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16. – 22. 04. 2018 

III Niedziela Wielkanocy 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

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 wątpliwości budzą się w waszych sercach? 

Popatrzcie 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 wierzyli 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 znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 

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 będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 16. 04. 2018  

7. 00 Za ++ rodz. Augustyna i Helenę Kampa, za ++ Pawła i Apolonię Woszek, 
dwóch synów, dwie synowe, za + Irenę, pokr. i d.op. 

 Wtorek 17. 04. 2018  

18. 00 Za + Brunona Kurpierz w rocznicę śm., ++ rodziców, braci, siostry oraz + 
Alberta Woszek z ok. ur. 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

19. 00 Próba chóru 

 Środa 18. 04. 2018  

18. 00 Za ++ Bernarda i Katarzynę Golomb, ich rodziców, trzech synów, córki, 
zięcia, za + Jana Kowol i pokr. 

18. 30 Spotkanie dzieci I–Komunijnych 

 Czwartek 19. 04. 2018  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Floriana i Marię Nowak, syna Herberta, dwie córki, dwóch 
zięciów, wnuczkę Sylwię, pokr. z obu str. i d.op. 

 Piątek 20. 04. 2018  

18. 00 MSZA  SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za 
łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Marii i Piotra z ok. 10 r. ślubu oraz za 
dzieci 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 21. 04. 2018   

11. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 
Barbary i Arnolda Kopiec z ok. 40 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i wnuki 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int. 
Jerzego Juraszek z ok. 85 r. ur.  
- Za ++ dziadków Mariannę i Mariana Kamudów, za ++ rodz. Irenę i 
Zdzisława Gawron, za ++ z rodziny i pokr.  
- Za ++ Agnieszkę i Pawła Pfitzner, syna Helmuta, żonę Elżbietę, syna 
Manfreda, wnuków Ralfa i Innocentego, za ++ z rodz. Pfitzner – Grel i za ++ 
Kapłanów 

 Niedziela 22. 04. 2018 – IV Niedziela Wielkanocy  

8. 00 Za ++ Teresę Bodora w I r. śm., jej męża Henryka i za ++ krewnych 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz.za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 
Heleny Joszko z ok. r. ur., za wnuka Damiana z ok. 25 r. ur. i w int. całej 
rodziny 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + męża Jana Mika w 3 r. śm., za ++ rodz. Józefa i Małgorzatę Waluś, brata 
Józefa Waluś oraz za ++ teściów Jana i Marię Mika 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Dziś rozpoczyna się 10 Tydzień Biblijny – Kościół zachęca do czytania Pisma 

Świętego  

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Seminarium Duchowne i inne 

instytucje Diecezjalne  

3. W przyszłą niedzielę tzw. Dobrego Pasterza rozpoczyna się 55 Światowy 

Tydzień Modlitw i Powołania   

4. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru   

5. Bierzmowanie w tym roku z Parafii Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Malina 

oraz Metalchem będzie w naszej Parafii dnia 15 maja br. godz. 16.30. 

Bierzmował będzie Ks. Bp. Andrzej Czaja  

6. Pielgrzymki na Górze św. Anny sobota–niedziela (21- 22 .IV) przewodników 

kalwaryjskich 

Patron tygodnia – św. Ekspedyt 

Św. Ekspedyt, męczennik znany jest w Polsce także pod imieniem św. Wierzyna. 

Martyrologium Rzymskie wspomina o jego męczeństwie pod datą 19 kwietnia tymi 

słowami: 

