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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 rozpra-

wiali 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, imie-

niem 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 ukrzy-

żowali. 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». 

I czytanie: Dz 2, 14. 22b-32; II czytanie: 1 P 1, 17-21  

Psalm: Ps 16; Ewangelia: Łk 24, 13-35 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Po okrutnej i niezrozumiałej ś mierci Jezuśa uczniowie przeraz eni i zdezo-

rientowani rozprośzyli śię i czuli śię zupełnie zagubieni. Dziś  Ewangelia mo -

wi nam o dwo ch z nich, kto rzy byli w drodze do wsi, zwanej Emaus. Nie wia-

domo, czy wracali do śwoich domo w, czy tez  uciekali z miejśca, kto re przy-

pominało im te dramatyczne wydarzenia i czuli śię zagroz eni. Rozmawiali 

między śobą i nawet nie zauwaz yli, kiedy dołączył do nich Jezuś, bo oczy ich 

były jakby przesłonięte, tak, że Go nie poznali. Nie poznali mimo, że z nimi roz-

mawiał i tłumaczył im, z e wśzyśtko było tak, jak zapowiadały proroctwa. Ale 

oni śpodziewali śię zupełnie innego Meśjaśza; miał był zwycięzcą, wyzwoli-

cielem śpod okupacji, śprawiedliwym władcą. 

I wśzyśtkie ich oczekiwania legły w gruzach. Ilez  to razy w chwilach trud-

nych, kiedy tracimy kogoś  bliśkiego, gdy dotyka naś choroba czy brak pracy, 

my zachowujemy śię podobnie. Nie widzimy tego, z e Jezuś jeśt zawśze bliśko 

naś, z e to Jego plany i Jego wola ma śię wypełnic , a nie naśza. Ż e najwiękśzym 

naśzym nieśzczęś ciem nie jeśt to, co dotyka ciała, ale naśzej duśzy. Dlatego 

Pan Bo g dopuśzcza ro z ne trudnoś ci i cierpienia w naśzym z yciu, aby pogłębic  

naśzą wiarę i zaufanie do Niego. Bo to On jeśt Panem i Żbawicielem, i nawet 

wtedy, gdy po ludzku wśzyśtko tracimy, to z Nim i w Nim wśzyśtko odzyśkac  

moz emy, choc  częśto zupełnie inaczej niz  tego oczekujemy. 

Panie! Przymno z  nam wiary! 

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

rzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cier-

pieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszyst-

kich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść 

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

wi 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 zebra-

nych 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. 



Ukochać Pismo Święte  

Kto zna Chryśtuśa, umie czytac  Piśmo Ś więte. Ono bowiem mo wi o Nim. 

Kto nie zna Chryśtuśa, moz e czytac  Biblię, ale zatrzyma śię jedynie na wiado-

moś ciach nalez ących juz  do hiśtorii i nie odkryje głębi bogactwa zawartego 

w tekśtach natchnionych. 

Co jeśt waz nym wymiarem takiej lektury? Jeśt nim pragnienie coraz dośko-

nalśzego poznawania Boga i Jezuśa, a takz e aktualnoś c . Bo g bowiem mo wi 

o wydarzeniach, w kto rych ucześtniczymy. To one zmuśzają do śtawiania 

pytan  i śzukania na nie odpowiedzi. Kto śtawia pytania, juz  wędruje we wła-

ś ciwym kierunku. Ale muśzą to byc  pytania dotyczące jego ośobiśtego z ycia, 

jego decyzji. 

Tata, gdy śyn śtawia mu pytanie, poleca mu uwaz nie przeczytac  wśkazany 

przez niego tekśt. Śyn czyta i znajduje w nim odpowiedz . Tata śię uś miecha 

i pyta: „Kto ci odpowiedział na pytanie?”. Śyn z radoś cią oś wiadcza: „Pan Bo g. 

Tata mi tylko wśkazał, gdzie ta odpowiedz  jeśt zawarta”. To waz ne oś wiad-

czenie, bo autorytet śłowa Boz ego jeśt znacznie więkśzy od autorytetu rodzi-

ca. 

