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Niedzielne espresso  z Proboszczem 

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 po-
kazał im swoje ręce i nogi. 

Łk 24, 35-40

W starożytnej Grecji zamknięte oczy symbolizowały nie kalectwo, ale zdolność widzenia na in-
nym poziomie – głębiej, lepiej: „Paradoksalnie więc ślepi byli ci, którzy mieli przywilej widzieć 
więcej, a nie mniej”. 
Uczniowie nie rozpoznali Zmartwychwstałego Jezusa idącego z nimi do Emaus. Ewangelista 
tłumaczy, że ich oczy były „niejako na uwięzi”, co może oznaczać, że mieli własny, zbyt przy-
ziemny Jego obraz.
W filmie Wielka cisza, przedstawiającym życie w głównym klasztorze kartuzów we Francji, nie-
widomy mnich wyznaje, że codziennie dziękuje Bogu za ślepotę, dzięki niej bardziej żyje w wy-
miarze duchowym.

Dlaczego uczniowie nie rozpoznali Jezusa?
Uczniowie idący do Emaus nie rozpoznali 
Jezusa, bo myśleli o Nim w aspekcie swo-
ich własnych planów i oczekiwań: „A myśmy 
się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić 
Izraela”. Chcieli widzieć w Nim wodza i króla  
w znaczeniu nie religijnym, ale politycznym, 
dzięki któremu nastąpi koniec rzymskiej oku-
pacji. Ich oczy były niejako „na uwięzi” wła-
snych aspiracji. 

Dlaczego my nie rozpoznajemy Jezusa?
Jesteśmy przekonani, że znamy Jezusa, a jed-
nak tak często nie potrafimy Go rozpoznać. Na-
sze oczy są „zniewolone” obrazem Boga, któ-
rego sami wymyśliliśmy, by łatwo można było 
dopasować Go do własnych potrzeb, grzechów 
i słabości. Kiedy okazuje się inny, bardziej wy-
magający, jesteśmy rozczarowani i wmawiamy 
sobie, że to nie On.

ks. Eugeniusz Burzyk 





Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w ko-
ściele jako Niedziela Biblijna. Zachęcamy 
do lektury Pisma Świętego, aby przypo-
mnieć sobie zawarte w nim prawdy i za-
sady, a potem stosować je w codziennym 
życiu.

Dzisiaj do puszek zbieramy ofiary na cele 
charytatywne. Niech nasze ofiary na rzecz 
potrzebujących będą podsumowaniem Ty-
godnia Miłosierdzia, który zakończyliśmy 
wczoraj.

Zapraszamy do skorzystania z kiermaszu 
książek, wśród których są także nowe po-
zycje albumowe. Dochód przeznaczony jest 
na prowadzone w naszej parafii prace re- 
montowe.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła i zło-
żoną ofiarę mieszkańcom ulic: Obozowej 
(prawa) i Liliowej. W bieżącym tygodniu 
troskę o nasz kościół powierzamy miesz-
kańcom ulic: Wyspiańskiego, Piłsudskie-
go i Kopernika. Zapraszamy w piątek po 
wieczornej Mszy Świętej.

W czwartek – 23 kwietnia obchodzimy 
uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa 
i męczennika, głównego patrona Polski.

W piątek – 24 kwietnia wspólnie z parafią 
pw. św. Urbana w Brzeszczach organizo-
wany jest wyjazd na czuwanie do sanktu-
arium MB Bolesnej w Hałcnowie. Zbiórka 
przed kościołem o godz. 17.30. Planowa-
ny powrót ok. godz. 22.00. Cena 10 zł. Za-
pisy w zakrystii.

W sobotę – 25 kwietnia obchodzimy świę-
to Świętego Marka, ewangelisty.

Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.
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Msza wotywna 
o św. Janie Pawle II 

22 kwietnia 2015 – godz. 18.00

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II 
prosimy: o dary Ducha Świętego i pomyślny 
przebieg matury dla Sławomira, o zdrowie dla 
Krzysztofa, o dary Ducha Świętego i pomyślny 
przebieg matury dla Roberta, o błogosławień-
stwo Boże dla sprzątających ze Słowackiego 
nr 11, o dary Ducha Świętego oraz pomyślny 
przebieg matury dla Szymona i wybór właści-
wej drogi życiowej, o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla Stanisławy, o błogosławień-
stwo Boże dla Katarzyny.

Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana 
Pawła II polecamy zmarłych: Grzegorz Ma-
tusik, Kazimierz Panuś, Ryszard Włodarczyk, 
Irena Brzychcy, Bronisław Bajor, Witold Wój-
towicz, Marcin Adamowicz, Irena Chrapek, 
Eugenia Pietraszko, Edward Moskwik, Sta-
nisław Kudłacz, Zdzisław Urbańczyk, Anna 
Bryła, Tadeusz Szyma, Czesław Madej, Jó-
zef Papla, Czesław Jasiewicz, Tadeusz Waj-
dzik, Rozalia Macura, Ewa i Radosław Mrula  
w 1 rocznicę śmierci, Krzysztof Naglik, Zofia 
i Jan Szczepańscy z synem Tadeuszem, Je-
rzy Wojtaszczyk, Edward Flak w 24 rocznicę 
śmierci wraz z rodzicami i bratem, Maria Su-
rowiec.
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INTENCJE  MSZALNE 
19 – 26 kwietnia 2015

NIEDZIELA – 19 kwietnia
  7.00 † Anna Michewicz
  8.30 † Antoni i Czesława Korczyk w r. śm.
10.00 † Stefania i Kazimierz Saniuta 
              z synem Janem
11.30 † Antoni Faruga
18.00 † Tadeusz Kóska

PONIEDZIAŁEK – 20 kwietnia
  6.30    Dziękczynna o błogosławieństwo Boże 
               dla Teresy i Józefa z okazji 30 rocznicy
              ślubu
  6.30 † Helena Pastuszka
18.00    O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
             dla Marcina
  
WTOREK – 21 kwietnia
  6.30 † Władysław Żak
  6.30 † Bolesław i Stanisława Żak
18.00 † Józef Szydłowski w 20 r. śm.
18:00 † Aniela Nycz
  
ŚRODA – 22 kwietnia
  6.30 † Stanisław i Janina Łukowicz
  6.30 † Władysław Żak
  6.30 † Anna Michewicz
18.00    Wotywna o świętym Janie Pawle II
 
CZWARTEK – 23 kwietnia
  6.30 † Irena Stachura w 7 r. śm.
  6.30 † Władysław Żak
  6.30 † Tadeusz Wajdzik
18.00 † Janina i Wojciech Kołodziej

PIĄTEK – 24 kwietnia
  6.30 † Kamil Łacek
  6.30 † Władysław Żak
  6.30 † Jan Szczerbowski w 5 r. śm.
  6.30 † Tadeusz Wajdzik
18.00 † Anna i Józef Wójcik z dziećmi
  
SOBOTA – 25 kwietnia
 6.30     O błogosławieństwo Boże i zdrowie 
             dla ks. Marka Kuliga z okazji imienin
             [NSPJ]
  6.30 † Władysław Żak
  6.30 † Tadeusz Wajdzik
  6.30 † Czesław Jasiewicz
18.00    O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
             dla Piotra
  
NIEDZIELA – 26 kwietnia
  7.00 † Stefan Babiuch w 1 r. śm.
  8.30 † Władysław i Marianna Płonka 
             z synem Karolem
10.00 † Bronisław Chrapek w 8 r. śm.
11.30 † Edward Tatar w 27 r. śm.
18.00 † Zdzisław Urbańczyk


