależnie od intencji 
i okoliczności pozostaje ona aktem 

z natury złym, poważnym naruszeniem prawa Bożego, 
obrazą godności człowieka.”
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D R O D Z Y  C Z Y T E L N I C Y,  D R O D Z Y  PA R A F I A N I E !
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

4 maja 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny obchodzą: Florian, Monika
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 14. 22-28
PSALM 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
1 P 1, 17-21
EWANGELIA: Łk 24, 13-35

5 maja 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Irena, Iryda, Waldemar
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 8-15
PSALM 119, 23-24. 26-27. 29-30
EWANGELIA: J 6, 22-29

6 maja 2014r. – WTOREK
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Imieniny: Jan, Judyta
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 15, 1-8
PSALM 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: J 14, 6-14

7 maja 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Benedykt, Gizela, Ludmiła
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 8, 1b-8
PSALM: 66, 1-3a. 4-5. 6-7a
EWANGELIA: J 6, 35-40

8 maja 2014r. – CZWARTEK
Św. Stanisława, biskupa i męczennika, 
Głównego Patrona Polski
Imieniny: Eryk, Stanisław
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
PSALM 100, 1-2. 3. 4b-5ab
Rz 8, 31b-39
EWANGELIA: J 10, 11-16

9 maja 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Karolina, Grzegorz
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 1-20
PSALM 117, 1.2
EWANGELIA: J 6, 52-59

10 maja 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Izydor, Antoni, Antonina
LITURGIA SŁOWA: Dz 9, 31-4
PSALM 116B, 12-13. 14-15. 16-17
EWANGELIA: J 6, 55. 60-69

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
ks. Stanisława Barcikowskiego SAC i ks. Stanisława Goliszka SAC 
z okazji ich imienin. Solenizantów polecamy pamięci modlitewnej.

2. Dziś o godz. 1430 - Msza święta hospicyjna.

3. Zapraszamy na Nabożeństwa majowe. W dni powszednie - na godz. 1730, 
natomiast w niedziele – na godz. 1700.

4. Jutro I poniedziałek miesiąca. Podczas Nabożeństwa majowego 
– wypominki roczne, a o godz. 1800 Msza święta w intencji zmarłych 
poleconych w wypominkach.

5. W przyszłą niedzielę, 11 maja, podczas Mszy świętej o godz. 930 dzieci 
z klas trzecich ze szkoły podstawowej nr 9 będą przeżywały Rocznicę 
I Komunii świętej. Próby dla tych dzieci będą we wtorek, środę i czwartek 
o godz. 1845. Spowiedź dla nich i ich rodziców - w sobotę o godz. 930.

6. W przyszłą niedzielę, na Nabożeństwie majowym o godz. 1700 będziemy 
dziękować Bogu za tysięczny numer naszej parafialnej Gazetki. 
Zapraszamy na to dziękczynne Nabożeństwo wszystkich czytelników 
i ofiarodawców. Szczególnie zapraszamy dawnych redaktorów Gazetki 
i ich rodziny.

Zawodzimy. 
Nie spełniamy oczekiwań.  

„Zaniżamy poziom”.  

Ale Ty, Jezu, nigdy z nas nie rezygnujesz.  
Widzisz w nas to, czego my sami jeszcze nie widzimy. 

I ufasz.  

Ty ufasz nam!  
Codziennie bardziej chcę ufać Tobie...

MEDYTACJA MATKI 

„Nigdy nie mów źle o dziecku, 
szczególnie w obecności innych osób.”

TYLKO DLA DOROSŁYCH

MODLITWA DZIECKA
„Panie Boże, dziękuję Ci za moją szkołę.”

Agnieszka