Czytanie Piśma Ś więtego winno byc  zawśze połączone z śzukaniem w nim 

odpowiedzi na nurtujące pytania. To jeśt śłowo Boga, kto ry ma na uwadze 

...I NIE TYLKO 

W dziśiejśzym fragmencie Ewangelii otrzymujemy bardzo realny obraz śy-

tuacji niejednokrotnie dotykającej naś w z yciu. Naśze plany, nadzieje, naśze 

wyobraz enia związanie z kimś  lub czymś  rozśypują śię w proch. Pozośtaje 

śmutek, rozczarowanie, z al, nieśpełnione nadzieje. 

(...) A myśmy się spodziewali (Łk 24, 21). Te śłowa wypowiadają uczniowie 

idący do Emauś. Żatopieni w śwoim przygnębieniu, nie rozpoznają Miśtrza, 

kto ry przyłącza śię do nich w drodze, a On wypomina im brak wiary i cierpli-

wie tłumaczy wśzyśtko, co w Piśmach odnośiło śię do Niego. 

Naśze Emauś, do kto rego pro bujemy uciekac , po doznanych poraz kach 

i rozczarowaniach, to zamknięcie śię w śobie, śkoncentrowanie na właśnym 

ego. Żajęci śobą, właśnym bo lem ś lepniemy i nie dośtrzegamy Jezuśa, kto ry 

czeka z miłoś cią, abyś my otworzyli naśze śerca i zawierzyli Jemu naśze pro-

blemy. 

(...) jak Go poznali przy łamaniu chleba. Eucharyśtia: tam śię otworzą naśze 

oczy, tam Go rozpoznamy w Śłowie i Chlebie. 

Panie! Żośtan  ze mną i chron  moje śerce przed niewiarą i śmutkiem! Karm 

mnie śwoim Śłowem i Chlebem Ż ywym. Amen. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Tradycja Podaje się, że angielski szlachcic nawrócił 

się, widząc go całującego pokryte wrzodami stopy że-

braka.  

  Michele (imię chrześtne Antonio) Ghiśleri urodził śię 

w Bośco, w pobliz u Alekśandrii (Lombardia) 17 śtycznia 

1504 r. Poniewaz  pochodził z biednej, choc  śzlacheckiej 

rodziny, jego lośem mo głby byc  handel. Żośtał jed-

nak przyjęty przez dominikano w z Voghery, u kto rych 

otrzymał dobre wykśztałcenie i był wychowywany w śolidnej i śurowej po-

boz noś ci. W 1528 r. przyjął ś więcenia kapłan śkie i przez 16 lat wykładał teo-

logię i filozofię. Pełnił funkcję miśtrza nowicjatu, wielokrotnie wybierano go 

takz e na przełoz onego ro z nych domo w Żakonu, w kto rych śtarał śię rozwijac  

praktykę cno t zakonnych i umocnic  charyzmat załoz yciela. Śam śtarał śię byc  

przykładem dla wśzyśtkich. Poś cił, czynił pokutę, śpędzał długie nocne go-

dziny na medytacji i modlitwie, podro z ował pieśzo bez płaśzcza w milczeniu 

lub rozmawiając z towarzyśzami wyłącznie o boz ych śprawach. 

W 1556 zośtał mianowany biśkupem Śutri przez Pawła IV. Jego gorliwoś c  

przeciwko herezji śprawiła, z e wybrano go na inkwizytora w Mediolanie 

i Lombardii, a w 1557 roku Paweł II uczynił go kardynałem i mianował in-

kwizytorem generalnym całego chrześ cijan śtwa. W 1559 roku zośtał prze-

nieśiony do Mondovi, gdzie przywro cił czyśtoś c  wiary i dyścyplinę, powaz nie 

ośłabioną przez wojny z Piemontem. Częśto wzywany do Rzymu, okazywał 

nieśtrudzoną gorliwoś c  we wśzyśtkich śprawach, w kto rych śię z nim kon-

śultowano. Śtąd jego nieuśtępliwy śprzeciw wobec Piuśa IV, gdy ten chciał 

przyjąc  Ferdinanda de Medici, wtedy mającego tylko 13 lat, do kolegium kar-

dynało w. Był on ro wniez  tym, kto ry zniweczył projekt Makśymiliana II, ceśa-

rza Niemiec, by znieś c  celibat. Po ś mierci Piuśa IV zośtał, mimo łez i pro ś b, 

naśze śzczęś cie. Jemu zalez y na coraz dośkonalśzym poznawaniu prawdy. 

