Litania do Świętego Wojciecha
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się za nami
Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco,
Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi,
Święty Wojciechu, wszelkimi cnotami ozdobiony
Święty Wojciechu, mężu według Serca Bożego,
Święty Wojciechu, dobrym przykładem owcom swoim przyświecający,
Święty Wojciech, pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twej owczarni dbający,
Święty Wojciechu, złe obyczaje wykorzeniający,
Święty Wojciechy, nad występkami ubolewający,
Święty Wojciechu, postami ciało swe umartwiający,
Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa Pana,
Święty Wojciechu, Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący,
Święty Wojciechu, u pogan wobec śmierci nieustraszony,
Święty Wojciechu, wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający,
Święty Wojciechu, za słowo Chrystusa śmierć panoszący,
Święty Wojciechu, patronie i opiekunie Ojczyzny naszej,
Święty Wojciechu, patronie uciśnionych ubogich ludzi,
Święty Wojciechu, dobry Pasterzu,
Święty Wojciechu, chwało ozdobo Ojczyzny naszej,
Święty Wojciechu, wzorze duchowieństwa,
Święty Wojciechu, drogo do życia wiecznego,
Abyśmy z grzechów powstali,
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili,
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za przyczyną świętego Wojciecha,
Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali,
Abyśmy razem z świętym Wojciechem Ciebie chwalili,
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W.: Przez zasługi Świętego Wojciecha,
O.: Chryste, nas wysłuchaj.
Módlmy się
Boże, ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego
Wojciecha, biskupa, spraw prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami
w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Łk 24, 13-35
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt
stadiów od Jeruzalem. 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 jakby przesłonięte, 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 my spodziewaliśmy się,
że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale 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 wraz z nimi. Gdy zajął
z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, 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.

Medytacja nad Słowem Bożym

Tylko Łukasz notuje scenę o dwu uczniach uciekających do Emaus ze strachu przed mogącymi nastąpić
prześladowaniami ze strony Judejczyków.
Po dzień dzisiejszy tradycja chrześcijańska nie jest zgodna, gdzie należy lokalizować to miejsce, stąd też pokazuje
się aż trzy miejscowości „Emaus” leżące w różnej odległości od Jerozolimy. Jedna z nich jest położona ok. 12 km od
stolicy Judei, czyli właśnie owe sześćdziesiąt stadiów.
Dwaj uczniowie nie poznali Jezusa po Jego zewnętrznym wyglądzie. Rozpoznali Go dopiero po „łamaniu chleba”,
czyli po Eucharystii. Pytanie, jak mogli Go rozpoznać po Eucharystii, skoro w Wielki Czwartek nie było ich
w Wieczerniku? (Jezus miał tam przebywać wyłącznie w gronie Dwunastu).
I tu dochodzi chyba do głosu pierwotna katecheza, kiedy to uczniowie po śmierci Jezusa przebywali
w Wieczerniku zamknięci z obawy przed Judejczykami, i przez wieczór Wielkiego Piątku, noc i cały dzień Wielkiej
Soboty mieli czas na wspólne rozważanie tego, co się stało; na przypominanie Jego słów, na dzielenie się ostatnimi
wydarzeniami sprzed męki i śmierci, z Wielkiego Czwartku. Była to pierwotna katecheza Kościoła, przekazywanie
prawdy o Chrystusie, dokonujące się potem z pokolenia na pokolenie.
Na ile my włączamy się w tę katechezę Kościoła, przekazując prawdę o Jezusie innym ludziom? Naszym
dzieciom, rodzinie, sąsiadom, znajomym?
ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień
25.04.2020
Sobota
26.04.2020
III Niedziela
Wielkanocna

27.04.2020
Poniedziałek
28.04.2020
Wtorek
29.04.2020
Środa
30.04.2020
Czwartek
01.05.2020
Piątek

Godz.
800

Intencja
+ Filip Dzięcielewski (5 r. śm.), Marianna, Henryk, Marian Wagner, Irena
Zamiara, Jerzy Kozubiński, Wiesław Janiak, Paweł Zawadzki
+ Stanisława Kościelska

1000

+ Janusz Przybysławski

1200

800

+ Kazimierz Nowicki (2 r. śm.)
W int. Teresy i Andrzeja z ok. 40-lecia małżeństwa z pr. o Boże
błogosławieństwo
+ Leopold, Bożena Maliccy
1) + Zygmunt Binkowski (3 r. śm.)
2) + Irena Śmigiel
W int. Parafian
1) + Maria Czechańska
2) + Janusz Wysocki
+ Jerzy, Bronisława, Antoni Malczewscy, Władysława, Walenty Fabisiak
1) + Zofia, Leon, Regina, Janina, Stefan Kanke
2) + Bernard Srocki (2 r. śm.), Zofia, Janusz Srocki
W pewnej intencji

1700

+ Kazimierz Gonet

800

+ Małgorzata Kozłowska
1) + Bronisława Głowacka
2) + Regina Ziętarska
+ Helena Woźniak

1700

1700
800
1700
800
1700
800
1700

1700
800

02.05.2020
Sobota

03.05.2020
IV Niedziela
Wielkanocna

1000

800

W int. Parafian
1) + Melania, Stanisław Kosińscy i zm. rodziny
2) + Macie Zych (5 r. śm.)
+ Andrzej, Zygmunt, Eugeniusz Makowscy

1000

W int. Ojczyzny

1200

+ Jerzy Jakubowski

1700

+ Czesław Skory, Renata Szak

1700

Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2020 r.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy
Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej
wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których
najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze
Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii. Dzisiaj
o godz. 13.00, w Bazylice Prymasowskiej uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha.
W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna,
która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego
wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego
Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia
Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.
W środę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece wyróżniała
się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł doktora
Kościoła. A w 1999 roku Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej
pierwszopiątkowej będzie od godz. 16.00. W czwartek będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa.
Będziemy również prosili o liczne i święte powołania do służby w Kościele, także z naszej wspólnoty
parafialnej. W piątek przez przyjęcie Komunii św. wynagradzajmy Panu Bogu wszelkie zniewagi i brak żalu
za popełnione grzechy. W pierwszą sobotę oddamy się pod macierzyńską opiekę Niepokalanemu Sercu
Bożej Matki o godz. 7.15.
Przypominamy, że Ks. Prymas udzielił dyspensy od obowiązku mszy św. niedzielnej na czas epidemii
koronawirusa. W związku z tym, że w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2, w naszym kościele może
to być 18 osób.
W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na
Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W
naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie po wieczornej mszy św. Zadbajmy
też o wizerunki Maryi w naszych domach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii
loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.
We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja, będziemy prosić go o wrażliwość sumień i ład
moralny w życiu społecznym.
3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej
Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona
przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte z Uroczystości tego dnia w naszym
kościele będą sprawowane o godz. 8.00 i 10.00. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę
Matki Bożej.
W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy
rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób
zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.
W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Tak zwana
Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji
będziemy prosili Boga, aby i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się chętni do pracy w Kościele, bo
żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej.
Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o godz. 8.00, Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną, w czwartek o g. 16.30 różaniec w int.
powołań kapłańskich.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii, a szczególnie za przekazane na utrzymanie parafii do skarbony w
kruchcie kościoła oraz na konto parafialne w banku. Numer konta: 13 1600 1462 1877 3875 3000 0003.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą wszystkim naszym Parafianom,
Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej Parafii. Na rozpoczynający się tydzień życzę
błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.

