Pierwsze czytanie Dz 2, 14. 22b-32
Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Psalm (Ps 16 (15)
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia
Albo: Alleluja
Drugie czytanie 1 P 1, 17-21
Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa
Ewangelia Łk 24, 13-35
Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Intencja Apostolstwa Modlitwy na
miesiąc kwiecień:
Intencja powszechna —
Wyzwolenie się z uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod
wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc
i towarzyszenie.

Z Ewangelii wg Świętego Łukasza
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, jakby 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.

Komentarz:
Jezus po swoim Zmartwychwstaniu jest obecny w inny sposób niż
dotychczas i rodzi to trudność w rozpoznaniu Go nawet dla tych, którzy
byli z Nim na co dzień. Łukasz,
zamieszczając szczegółowy opis
jednego z wydarzeń po Zmartwychwstaniu Jezusa, pragnie zawrzeć w
nim pouczenie dla wspólnoty, jak
odczytywać obecność Jezusa, który
przecież jest pośród wierzących. Nie
bez znaczenia jest to, że uczniowie
spotykają Jezusa, będąc w drodze.
Droga symbolizuje tu przede wszystkim trud wzrastania w wierze.
Człowiek otrzymuje od Boga dar
wiary, ale sam też musi go rozwijać.
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Intencje mszalne:
PONIEDZIAŁEK 27.04

WTOREK 28.04

8.00

1. +BARBARA w 17. r. śmierci.
2. O dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży i o rozwój wiary w nich.
3. W intencji Parafian.

8.00

18.00

1. ++Jan i Bibianna PAWŁOWSCY.
18.00
2. Dziękczynna w dniu urodzin Antka z prośbą o opiekę Bożą i bło-gosławieństwo.
3. wolna intencja.

ŚRODA 29.04

1. wolna intencja
2. ++MAMA Janina w 25. r. śmierci oraz TATA Wacław i
BRAT Henryk.
3. W intencji Parafian
1. O zdrowie na duszy i ciele dla Piotra i Dary Ducha
Świętego i opiekę Maryi.
2. wolna intencja

CZWARTEK 30.04

8.00

1. O Boże błog., dla Adama i Jego rodziny, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o 8.00
op. Maryi
2. W intencji Parafian

10.00

POGRZEB: +Bronisława WILKE

18.00

++RODZICE: Krystyna i Janusz JEZIERSCY.

18.00

1. +Bogusław NIEZNALSKI
2. +MARLENA w 9. rocznicę śmierci.
3. +TATA – intencja od koleżanek z pracy i znajomych..

19.30

O ustanie epidemii.

PIĄTEK 1.05

1. wolna intencja.
2. wolna intencja.
3. wolna intencja.

SOBOTA 02.05

8.00

1. +Ewa ANDRZEJCZAK (I)
8.00
2. W intencji RODZINY o łaskę żywej wiary i Boże błog., i dary Ducha Świętego i
op. Maryi.
3. O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i Anioła Stróża dla Anieli w dniu 8.
rocznicy urodzin.

18.00

1. +Józef KARTANOWICZ.
2. W int. Księdza Proboszcza o potrzebne łaski w dniu imienin.
3. +Bernard WŁOCH

18.00

1. Ewa Andrzejczak (II)
2. Wynagradzająca za grzechy przeciw Niepo-kalanemu
Sercu Maryi.
3. W intencji Parafian.
W intencji naszej Ojczyzny, aby panował w niej pokój i
jedność.

03.05.2020 IV NIEDZIELA WIELKANOCY
+Ewa ANDRZEJCZAK (III)

7.30
9.00

1. Za Daniela i Patrycję z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże błog., i opiekę Matki Bożej.
2. +Roman DAWCZAK i ++ z RODZIN: DAWCZAK i STAWCZYK

9.15

Wspólnota Krwi Chrystusa.

10.30

1. +SYN Dariusz.
2. ++RODZICE: Hildegarda i Hubert oraz MAMA Józefa.

12.00

Dziękczynna w intencji BABCI Elżbiety z prośbą o błog., Boże, opiekę Maryi.