Opanowanie śztuki czytania Biblii wymaga czaśu. Ale dla wytrwałych 

otwiera ona śwe tajemnice i przelewa je w z ycie zmagającego śię z pytania-

mi. 

Śztuka czytania Piśma Ś więtego jeśt waz na, śkoro Jezuś po zmartwych-

wśtaniu uczy jej ucznio w w drodze do Emauś. Jezuś pośługuje śię śłowami 

Biblii i będzie to czynił do kon ca ś wiata. Umiłowanie czytania Piśma Ś więte-

go jeśt znakiem mądroś ci człowieka. 
kś. Edward Śtaniek 



wybrany papiez em, ku wielkiej radoś ci całego Koś cioła. 

Piuś V zaczął śwo j pontyfikat od wielkich jałmuz n dla ubogich, czym odro z -

niał śię od śwoich poprzedniko w, rozdających śwoje dobra chaotycznie. Jako 

papiez , praktykował cnoty, kto rymi odznaczał śię jako zakonnik i biśkup. Je-

go poboz noś c  nie zmniejśzyła śię i pomimo cięz kiej pracy, a takz e niepoko-

jo w związanych z kurią, odprawiał co najmniej dwie medytacje dziennie 

na kolanach przed Najś więtśzym Śakramentem. Odwiedzał śzpitale 

i prześiadywał przy ło z ku chorych, pocieśzając ich i przygotowując 

na ś mierc . Mył nogi biednych i nie wahał śię obejmowac  trędowatych. Ż ył 

bardzo śurowo i uśunął lukśuś ze śwojego dworu. Podnio śł poziom moralno-

ś ci, pracując z bliśkim przyjacielem, ś w. Karolem Boromeuśzem, nad reformą 

duchowien śtwa, zobowiązując biśkupo w do przebywania w śwoich diece-

zjach, a kardynało w, by prowadzili z ycie w prośtocie i poboz noś ci.  

Piuś V gorliwie realizował pośtanowienia Śoboru Trydenckiego. I tak w ro-

ku 1566 zośtał wydany Katechizm Rzymśki, w celu oz ywienia duśzpaśter-

śtwa i pogłębienia przez wiernych prawd wiary katolickiej i zaśad moralno-

ś ci chrześ cijan śkiej, kto ry był przeznaczony gło wnie dla probośzczo w. 

W 1568 opublikowano zreformowany Brewiarz Rzymśki, a w dwa lata po z -

niej - Mśzał Rzymśki. Pracował bez przerwy dla zjednoczenia chrześ cijan -

śkich kśiąz ąt przeciwko odwiecznym wrogom – Turkom. W pierwśzym roku 

pontyfikatu nakazał obchodzic  uroczyśty jubileuśz, wzywając wiernych 

do pokuty i jałmuz ny, by uprośic  zwycięśtwo od Boga. Wśpierał Żakon Mal-

tan śki, urządzał mieśięczne zbio rki śkładek dla chrześ cijan z Węgier i uśilnie 

dąz ył do zjednoczenia Makśymiliana, Filipa II i Karola I dla obrony chrześ ci-

jan śtwa.  

W 1570 roku, kiedy Śulejman II zaatakował Cypr, groz ąc całemu chrześ ci-

jan śtwu zachodniemu, Piuś V nie śpoczął az  nie połączył śił Wenecji, Hiśzpa-

nii i Śtolicy Apośtolśkiej. W dniu bitwy pod Lepanto, 7 paz dziernika 1571, 

pracował z kardynałami, gdy nagle, przerwał pracę, otworzył okno i patrząc 

w niebo, zawołał: „Poko j nam, teraz naśzym wielkim zadaniem jeśt dziękczy-

nienie Bogu za zwycięśtwo, kto re właś nie dał wojśku chrześ cijan śkiemu”.  

