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Słowo Boże
1czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)
nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały
Piotr powiedział do ludu: „Bóg naszych ojców, Bóg
zgładzone”.
Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego,
2czytanie (1 J 2, 1-5)
Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się
Najmilsi: Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.
żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a
mamy Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa
wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście
sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą
Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych,
przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze,
czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem,
lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś
bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo
poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy
jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to,
Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie
co zapowiedział przez usta wszystkich proroków,
zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie
że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i
ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Ewangelia (Łk 24, 35-48)
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 się Mnie i
przekonajcie: 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 jadł wobec 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 umysł, 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 Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.
Uczniowie powracający z „emigracji” w Emaus do Kościoła w Jeruzalem dzielą się z braćmi swoim
osobistym zmartwychwstaniem, a ich świadectwo spotyka się z wzajemnym świadectwem Jedenastu. Z tego
„charyzmatu spotkania” rodzi się nowe, jeszcze bardziej intensywne i powszechne doświadczenie
obecności Jezusa, które umacnia wiarę wszystkich i czyni ich bardziej dojrzałymi świadkami
Zmartwychwstania. Istotny jest nacisk, jaki Ewangelista kładzie na przeżywanie wiary jako osobistej
relacji z Jezusem oraz na jej wspólnotowy wymiar. Chrześcijaństwo nie polega na teoretycznych
spekulacjach o Panu Bogu, ale jest wydarzeniem spotkania i komunii z Jezusem w Kościele. Płynie stąd
ważny wniosek. Naszej wiary nigdy nie powinniśmy traktować jako prywatnej sprawy, ukrywanej przed
„opinią publiczną”, a tym bardziej przed domownikami i przyjaciółmi. Bardzo mocno brzmią ostatnie
słowa Jezusa z dzisiejszej perykopy: Wy jesteście świadkami tego! Chrześcijanin – ochrzczony i
bierzmowany uczeń Chrystusa – jest równocześnie powołany do bycia Jego świadkiem wobec innych.
Nasze osobiste przeżycie spotkania z Chrystusem jest w jakimś sensie przeznaczone również dla innych,
którzy dzięki naszemu świadectwu uwierzą, rozpoznają Go i umiłują (por. J 20,29, 1P 1,8; 1J 1,1-4).
Będziecie mi świadkami! W Kościele polskim przeżywamy I niedzielę biblijną, która może się stać dla nas

wszystkich okazją do wspólnego, duchowego wędrowania z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus, aby
wraz z nimi wsłuchiwać się w Głos uwielbionego Jezusa, który i dzisiaj rozbrzmiewa w słowach świętych
Pism, a usłyszany przez człowieka rozpala serce ogniem nowej wiary, nadziei i miłości (H. Witczyk).
Trzeba mieć serce rozpalone wiarą, aby móc rozpoznać Pana w sakramentach Kościoła i zanieść Go
innym, głodnym i spragnionym. Jakie jest moje osobiste doświadczenie chrystofanii – spotkania w wierze z
Jezusem Zmartwychwstałym? W jakich znakach i wydarzeniach widzę Go szczególnie wyraźnie? Kto jest
dla mnie Kleofasem, albo umiłowanym Uczniem Pańskim, który pomaga mi usłyszeć i rozpoznać Jezusa
przychodzącego do mnie podczas niedzielnej mszy świętej, w jakimś spotkaniu we wspólnocie czy w
rodzinie, a także w sytuacjach kryzysu, w godzinie Emaus? Gdzie jest mój wieczernik, w którym bracia w
wierze łamią razem ze mną słowo Boże i Chleb Pański, gdzie też dzielimy się nawzajem swoją wiarą?
Może być i tak, że od jakiegoś czasu jestem poza wieczernikiem, z dala od wspólnoty, i unikam głębszej
rozmowy z najbliższymi, ze spowiednikiem, z braćmi ze wspólnoty... Do czego wówczas wzywa mnie Jezus
poprzez dzisiejsze słowo? Co konkretnie mogę zrobić, aby dobrze i owocnie przeżyć pozostałe tygodnie
czasu łaski, jakim jest okres paschalny? Może to będzie większe otwarcie się na kontakt z Jezusem przez
większy niż dotąd wysiłek słuchania i medytowania słowa Bożego prowadzący do większego otwarcia na
wspólnotę z braćmi i siostrami, jeśli nasza wiara się zanadto „sprywatyzowała”. (biblista.pl)

