
Słowo na Niedzielę
Emaus

Ucieczka to dla wielu ludzi, najłatwiejszy sposób rozwiązywania problemów. Znikam 
i nie muszę się o nic martwić: dzieci uciekają w świat wirtualny, dorośli od problemów, 
rozmów, uciekamy z rodzin. Nie obchodzi nas pozostawiony świat i ludzie, bo liczy się moje 
szczęście. Bóg nie chce naszej ucieczki, ale byśmy stawili czoło przeciwnościom, dlatego 
przyłącza się do naszej drogi życia i idzie razem z nami, jako nierozpoznany. 

Dwa tysiące lat temu, Jerozolima – miasto pokoju, stała się 
bardzo niebezpieczna, więc dwóch uczniów ucieka do Emaus, 

odległość 60 stadiów to ok. 11 km, tyle było potrzeba Jezu-
sowi, aby przemienił ich życie. Chociaż szli z człowiekiem, 

którego znali 3 lata widzieli jego twarz, znali jego głos 
a mimo to nie rozpoznali. Ten zaskakujący fakt nieroz-
poznania Jezusa pojawia się bardzo często. Prawie każ-
dy, kto spotyka Jezusa po zmartwychwstaniu nie roz-
poznaje Go od razu. Jedni myślą, że to ogrodnik, inni 
to jakiś przybysz i towarzysz drogi, albo jakiś biedak 
stojący nad jeziorem szukający jedzenia. Jezus stając 
pośród nich chce być rozpoznany, On bardziej szu-
ka uczniów niż oni Jego. „A Jezus rzekł do nich: Nie 
bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech 
idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”. Ale ciężko jest 
rozpoznać Jezusa, gdy cała nadzieja została pogrze-
bana w wieli piątek, gdy smutek i przygnębienie od-
biera jasność spojrzenia i oceny, gdy rozpacz, po za-
parciu się, zatruła całe serce. Jezus musi przebić się 
przez to wszystko, aby dotrzeć do serca człowieka. 
Jak nie skore, były serca do wierzenia uczniów, tak 
i nasze nie są skore do uwierzenia. Może czasem za-
pała i nasze serce, zabije mocniej, poczujemy przez 
chwilę uniesienie, tylko czy znajdziemy siłę powrotu 
do Boga.  On zawsze nas szuka, inicjatywa należy do 
Boga, to nie Bóg zostawia nas samych, to raczej my 
nie rozpoznajemy go w naszym życiu. Jezus daje się 
rozpoznać przez dwie rzeczy, które są zawsze pewne: 
Pismo Święte i Eucharystia. W tych znakach Bóg naj-

bardziej pozostał obecny. Tobie zostawił tylko uwierzyć 
w Jego obecność i to, że On wie najlepiej co się w tym 

czasie stało.
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Kapłani

Módlmy się codziennie 
za naszych kapłanów, 
najgoręcej, 
aby mieli serca 
wypełnione Bogiem, 
najwierniejsze, 
aby wędrowali 
prostą, czystą drogą 
wprost do Nieba 
i karmili ludzi 
przy każdym ołtarzu 
Boskim Chlebem, 
by ich omijały  
zatrute pociski 
tego świata, 
aby się wspierali, 
wzajemnie kochali 
jak brat brata, 
aby dla każdego 
naszego kapłana 
Bóg był wszystkim, 
aby nie zabrakło nam 
do końca świata 
Eucharystii.