Dla upamiętnienia tego zwycięśtwa uśtanowił ś więto Matki Boz ej Ro z an co-

wej w pierwśzą niedzielę paz dziernika i dodał do Litanii Loretan śkiej błaga-

nie „Wśpomoz enie wiernych”. 

Piuś V miał nadzieję połoz yc  kreś władzy iślamu, tworząc powśzechne 

przymierze włośkich miaśt, Polśki, Francji i całej chrześ cijan śkiej Europy.  

Żmarł 1-go maja 1572 r. w opinii ś więtoś ci.  
na podśtawie artykułu w Liturgia.pl 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  Dziś  przypada 3 niedziela wielkanocna, kto ra obchodzona jeśt jako NIE-
DZIELA BIBLIJNA. Mśza św. w intencji kś. Wojciecha z okazji jego imienin zo-
śtanie odprawiona o godz. 12.00. 
  Nadal obowiązuje dyśpenśa od udziału w niedzielnej i ś wiątecznej Mśzy 
Ś więtej dla wśzyśtkich mieśzkan co w diecezji oraz przebywających na jej te-
renie, a takz e moz liwoś c  pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu z alu 
dośkonałego. Mśze ś w. i naboz en śtwa z naśzego koś cioła śą tranśmitowane 
on-line. 
  Żgodnie z ośtatnimi wśkazaniami w naśzym koś ciele w czaśie Mśzy ś w. czy 
innych naboz en śtw moz e ucześtniczyc  35 ośo b – łącznie z cho rem. Przyklejo-
ne oznaczenia wśkaz ą miejśca, gdzie wierni mogą uśiąś c , aby zachowac  bez-
pieczną odległoś c  między śobą. Pierwśzen śtwo mają ośoby, kto re zamo wiły 
intencje mśzalne (powinny byc  w koś ciele 10 minut przed rozpoczęciem 
Mśzy ś w.). 
  Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami 

i nosem. 
  Liturgiczne obchody tygodnia: 
środa – ś więto ś w. Katarzyny Śienen śkiej, dziewicy i doktora Koś cioła, pa-
tronki Europy. 
piątek – wśpomnienie ś w. Jo zefa, rzemieś lnika, Modlimy śię o Boz e błogośła-
wien śtwo dla kaz dej ludzkiej pracy. Biśkup Roman udzielił dyśpenśy 
z obowiązku wśtrzemięz liwoś ci od pokarmo w mięśnych. 
sobota – uroczyśtoś c  NMP Kro lowej Polśki, przenieśiona w tym roku ze 
względu na przypadającą 3 maja niedzielę wielkanocna. W śobotę Mśze ś w. 
z uroczyśtoś ci Kro lowej Polśki odprawimy o godz. 6.00; 9.00 i 12.00. 
  Od piątku, 1 maja rozpoczynamy naboz en śtwa majowe. Proś my przez 
wśtawiennictwo Maryi uśtanie epidemii oraz o potrzebny deśzcz. 
  W tym tygodniu przypadają I. piątek i I. śobota mieśiąca. W pierwśzy pią-
tek oddajemy śzczego lną cześ c  Najś więtśzemu Śercu Pana Jezuśa. Mśza ś w. 
w intencji śenioro w naśzej parafii zośtanie odprawiona o godz. 9.00; po niej 
naboz en śtwo ku czci Śerca Jezuśowego. 
  Mieśięczne odwiedziny chorych i śtarśzych parafian w czaśie trwającej epi-
demii śą zawieśzone. Odwiedziny chorych z pośługą śakramentalną tylko 
w przypadku zagroz enia z ycia. 
  Dziękujemy wśzyśtkim, kto rzy w trośce o utrzymanie śwojej parafii w tych 
ośtatnich dniach przekazali ofiarę poprzez konto parafialne. Dziękujemy tak-
z e za ofiary śkładane w koś ciele.  
  Kancelaria parafialna jeśt nieczynna. Śprawy lośowe moz na załatwiac  
w kancelarii parafialnej poprzez kontakt z kśiędzem pełniącym w danym 
dniu dyz ur. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 27.04   
6.00   za zm. Boleśława Ś luśarza 
18.00 1. za zm. Władyśławę Żielin śką w 7 r. ś m. 
      2. za zm. Władyśławę w 13 r. ś m. i Śtaniśława w 32 r. ś m.            
      Pietrzykowśkich; 3. za zm. Tadeuśza Fijaka z rodzicami i rodzen śtwem 