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Misja wychowawcza wymaga, ażeby rodzice miarę wieku pełności Chrystusowej (por. Ef 4, 13) i
chrześcijańscy ukazali dzieciom wszystkie te treści, przyczyniają się do wzrostu Ciała Mistycznego.
które są konieczne do stopniowego dojrzewania ich Ponadto świadomi swego powołania niech się
osobowości z punktu widzenia chrześcijańskiego i przyzwyczajają dawać świadectwo nadziei, która w
kościelnego. Niechaj zatem przyjmą wyżej nich jest (por. 1 P 3, 15), jako też pomagać w
przypomniany kierunek wychowania, troszcząc się chrześcijańskim kształtowaniu świata”. Również
o to, by pokazać dzieciom, do jakich głębin Synod, podejmując i rozwijając myśli soborowe,
prowadzi wiara i miłość Jezusa Chrystusa. Poza przedstawił posłannictwo wychowawcze rodziny
tym rodziców chrześcijańskich w ich dziele chrześcijańskiej jako prawdziwą posługę, poprzez
podejmowanym dla umocnienia w duszach dzieci którą dokonuje się przekazywanie i promieniowanie
daru łaski Bożej, będzie podtrzymywała Ewangelii, tak że życie rodziny staje się drogą
świadomość, że Pan powierza im troskę o wzrost wiary i jakby inicjacją chrześcijańską oraz szkołą
dziecka Bożego, brata Chrystusa, świątyni Ducha naśladowania Chrystusa. W rodzinie świadomej
Świętego, członka Kościoła. Sobór Watykański II takiego daru, jak pisał Paweł VI „wszyscy
tak precyzuje treść wychowania chrześcijańskiego: członkowie ... ewangelizują, a także podlegają
„zdąża (ono) nie tylko do pełnego rozwoju osoby ewangelizacji”. Na mocy posługi wychowania
ludzkiej ... lecz ma na względzie przede wszystkim rodzice, poprzez przykład własnego życia, są
to, aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec dzieci.
tajemnicę zbawienia, stawali się z każdym dniem Co więcej, modląc się z dziećmi i czytając z nimi
coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary. Słowo Boże, włączając dzieci poprzez stopniową
Niechaj uczą się chwalić Boga Ojca w duchu i w inicjację
chrześcijańską
do
Ciała
—
prawdzie (por. J 4, 23), zwłaszcza w kulcie eucharystycznego i kościelnego — Chrystusa, stają
liturgicznym; niechaj zaprawiają się w prowadzeniu się rodzicami w pełni, nie tylko rodzicielami życia
własnego życia wedle nowego człowieka w fizycznego, ale i tego, które przez odrodzenie
sprawiedliwości i świętości prawdy (Ef 4, 22-24); w Ducha
Świętego
płynie
z
Krzyża
i
ten sposób niech stają się ludźmi doskonałymi na zmartwychwstania Chrystusa.
Duchu Święty, ożywczy płomieniu miłości i prawdy! Przystępuję do lektury Pisma Świętego. Otwieram Świętą
Księgę, całuję jej stronicę i czytam… Przyzywam najpierw Twojej obecności, Duchu Święty, który otwierasz serce i
umysł na zrozumienie i przyjęcie świętego tekstu. W tych literach dostrzegam moje "jestem". Widzę tutaj moje
życie i jego głęboki sens. Pragnę odkrywać, co mówi Duch do Kościoła…
Proszę Cię o mocną wiarę, bez której Księga milczy. Proszę Cię o nadzieję, z którą święty tekst prowadzi do
spotkania z osobą Jezusa. Proszę o miłość, która życiodajnym ciepłem i energią pozwala roznosić jej piękno i cel.
O, Księgo Błogosławiona - Ziemio Święta, przez którą idę rytmem swoich dni, zatrzymując się jak przy studni, by
zrosić spieczone usta żywą wodą dającą orzeźwienie i siłę do głoszenia "na dachach" o Prawdzie, którą jest sam
Jezus, nasz Pan!