W Drugą Niedzielę Wielkanocy, obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego, któ-
re w 2000r. ogłosił dla całego Kościoła św. Jan Paweł II. Ale ustanowienie tego święta 
było wolą samego Boga! Pan Jezus 
powiedział do św. Siostry Fausty-
ny słynne słowa: „Pragnę, ażeby 
pierwsza niedziela po Wielkanocy 
była świętem Miłosierdzia” (Dz. 
299). A także: „Pragnę, aby święto 
Miłosierdzia, było ucieczką i schro-
nieniem dla wszystkich dusz, a szcze-
gólnie dla biednych grzeszników. 
W dniu tym otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia Mego, wylewam całe 
morze łask na dusze, które się zbli-
żą do źródła miłosierdzia Mojego. 
Która dusza przystąpi do spowiedzi 
i Komunii świętej, dostąpi zupełne-
go odpuszczenia win i kar. W dniu 
tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). „W tym dniu – pi-
sze s. Elżbieta Siepak na stronie www.faustyna.pl – wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej 
nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć 
we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygoto-
wał. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale 
i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. 
Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby 
przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla czło-
wieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia 
są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, 
jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak wiec w 
święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne 
dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością”.

Mszy św. polowej w Parku Moczydło przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego o godz. 
1500, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia pod nieobecność Ks. Kardynała Kazi-

mierza Nycza przewodniczył i wygłosił 
homilię ks. Biskup Piotr Jarecki. W tym 
roku w Warszawskich Łagiewnikach 
tysiące wiernych z Warszawy i okolic 
zgromadziły się już po raz siedemna-
sty. Uroczystości rozpoczęła Koronka 
do Miłosierdzia Bożego prowadzona 
przez Siostry Miłosierdzia z ul. Żytniej, 
a następnie po wprowadzeniu relikwii 
św. Jana Pawła II sprzed posągu Pana 
Jezusa Miłosiernego została odpra-
wiona Msza św. koncelebrowana przez 
kapłanów dekanatu wolskiego pod 
przewodnictwem ks. Biskupa Piotra 
Jareckiego. Liturgii towarzyszył śpiew 

scholi „Promyki Miłosierdzia” z parafii św. Szczepana, prowadzonej przez Siostrę Wirginettę. 
Po Mszy św. wierni wysłuchali pięknego koncertu Eleni.
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Będzie się działo na Kole
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY „A”

30 kwietnia 2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.
2. Szóste Forum Krajowe Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach koń-

czy się dziś w Głuszycy – parafii na terenie diecezji świdnickiej. Od piątku uczestniczy 
w nim delegacja naszych parafian.

3. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypada w środę 3 maja. Msze 
św. będą odprawiane w porządku niedzielnym.

4. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich 
Mszy św. i po południu od godz. 1700.

5. Nabożeństwa majowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800, w nie-
dziele i święta o godz. 1815.

6. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-
klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy 
adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczno-
ści i dziękczynienia za Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego 
Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, bądź 
pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

7. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś 
ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na 
druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

8. „Dzień otwarty w klasztorze” organizują Siostry Służebniczki z ul. 
Dobrogniewa w przyszłą Niedzielę Dobrego Pasterza, 7 maja br. 
w godzinach 1100 – 1700. W tym czasie można będzie nawiedzić 
kaplicę Sióstr, obejrzeć wystawę o Założycielu bł. Edmun-
dzie Bojanowskim, zobaczyć refektarz i pokój zakonny, oraz 
obejrzeć film  „ Jak z dziewczyny stać się zakonnicą”. Dla 
czytelników książek osoby ze Stowarzyszenia bł. Edmun-
da przygotowały stoisko z ciekawymi publikacjami. 
W imieniu Sióstr zapraszamy chętnych do udziału w 
tej ciekawej inicjatywie.

9. Jubileusz 100 – lecia objawień Matki Bożej w Fa-
timie jest okazją do reaktywacji w naszej parafii 
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Poczyna-
jąc od maja, w każdą pierwszą sobotę miesiąca po 
Mszy św. o godz. 1900 będziemy czuwać z Maryją 
do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100. Do uczest-
nictwa i współtworzenia nabożeństwa zapraszamy 
członków wspólnot, grup modlitewnych i wszyst-
kich parafian. W związku z nabożeństwem pierw-
szych sobót nie będzie wtedy wspólnej porannej 
modlitwy różańcowej.

10. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby 
Seminarium Duchownego w Warszawie.
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