WTOREK - 28.04                  
6.00   1. za zm. Barbarę Krzywiznę; 2.  za zm. Antoninę Gaik 
18.00 1. za zm. Jo zefa Kolonko; 2. za zm. Śtaniśława Płauśzewśkiego 
      3. za zm. Jerzego Michałowśkiego 

ŚRODA - 29.04 - Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej 
6.00   za zm. Wandę Michalewicz-Hoffmann 
18.00 1. za zm. Henrykę Majdak; 2. za zm. Halinę Juchno 
      3. za zm.  Żofię Muraś; 4. za zm. Halinę Rozum 

CZWARTEK - 30.04        
6.00   Dzięk.-błag. w int. Graz yny z ok. 60 ur. 
18.00 1. za zm. śiośtrę Łucję Grześ  w 1 r. ś m.; 2. za zm. Cześławę Gewinner 
      3. za zm. w mieśiącu kwietniu: Helena Żabłocka, Januśz Śzafran      
      Ryśzarda Gośzczyn śka,  

PIĄTEK - 01.05              
6.00   Mśza ś w. wynagradzająca za zniewagi i bluz nierśtwa wobec          
      Najś więtśzego  Śakramentu 
18.00 1. za zm. Wandę Miodon śką; 2. za zm. Marię Gawlaś 
      3. za zm. Ryśzardę Gośzczyn śką 

SOBOTA - 02.05 - Urocz. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
6.00   1. Dzięk.-błag. w int. Juśtyny i Rafała z ok. 5 r. ś lubu 
      2. za zm. Alicję Śuchy 
9.00   Ża Parafian 
12.00 Dzięk.-błag. o dalśze błog. Boz e i opiekę Maryi dla Barbary z ok. 65 ur. 
18.00 za zm. Jana Walawandera oraz rodzico w z obu śtron 

NIEDZIELA - 03.05  - 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
7.30   Dzięk.-błag. w int. Otylii Wojniuśz w 90 r. ur. 
9.00   Dzięk.-błag. w int. Anny Jędrzykiewicz z ok. 80 r. ur. 
10.30 O Boz e błog. i opiekę Matki Boz ej dla Julii Hoc, brata Mateuśza 
      i rodzico w Eweliny i Jarośława oraz całej Rodziny 
12.00 za zm. Emilię Czader w 1 r. ś m. 
18.00 za zm. Marka, Tadeuśza, Jana, Mikołaja, Śtaniśława, Marię, Helenę,     
      Michalinę oraz zm. z rodz. Budzyno w 
19.30 za zm. Barbarę Rączkę  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29 

Wtorek: Dz 7, 51 - 8, 1a; Ps 31; J 6, 30-35 

Środa:  1 J 1, 5 - 2, 2; Ps 103; Mt 11, 25-30 

Czwartek: Dz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51 

Piątek: Dz 9, 1-20; Ps 117; J 6, 52-59 

Sobota: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps Jdt 13, 18-20 

       Kol 1, 12-16; J 19, 25-27 

Niedziela:  Dz 2, 14a. 36-41; Ps 23; 1 P 2, 20b-25; J 10, 1-10 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 35 osób 

i pierwszeństwo mają te osoby, które zamówiły intencję Mszy św. 

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim  

z zasłoniętymi ustami i nosem. 

Sakrament namaszczenia chorych udzielamy jedynie w sytuacji  

zagrożenia życia. 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

