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27. 04. – 3. 05. 2020 

III Niedziela Wielkanocna  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

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

Emaus, oddalonej o 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 jakby przesłonięte, 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. 

 



 Intencje mszalne 

 Poniedziałek 27. 04. 2020  
15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Za + Jadwigę Znojek – Msza św. ofiarowana od koleżanek z Mielca 

 Wtorek 28. 04. 2020 – św. Piotra Chanela, kapł. i m. 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Dz .błag. do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Grala 

 Środa 29. 04. 2020 – św. Katarzyny Sienieńskiej, dz. i dra K. 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Za + Hermana Kurpiers, jego ++ rodziców i teściów 

 Czwartek 30. 04. 2020 – św. Piusa V, pap. 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Piotra Świerc w rocznicę śm., za ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z 
rodziny 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18. 00 Za + matkę Marię Kondziela w dniu urodzin, za + męża Jana i całe pokr. 

 Piątek 1. 05. 2020 – św. Józefa Rzemieślnika – Święto Pracy  
– I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ  za Czcicieli, Ofiarodawców, za Chorych i Dobroczyńców Kościoła 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Za + męża i ojca Gerharda Kurpiers, za ++ braci Jerzego i Huberta, ++ rodz. i 
teściów, całe pokr. oraz d.op. 

 Sobota 2. 05. 2020 – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

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. Anety Nowak, za męża Bernarda, rodziców, teściów, rodzeństwo, 
dziadków i za całe pokrewieństwo  
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Amelię Smolin, za rodz., dziadków i 
chrzestnych  
- Za + matkę Jadwigę Znojek w 30 dz. po śm.  

 Niedziela 3. 05. 2020 – IV Niedziela po Wielkanocy – Święto 
Konstytucji 

8. 00 Za ++ rodz. Julię i Piotra Kornek, + zięcia Gerharda Miemiec, dwóch synów i 
dwie synowe 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 
Łucji i Joachima z ok. 30 r. ślubu, za dzieci, rodziców i najbliższą rodzinę 

15. 00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

16. 00 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za + męża Teodora Wójcik w 30 r. śm., pokr. i d.op. oraz za ++ rodz. 
Gertrudę i Pawła Hyla, córkę Różę i męża Huberta 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Zapraszam każdego dnia na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00  

2. Podziekowania naszym Rolnikom i Gospodarzom za wspólną modlitwę z ok. 

św. Marka o dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo w pracy na roli  

3. W kościele rozpoczyna się 12 Tydzień Biblijny  

4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy piątek i sobotę miesiąca  

5. Biskup Opolski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych 

przebywających  na terenie Diecezji Opolskiej w piątek 1 maja  

6. Uroczystość NMP Królowej Polski będzie obchodzona 2 maja  

7. W  przyszłą niedzielę, tzw. Dobrego Pasterza (3V) rozpoczyna się 57 Światowy 

Tydzień Modlitw o Powołania  

8. Kolekta za tydzień ( 3 V) na Sminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne  

9. Każdego dnia zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 17.30  

10. Msze św. z naszego kościoła są transmitowane na kanale YOU TUBE 

c.d. Ewangelii Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby 

miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku 

wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z 

nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 

Wtedy otworzyły się im oczy 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 zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 

Jedenastu, a z nimi innych, 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. 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym 

głosem: 

«Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i 

posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo 

Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez 

Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, 

postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do 

krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż 

niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: 



„Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie 

zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje 

ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie 

dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie 

radością przed obliczem Twoim”. 

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został 

pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako 

prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na 

jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani 

nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. 

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami». 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła 
Bracia: 

Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według 

uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. 

Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania 

zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną 

krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. 

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w 

ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w 

Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i 

nadzieja są skierowane ku Bogu. 

Patron tygodnia: św. Teodozy 

Św. Teodozy Peczerski, opat urodził się w 1029 roku w Wasilkowie koło Kijowa. 

Jego rodzina była dobrze sytuowana. Jako młodzieniec, pragnąc życia doskonalszego, 

został uczniem św. Antoniego, ascety ruskiego, który miał swoją pustelnię koło 

Kijowa. Kiedy jednak Antoni opuścił to miejsce, aby samemu na pustkowiu prowadzić 

życie bogobojne, Teodozy pozostał wraz z jego uczniem, igumenem, czyli 

przełożonym klasztoru, Barlaamem. Po jego śmierci Teodozy został głową zakonnej 

wspólnoty (1062). Pod jego mądrymi rządami klasztor pęczniał od mnichów, gdyż 

stale napływali nowi kandydaci. Teodozy wystawił murowany klasztor z kościołem 

pw. Zaśnięcia Dziewicy Maryi. 

Nowością dotąd na Rusi niespotykaną było to, że opat nadał klasztorowi regułę 

pisaną, której autorem był patriarcha Konstantynopola, Aleksy Studyta (1025-1043). 

Reguła ta stała się odtąd obowiązująca dla wszystkich klasztorów ruskich. Dlatego 

Teodozego zwykło się nazywać „św. Benedyktem Rusi”. Z biegiem lat Ławra 

Peczerska koło Kijowa stała się największym ośrodkiem mnichów. 

 


