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Pierwsze czytanie

Dz 2,14.22-28

Czytanie z Dziejów Apostolskich
W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym
głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości
i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: 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 Bożego 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 mówił 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 skażeniu. Dałeś mi
poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim.
Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 P 1,17-21

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według
uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie
bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, 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 się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego
uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i
nadzieja są skierowane ku Bogu.
Oto Słowo Boże.
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Ewangelia

Łk 24,13-35

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus,
oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 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 myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela.
Tak, a 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,
jakoby miał iść dalej. 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
nawzajem do siebie: 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 Jerozolimy.
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.
Oto Słowo Pańskie.
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Rozważanie
„A myśmy się spodziewali…” Jakże często przytrafia się nam większe lub
mniejsze rozczarowanie Bogiem! Bóg często nie spełnia naszych oczekiwań. Nie
dlatego by nas nie lubił i by nie obchodziły Go nasze oczekiwania, ale dlatego, że
nasze oczekiwania są często sprzeczne ze sobą, albo małe, albo nie są tym, co dla
nas jest najlepsze. Jezus sprawiał zawód uczniom, gdy zapowiadał swoją Mękę,
Śmierć i Zmartwychwstanie, a zawiódł ich „na całej linii”, gdy ta zapowiedź
faktycznie się spełniła. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jak mamy radzić sobie
z owymi rozczarowaniami. Powinniśmy wsłuchać się z większą uwagą w
nauczanie Jezusa. Powinniśmy dać Mu szansę „wytłumaczenia się”, oddając się
medytacji Jego słowa. On naprawdę chce nam wszystko wytłumaczyć. Potrzebuje
jednak trochę czasu, którego my Mu tak skąpimy. Jezus uczy uczniów (i nas)
odnosić historię życia do słów Pisma. W sytuacjach pytań, wątpliwości w wierze,
problemów i trudnych sytuacji życiowych warto sięgać do Pisma Świętego i
wsłuchiwać się w jego słowa. Wtedy historia życia i „wielkie problemy” ukażą się
w całkowicie innym świetle. Pismo Święte pozwala zrozumieć znaczenie
bolesnych faktów w życiu Jezusa, Kościoła, wspólnoty i naszym osobistym.
Czy pozwalam, by Pismo święte było dla mnie drogowskazem i światłem w
trudnych pytaniach i wątpliwościach w wierze?

Czytania na każdy dzień tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie

Dz 6,8-15

Ewangelia J 6,22-29

Wtorek

1 czytanie

Dz 7,51-59

Ewangelia J 6,30-35

Środa

1 czytanie

Ap 11,19a.121.3-6a,10ab
Kol 1,12-16

Ewangelia J 19,25-27

Czwartek

1 czytanie

Dz 8,26-40

Ewangelia J 6,44-51

Piątek

1 czytanie

Dz 9,1-20

Ewangelia J 6,52-59

Sobota

1 czytanie

1Kor 15,1-8

Ewangelia J 14,6-14
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Ogłoszenia parafialne
1. Jutro rozpoczynamy miesiąc maj zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwa majowe w
dzień powszedni o godz. 17.30, a w niedzielę i święta po Mszy św. o godz.16.00. W dni
powszednie nie będzie homilii a w czasie nabożeństwa będą rozważania pt.” Jasna Góra –
Dom Królowej. Prosimy o przyprowadzenie dzieci. Zapraszamy też młodzież. Prosimy o
uporządkowanie miejsc przy figurach i krzyżach przydrożnych na terenie parafii.
2. W środę 03 maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św. w naszym kościele tak
jak w niedzielę. Podczas Mszy świętej o godz. 9.30 będziemy modlili się w intencji naszej
Ojczyzny. Zapraszamy
3. Zachęcamy by w tych dniach wywiesić przy swoich domach flagi narodowe i maryjne.
4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy i nabożeństwo o
godz.17.30 i Mszę świętą w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania jak
również za osoby modlące się za kapłanów.
5. W pierwszy piątek przed południem odwiedziny chorych w domach. Od godz.16.00 spowiedź
dla dzieci klas IV i rodzin z racji Rocznicy I Komunii św. O godz. 16.30 Msza święta.
6. Przypominamy, przy sanktuarium pełni posługę psycholog- terapeuta. Osoby, które
potrzebują takiej pomocy zapraszamy w piątek od godz. 17.30 do kancelarii.
7. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na modlitwę różańcową o godz. 7.30, o 8.00 Msza
święta, a po niej nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca.
8. Od przyszłej niedzieli apostolstwo książki zostanie przeniesione do sali nr 1 w podcieniach,
tam też będzie mieścić się parafialna mini kawiarenka. Zapraszamy. Będzie ona czynna każdej
niedzieli by parafianie mogli się zatrzymać, spotkać ze sobą i chwile porozmawiać.
Apostolstwo zostaję otwarte również z myślą o pielgrzymach. Posługę w nim będą pełnić
wolontariusze, nasi parafianie.
9. W tym dniu będą otwarte wszystkie dotychczas wyremontowane pomieszczenia zapraszamy
by obejrzeć.
10. Od przyszłej niedzieli prasa katolicka będzie wyłożona w kościele na stoliku, a ofiarę za nią
będziemy wrzucali do puszki. Będzie można również nabyć w nowym pomieszczeniu
apostolstwa.
11.Od maja również przy naszym sanktuarium będziemy mieli swojego przewodnika, który jako
wolontariusz będzie służył pomocą w poznawaniu naszego pięknego sanktuarium wszystkim
pielgrzymom i wycieczkom, które będą do nas przybywali.
12. W miejscu obecnego apostolstwa powstanie konfesjonał zamykany z myślą o osobach
starszych i niedosłyszących.
13.W niedzielę za tydzień podczas Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się Uroczystość Rocznicy I
Komunii św. dzieci i rodziców klas IV.
14. Za dwa tygodnie w parafii będzie Pierwsza Komunia Święta. I tak będzie w każdą niedzielę
do końca maja. W związku z tym zmieniony będzie porządek Komunia św. będzie podczas
Mszy św. 12.00. Do osób, które nie są związane z tą uroczystością, a lubią modlić się w
niedziele podczas 12.30, prosimy o wybranie sobie innej godziny spotkania z Bogiem.
15.Solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa.
Wszystkim Gościom i Parafianom szczęśliwego tygodnia.
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