W Mitiienie (miasto w Małej Azji) święci: Ermogen, Kajus, Ekspedyt, Aristonikus, 

Rufus i Galatus jednego dnia otrzymali koronę męczeńską. w roku 274 cesarz Marek 

Aureliusz prowadził wojnę z Markomanami (dzisiejsze Czechy) wśród 

najstraszliwszej posuchy utrudniającej walkę. Chcąc ubłagać zwycięstwo, złożył 

cesarz wraz z wojskiem ofiary bogom pogańskim. Od tego uchylił się jednak 

chrześcijański Legion XIII, który gorącymi modły wyprosił u prawdziwego Boga 

obfity deszcz, podczas gdy grad i błyskawice tak oślepiły nieprzyjaciela, że poniósł 

klęskę. Cud ten uwidoczniono na kolumnie Antoryńskiej w Rzymie. Cesarz z 

wdzięczności za jawny dowód opieki Boskiej wydał edykt na pochwalę chrześcijan, a 

bohaterski legion z Mitiieny obdarzył tytułem Legii Piorunującej-, Św. Ekspedyt 

dzierżył naczelne dowództwo tej legii. Religia chrześcijańska niedługo cieszyła się 

pozorną wolnością. W 285 r. zasiadł na tronie rzymskim cesarz Dioklecjan. Ten za 

namową swego zięcia, Galeriusza, rozkazał, aby żołnierze jego dworu złożyli ofiarę 

bogom religii pogańskiej. Nadto wydał edykt nakazujący zniszczenie wszystkich 

chrześcijańskich kościołów i spalenie ksiąg świętych. Nikt nie miał odwagi sprzeciwić 

się temu. Znalazł się jednak nieustraszony wyznawca Chrystusa, tj. św. Ekspedyt, 

który zerwał rozkaz cesarski z muru i zniszczył go publicznie. Za to został umęczony 

wraz z pięciu towarzyszami w roku 303. 

Jedną z największych łask, jaką może Bóg udzielić duszy, jest łaska męczeństwa. Bo i 

cóż może być szczytniejszego, jak wylać krew swą dla Boga - a zaprawdę, tylko sam 

Bóg jest godny tak wielkiej ofiary. Kościół chlubi się niezliczoną ilością 

męczenników, którzy w pierwszych wiekach oddali swe życie na stwierdzenie 



prawdziwości Bóstwa Jezusa Chrystusa. i nie ulękli się ci święci ni srogich katuszy, ni 

dzikich zwierząt - odważnie i z radością szli na męki, chwaląc i wielbiąc Boga, iż się 

stali godnymi cierpieć dla Niego. i mimo woli pytamy się, co ich krzepiło i umacniało 

w tej walce? Miłość Jezusa Ukrzyżowanego i ufność w Jego opiekę dodawały im sił, 

że bez lęku znosili najcięższe tortury. i nie było stanu ni wieku, który by nie mógł 

poszczycić się jakimś bohaterem męczeństwa. Widzimy w tej liczbie starców, 

młodzieńców, dziewice, a nawet i maleńkie dzieci Kościoła, który Zbawiciel założył. 

W IKONOGRAFIA przedstawia świętego Ekspedyta jako rycerza w zbroi, 

trzymającego w lewej ręce palmę męczeństwa, w prawej krzyż z łacińskim napisem: 

Hodie - Dziś. Nogą depce kruka z szarfą w dziobie, na której widnieje napis: Cras - 

Jutro. 

W całym kraju prócz spraw osobistych, polecano mu sprawy społeczne; publiczne, 

sprawy całej Polski. Byli i tacy, co rozszerzali nierozsądne mniemania, że święty 

wysłuchuje modlitw zmówionych w pewnej liczbie lub w pewnej porze. Stolica 

Apostolska błędne praktyki zganiła, w niczym jednak ufności w pomoc świętego nie 

naruszając. Wstawiennictwo jego jest bardzo skuteczne osobliwie w wypadkach 

beznadziejnych, tak, że Go nazwano -Świętym XI godziny-, tj. w sensie biblijnym - 

ostatniej godziny, bo wysłuchuje także i tych, co się w ostatniej chwili do niego w 

potrzebie uciekają. 

Święty Ekspedyt jest patronem żeglarzy, handlowców, spraw pilnych, studentów i 

egzaminatorów. 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Piotr powiedział do ludu: 

«Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, 

wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go 

uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla 

zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my 

jesteśmy świadkami. 

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy 

wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, 

że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze 

zostały zgładzone». 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy 

Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą 

przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego 

świata. 

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto 

mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim 

prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 


