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W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do 
wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 
Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 
rozmawiali i rozprawiali ze 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 ze sobą w dro-
dze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, od-
powiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Je-
rozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał 
ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem 
z Nazaretu, 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 właśnie On miał 
wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, 
jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: 
Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedzia-
ły, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli 
niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opo-
wiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O nierozum-
ni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powie-
dzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do 
swej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proro-
ków 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 bło-
gosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy 
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 

Łk 24, 13-35

W starożytnej Grecji zamknięte oczy symbolizowały nie kalectwo, ale zdolność widzenia na innym po- 
ziomie – głębiej, lepiej; paradoksalnie – ślepi byli ci, którzy mieli przywilej widzieć więcej, a nie mniej.

Uczniowie nie poznali Zmartwychwstałego Jezusa idącego z nimi do Emaus. Ewangelista tłumaczy,  
że ich oczy były „niejako na uwięzi”, co może oznaczać, że mieli własny, zbyt przyziemny obraz Jezusa.

W filmie Wielka cisza, przedstawiającym życie w klasztorze kartuzów we Francji, niewidomy mnich 
wyznaje, że codziennie dziękuje Bogu za ślepotę, gdyż dzięki niej bardziej żyje w wymiarze duchowym.

Niedzielne espresso           z Proboszczem
3.   N i e d z i e l a    W i e l k a n o c n a



Nasza parafianka została włączona  
w stan dziewic konsekrowanych

Biskup Piotr Greger przewodniczył 22 kwietnia drugiemu w hi-
storii naszej diecezji obrzędowi konsekracji dziewic, wśród któ-
rych jest nasza parafianka – Danuta Jęczmyk. Podczas liturgii 
w hałcnowskiej bazylice w Bielsku-Białej śpiewał nasz parafial-
ny chór „Canticum Novum”, pod dyr. Zdzisława Kołodzieja, któ-
rego członkinią jest konsekrowana Danuta.
Na pytanie biskupa: „Czy chcesz być konsekrowana i zaślubio-
na naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?” ka- 
żda z czterech młodych kobiet odpowiedziała twierdząco. Kon-
sekrowane dziewice otrzymały obrączki i brewiarze, a po litur-
gii rozdawały pamiątkowe obrazki i częstowały ciastem.
W homilii biskup Piotr Greger przypomniał, że „Czystość to naj-
wyższy przejaw miłości. To gwarancja, że człowiek dostrzega 
w niej wartość, która zdecydowanie przewyższa pożądanie czy 
emocjonalne zauroczenie. Jeśli człowiek nie chroni czystości, 
wówczas ludzka miłość staje się brudna, okaleczona fizycznie, 
psychicznie i duchowo. Jesteście promotorkami tej wciąż nie-
docenianej wartości, z którą współczesny czło- 
wiek ma tyle problemów”. Biskup przypomniał, 
że obrzęd ten ma bogatą historię i sięga korze- 
niami rzymskiej tradycji drugiej połowy IV w.
Po homilii i odśpiewaniu Litanii do Wszystkich 
Świętych, gdy kandydatki leżały krzyżem przed 
ołtarzem, biskup przyjął od nich potwierdzenie 
gotowości trwania w dziewictwie, poświęco-
nym Bogu i w służbie Kościołowi. Zanim bi- 
skup odmówił uroczystą modlitwę konsekracyj- 
ną, same kandydatki – Danuta, Magdalena, Te-
resa i Małgorzata – odpowiadały: „Ojcze, przyj-
mij postanowienie życia w doskonałej czystości 
i naśladowania Chrystusa, które z pomocą Bożą 
składam wobec ciebie i świętego ludu Bożego”.
Panie, które włączono do grona dziewic konsekro-
wanych przyjęły z rąk biskupa symbole: obrączkę 
– znak zaślubin z Chrystusem oraz brewiarz – na-
rzędzie osobistego uświęcenia przez modlitwę.
Kandydatki na dziewice konsekrowane przygoto- 
wywały się do tej decyzji poprzez formację ducho- 
wą i indywidualne kierownictwo duchowe. W pod-
niosłej uroczystości uczestniczyli krewni i przyja- 
ciele kobiet. Przy ołtarzu modliło się ponad 20 ka- 
płanów, wśród nich proboszcz naszej parafii ks. Eu- 
geniusz Burzyk i ks. Filip Glanowski, który przygo-
towywał Danutę Jęczmyk do konsekracji.

Zdjęcia: Jerzy Zajda, Robert Karp, Beata Jęczmyk











 1. Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa majowe. 
Zapraszamy codziennie o godz. 17.30.

 2. W środę – 3 maja – uroczystość NMP Królowej 
Polski. Msze Święte w porządku niedzielnym. 
Jest to również dzień modlitw w intencji emi-
gracji polskiej.

 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek oraz 
piątek spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę 
od godz. 9.00 odwiedziny chorych parafian.