Medytacja biblijna
Teoria. Przed rozpoczęciem medytacji należy wybrać sobie konkretny tekst biblijny. Przeczytać go
uważnie kilka razy, aby poznać dobrze najpierw jego treść. Zastanowić się następnie, nad czym chciałbym
się zatrzymać w tym tekście. Co mnie w nim uderza w sposób szczególny? Przez co czuję się przyciągany,
a przez co odpychany? Uświadomić sobie przez chwilę, że staję przed Bogiem, moim Stwórcą i
Odkupicielem. Św. Ignacy radzi wspomóc się pytaniem: „jak Bóg, Pan nasz, patrzy na mnie?” Prosić w
krótkiej modlitwie Ducha Świętego o światło i moc do dobrego odprawienia medytacji: o głębokie
zrozumienie Słowa Bożego oraz poznanie, w jaki sposób oświetla ono moje życie. Św. Ignacy usilnie
zaleca, aby każdą medytację czy kontemplację poprzedzać „Modlitwą przygotowawczą”, która streszcza
Fundament Ćwiczeń: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były
skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu.
Praktyka.
A - WYCISZENIE (zewnętrzne i wewnętrzne skupienie, wyłączenie z wrzawy życiowej), OBECNOŚĆ
(wyraźne uświadomienie sobie, że stoi się przed Bogiem żywym), ADORACJA (ciało ma wyrażać
duchowe przekonanie), PROŚBA (prosić o dobrą modlitwę i jej owoce),
B - BIERZ I CZYTAJ (czytaj wolno, uważnie, bezinteresownie, tak jak byś czytał list od ukochanej
osoby), PATRZ I ROZWAŻAJ (co dany tekst, zdanie znaczy dla mnie dzisiaj, wyobraź sobie scenę
wydarzenia biblijnego, włączyć w to rozum, wyciągnąć wnioski), ROZMAWIAJ Z BOGIEM (Powiedz to,
co ci się kojarzy, tak jak przyjaciel do przyjaciela), WZNIEŚ DUCHA KU BOGU (co cię uderza, co
bulwersuje, porusza, zwróć uwagę na mocniejsze punkty. Zatrzymaj się przy tym, nie idź dalej, odpocznij
przy Panu. To ma być modlitwa serca), ŻYJ I DZIAŁAJ (postanowienie praktyczne. Rób roztropne
postanowienia. Nie mnóż ich)
C - ZAKOŃCZENIE (podsumowanie modlitwy np. psalm)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam
jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu,
abyśmy mogli sięgać po Biblię.
♦ Dziś o godz.12.00 Msza św. w intencji parafian, dobroczyńców i rodzin ze szczególnym
błogosławieństwem małżeństw. Na tę Mszę zapraszamy szczególnie te małżeństwa, które w kwietniu
obchodzą kolejną rocznicę ślubu.
♦ Dodatkowa Msza św. w niedziele o godz. 16.30 będzie sprawowana do końca maja.
♦ W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W tym dniu
podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji. Jest to również święto patronalne ks. Wojciecha, któremu
składamy życzenia imieninowe. Modlitewnym dopełnieniem życzeń będzie Msza św. w Jego intencji
odprawiona w sobotę o godz. 18.00.
♦ Bóg zapłać za dzisiejszą składkę inwestycyjną. Dziękujemy pewnej Pani za ufundowanie świec
oliwnych do adoracji i katafalku pogrzebowego oraz dziękujemy pewnemu małżeństwu za przekazaną
ofiarę na dokończenie wystroju naszej zakrystii.
♦ Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza. W naszej parafii będziemy gościć kleryków z naszego
seminarium, którzy wraz z nami będą się modlić na Mszach św. o powołania kapłańskie i zakonne.
♦ Są przygotowane fragmenty z Pisma Świętego. Można je zabrać ze stolika przed wyjściem z kościoła,
żeby codziennie je rozważać i uczynić z nich inspirację do osobistej modlitwy.
♦ Polecamy nowe czasopismo, kwartalnik poświęcony Tajemnicy Pisma Świętego pt. Galilea w cenie
dziesięciu złotych i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Temat najnowszego numeru to Jezioro
Galilejskie.
♦ Od ubiegłej niedzieli trwają techniczne próby transmisji Mszy św. z naszego kościoła. Link do
transmisji znajdziemy na stronie internetowej naszej parafii.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE 18. – 25. 04. 2021r.

Niedziela Biblijna
18.04.

7.30

+ Karolina BACZYŃSKA (od siostrzenicy Zofii Proszek z rodz.)

9.00

+ Eugenia i Mikołaj ŁOBODA

10.30

+ Katarzyna, Stanisław i Janusz BOMBKA

12.00

Za Parafian. Darczyńców. Błogosławieństwo małżonków

16.30

Bogu wiadomej intencji

18.00

+ Jan i Zofia LIPIŃSCY

7.00

+ Karolina BACZYŃSKA (od Katarzyny i Mateusza Skowron)

18.00

Razem z IV Różą św. Faustyny modlimy się o Boże bł. dla
kapłanów pracujących wśród nas, o potrzebne łaski w pracy
duszpasterskiej oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne z naszej parafii.

7.00

+ Karolina BACZYŃSKA (od Marii i Bogdana Gucwa)

18.00

+ Ludwik SIKORA w r. śmierci

7.00

+ Anna GŁOWACKA (od sąsiadów z ul. Balickiej)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

Dziękczynna za posługę księży w naszej parafii z prośbą o
potrzebne łaski i opiekę MBNP na dalsze lata służby kapłańskiej

18.00

+ Karolina BACZYŃSKA (od chrześnicy Barbary z rodz.)

7.00

+ Tomasz WITEK

18.00

+ Anna GŁOWACKA

7.00

+ Zdzisław KASPERKIEWICZ (od żony)

18.00

O bł. Boże, opiekę MBNP i potrzebne łaski dla ks. Wojciecha z
okazji imienin (od Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej)

7.30

+ Wojciech, Franciszka (f) i Urszula CZEPIEC

Poniedziałek 19.04.

Wtorek – 20.04.

Środa – 21.04.

Czwartek – 22.04.

Piątek – 23.04.

Sobota – 24.04.

9.00
Niedziela Dobrego
Pasterza
25.04.

10.30

Dziękczynna w 18 r. urodzin Maćka z prośbą o bł. Boże, opiekę
MBNP
Dziękczynna w 3 r. ślubu Małgorzaty i Grzegorza i w 2 r. urodzin
Dominka z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MBNP

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

16.30

Rez.

18.00

+ Jerzy BRZOSKWINIA
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