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III Niedziela Wielkanocna  

Ewangelia wg. św. Łukasza 

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej 

Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. 

Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. 

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali 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 rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali 

się smutni. 

A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z 

przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». 

Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem 

Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i 

całego ludu; 

jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. 

A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym 

wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 

Nadto jeszcze 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 zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale 

Jego nie widzieli». 

Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we 

wszystko, co powiedzieli prorocy! 

Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» 

I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we 

wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 1. 05. 2017 – św. Józefa Rzemieśknika 
Święto Pracy 

9. 00 Za + ciocię Agnieszkę Wons, poległego męża Konrada, za + syna, synową, za 

++ Herberta i Marię Wons, pokr. i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + matkę Marię Kondziela w dniu urodzin i za + ojca Jana 

 Wtorek 2. 05. 2017 – św. Atanazego, bpa i dra K. 
17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + męża Teodora Wójcik, jego ++ rodziców, rodzeństwo, za ++ teściów 

Gertrudę i Pawła Chyla, córkę Różę i za ++ z pokr. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów z klas III Gimnazjum 

 Środa 3. 05. 2017 – NMP Królowej Polski 

Święto Konstytucji Trzeciego Maja 
9. 00 - Do NMP Królowej Polski o pomyślność dla naszej Ojczyzny  

- Za ++ rodz. Franciszka i Jadwigę Wystrach, syna Pawła, synową Irenę oraz 

za ++ z rodz. Wystrach - Sowa i d.op. 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + syna Roberta Pandel, ++ rodziców Magdalenę i Walentego Pandel, ++ 

Henryka i Matyldę Langer, brata Józefa i d.op. 

 Czwartek 4. 05. 2017  - św. Floriana, m. – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 O nowe i święte powołania do Kapłaństwa i Służby Bożej 

17. 00 Godzina Święta 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + matkę Barbarę Glensk w rocznicę śmierci, za ++ rodziców i brata Jana   

 Piątek 5. 05. 2017  - św. Stanisława Kazimierczyka – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i 

Dobrodziejów Kościoła 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + męża Stanisława Pomietło, 

za ++ rodz. z obu stron, za ++ z rodzin Pańka - Kowalik – Dymowicz - 

Owsiany i całe pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 6. 05. 2017  - św. Ap. Filipa i Jakuba – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca  NMP za Czciciel i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec w int. Kościoła, Ojca św. i za prześladowanych Chrześcijan 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ rodz. Annę i Zenona Chlebowskich, za ++ Jadwigę i Romana 

Horbowy, za + Lucję Chlebowską w 30 dz. po śm., za ++ z rodz. oraz pokr.  



- Za + Edmunda Kasperek, dwie żony, ++ dzieci, + wnuka Rudolfa Kasperek i 

d.op.  

- Za ++ rodz. Jana i Gertrudę Grygosz, za ++ Zofię i Józefa Budny, pokr. i 

d.op.  

- Za + męża Pawła Kądziela, ++ rodzeństwo, ++ rodziców i d.op.  

- Za +Cecylię Bąk w rocznicę śm. i za + męża Adama  

- Za ++ rodz. Henryka i Agnieszkę Karbowniok, ++ z rodz., pokr. i d.op.  

- Za + Marię Stach w rocznicę śm., za + męża Franciszka, za ++ szwagierki 

Martę i Marię, za ++ rodziców i teściów, za siostrę Annę Danisz, pokr. i dop.  

- Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za otrzymane łaski, z pr. o Bożą 

opiekę i zdrowie w Rodzinie Okos – Rataj 

 Niedziela 7. 05. 2017 – IV Niedziela Wielkanocna –  

I Komunia Święta 
8. 00 Za + syna Ryszarda Ochota z ok. ur., za + męża Alfonsa i ++ rodziców z obu 

stron 

10. 30 O Boże błog. dla naszych dzieci I–Komunijnych, za rodziców, dziadków,  

chrzestnych i w intencji wszystkich gości prosząc o potrzebne łaski 

15. 30 Nabożeństwo majowe  (z udziałem dzieci I–Komunijnych) 

16. 30 Za ++ rodziców Julię i Piotra  Kornek, dwóch synów i dwie  synowe 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za ogólnopolską zbiórkę do puszek na pomoc Kościołowi w Syrii, 

szczególnie dla poszkodowanego miasta Aleppo. W naszej Parafii zebrano na 

ten cel 2212  Zł. 43 Gr. oraz 4 Euro i 52 Centy  

2. Każdego dnia o godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe – serdecznie zapraszam  

3. W Jemielnicy w dzisiejszą niedzielę (30  kwietnia) Diecezjalne czuwanie dla 

młodzieży, a w poniedziałek 1 maja Diecezjalne Święto Rodziny - zapraszam do 

udziału  

4. W tym tygodniu przypadają: Uroczystośc NMP Królowej Polski (środa), święto 

Apostołów Filipa i Jakuba, wspomnienie św. Józefa robotnika i św. Floriana  

5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca  

6. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

7. W sobotę 6 maja w kościele WMSD święcenia diakonatu. Zachęca się do 

modlitwy w   int. wyświęconych  

8. W przyszłą niedzielę tzw. Dobrego Pasterza rozpoczyna się Światowy Tydzień 

Modlitw o Powołania  

9. Na Górze św. Anny w niedzielę (7  maja) pielgrzymka Strażaków  

10. Zebranie Marianek w sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej 



 

c.d. Ewangelii 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, połamał go 

i dawał im. 

Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 

I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze 

i Pisma nam wyjaśniał?» 

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 

Jedenastu i innych z nimi, 

którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». 

Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu 

chleba. 
Patron tygodnia – św. Józef 

Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny Opiekun Pana 

Jezusa. Wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie 

posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem, ciesielką. Zaręczony 

z Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas 

dyskretnie się usunąć. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję 

do siebie, do domu w Nazarecie. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, 

udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecięciu imienia 

i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką 

i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni Józef 

pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim 

Jezusem do Jerozolimy Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem 

nauczania publicznego przez Pana Jezusa. Apokryfy i pisma Ojców Kościoła 

wysławiają jego cnoty i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela 

i wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów 

krajów: Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady Portugalii, Peru, wielu diecezji, 

miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, a także cieśli, 

drwali, rękodzielników robotników rzemieślników wszystkich pracujących, 

uciekinierów. Patron dobrej śmierci. 

W IKONOGRAFII św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią 

w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat 

stolarski; bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, 

lampa, winorośl. 

Humor 

Wsiada punk do autobusu, na głowie ma irokeza a na nogach glany. W tym momencie 

wstaje zatroskana starsza pani i łagodnym tonem przemawia do punka: 

- Usiądź synu bo widzę, że jesteś po chemioterapii i nosisz buty ortopedyczne. 