 4. W sobotę – 6 maja podczas nabożeństwa ma- 
jowego o godz. 17.30 rozpoczynamy Nowen- 
nę do Ducha Świętego przed przyjęciem Sa- 
kramentu Bierzmowania. Obecność kandyda-
tów do bierzmowania jest obowiązkowa.

 5. W przyszłą niedzielę – 7 maja o godz. 14.00 
zapraszamy dzieci specjalnej troski wraz ro- 
dzicami i opiekunami na Mszę Świętą do ka-
plicy naszego kościoła.

 6. Przy stolikach z prasą za dowolną ofiarą mo- 
żna nabyć nowe albumy: „Katechizm Młodego 
Polaka”, „Polskie obrazy historyczne” i „Taje-
mnice polskich kościołów”.

 7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę 
mieszkańcom Starych Bloków 18, 20 oraz 21. 
W  tym tygodniu prosimy mieszkańców blo-
ków: 22 i 23.

 8. Z racji tzw. długiego weekendu oraz związa-
nych z nim wyjazdów tradycyjna „Modlitwa 
Matek” odbędzie się dopiero w przyszły po-
niedziałek – 8 maja.

 9. Parafialna Rodzina Radia Maryja organizuje  
pielgrzymkę do Sanktuarium NMP Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w To- 
runiu oraz do Matki Bożej Licheńskiej w Li- 
cheniu, w dniu 3-4 czerwca 2017. 

  W programie: 3 czerwca, Toruń: 12.30 – Ży-
wy Różaniec na antenie Radia Maryja, 15.00 – 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, zwiedzanie 
Sanktuarium, 18.00 – Msza Św. 4 czerwca, 
Licheń: 10.00 – Msza Święta w Bazylice Matki 
Boże Licheńskiej, czas wolny na zwiedzanie. 
Zapisy w zakrystii. Koszt 200 zł, wyjazd auto- 
karem spod Ośrodka Kultury o 5.30.  Dodatko-
we informacje pod nr tel. 609 322 346.

Ogłoszenia duszpasterskie
30 kwietnia – 7 maja



Intencje mszalne
30 kwietnia – 7 maja

Adres parafii:
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Redakcja: parafia@materdolorosa.pl, 

komiks: Kuba Jarnot, Małgorzata Kuderska
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Skład i druk: 
Grzegorz i Anna Bierońscy (SLAJD) 

tel: 500 127 217; e-mail: poligrafia@slajd.eu

NIEDZIELA – 30 kwietnia
  7.00 † Irena Brzychcy w 3 r. śm.
  8.30 † Marian Cacak w 5 r. śm.
  8.30  O Boże błogosławieństwo 

dla sprzątających ze Starych 
Bloków nr 12,13,14

10.00 † Bronisław Chrapek w 10 r. śm.
11.30 † Maria i Stanisław Jarzyna
18.00 † Anna Wójcik w r. śm.
PONIEDZIAŁEK – 1 maja
6.30 † Emilia i Stanisław Łach
6.30 † Lucyna i Kazimierz Kowalscy
18.00 † Edward Stefaniak z rodzicami
WTOREK – 2 maja
6.30 † Bonifacy Kruk
6.30 † Kazimierz Grzywa
6.30 † Stanisław Żaba
18.00 † Aniela Żmuda z dwoma mężami 

i rodziną
ŚRODA – 3 maja
7.00 † Emil Nycz
8.30 † Władysław i Marianna Płonka  

z synem Karolem
10.00 † Edward Tatar w 29 r. śmierci
11.30 † Maria Kubas w 6 r. śmierci
18.00  O zdrowie i Boże błogosławień-

stwo dla Edwarda i Kazimiery  
z okazji 50 r. ślubu

CZWARTEK – 4 maja
6.30  W intencjach Radia Maryja oraz 

za misje i misjonarzy
6.30 † Aleksander Zemlik w 1 r. śm.
6.30 † Kazimierz Grzywa
18.00 † Aleksander Zemlik w 1 r. śm.

PIĄTEK – 5 maja
6.30  W intencji dzieci przystępu-

jących do I Komunii Świętej
6.30 † Józef Kachel
18.00 † Irena Chrapek
SOBOTA – 6 maja
6.30 † Edward Dudek w 1 r. śmierci
6.30 † Zdzisław Cygoń
6.30 † Cecylia Tobiasz w 22 r. śm.
6.30 † Zofia w 5 rocznicę śmierci
18.00 † Maria i Ludwik Gocal
NIEDZIELA – 7 maja
7.00 † Józef Błaś z rodzicami
8.30 † Stanisław i Maria Kolasa  

w 8 r. śmierci
10.00  W intencji Stanisławy Kowal-

skiej z okazji 90 r. urodzin 
z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze

10.00 † Stanisław Winczowski
11.30 † Adam Salepa w 3 r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Emil Nycz