13.15

1. ++Franciszka, Helena, Alfons, Jan i Stanisław.
2. +Stefan DŁUGOSZEK w 38. rocznicę śmierci.

18.00

++Jadwiga, Zofia, Marianna, Urszula, Krystyna, Helena – członkinie Żywego Różańca.
2. +Bożena ZIELIŃSKA – miesiąc po pogrzebie – intencja od zakładu pogrzebowego „Św. Józef.”

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele Tydzień Biblijny.
2. Przypominamy, że w Eucharystii, wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu może uczestniczyć większa liczba osób: w górnym kościele może zgromadzić się 58 osób, w kościele dolnym 37
osób natomiast w kaplicy adoracji 13 osób. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa: prosimy o korzystanie z masek, rękawiczek
i gorąco zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na ręce.
3. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu codziennie
od 18.30 – 21.00. Od godziny 19.00 (co 30 min.) będzie udzielana
Komunia Święta osobom nieuczestniczącym tego dnia w Eucharystii. Podczas adoracji okazja do spowiedzi św. Od piątku 1. maja,
codziennie o g. 20.45 będzie odśpiewywana litania Loretańska do
Najświętszej Mary Panny – w ramach nabożeństwa majowego.
Serdecznie zapraszamy!
4. W każdy czwartek o g. 19.30 w dolnym kościele sprawujemy
Eucharystię w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa. Według nowych przepisów, udział w Eucharystii może wziąć 37 osób.
5. W piątek, 1. maja obchodzimy pierwszy piątek miesiąca. Tego
dnia tradycyjnie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
w kaplicy adoracji. Spowiedź w g. 17.00 – 18.00 w dolnym kościele,
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po wieczornej
Eucharystii. Tego dnia pamiętajmy w modlitwie o Ludziach Pracy,
za wstawiennictwem św. Józefa Rzemieślnika. Arcybiskup Metropolita Gdański, mając na uwadze dobro duchowe wiernych udzielił
tego dnia dyspensy od piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie
Archidiecezji Gdańskiej. Tego dnia rozpoczynamy tradycyjne
nabożeństwa majowe. W naszej parafii codziennie po wieczornej
Eucharystii i dodatkowo o 20.45 podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu w górnym kościele.

6. W sobotę – pierwsza sobota miesiąca. Wspólnota Żywego Różańca,
zaprasza na wspólną modlitwę różańcową w dolnym kościele o g.
17.15. W miesiącu maju dyżur modlitewny przejmuje róża Matki
Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Odwiedziny chorych z
Najświętszym Sakramentem według ustaleń.
7. Również w sobotę, 2. maja obchodzimy Dzień Flagi Narodowej,
pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonej! Tego dnia będziemy
również obchodzić Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, głównej Patronki Polski – w tym roku uroczystość zbiega się z
IV niedzielą wielkanocną, która przypada 3. maja. Jest to także dzień
imienin ks. Proboszcza – pamiętajmy w modlitwie!
8. Informujemy, że sakrament bierzmowania nie odbędzie się w planowanym terminie. O nowym terminie poinformujemy.
9. Ksiądz Proboszcz zwraca się z prośbą o wsparcie inwestycji w
parafii. Aktualnie wykonywane są nowe ławki do kaplicy adoracji.
Ofiary można złożyć do specjalnie przygotowanej puszki w górnym
kościele lub w zakrystii.
10. W każdą niedzielę o g. 21.00 w górnym kościele zapraszamy na
nabożeństwo Drogi Światła, podczas którego będziemy rozważać
czternaście stacji z wydarzeń od Zmartwychwstania Jezusa do
Zesłania Ducha Świętego. Jednocześnie informujemy, że Metropolita
Gdański odwołał zakaz celebrowania nabożeństw. W związku z tym
nabożeństwo nie będzie transmitowane.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa
Niedzielnego”, do odwiedzania naszej parafialnej strony
internetowej, facebooka oraz do zabrania ze sobą naszego
parafialnego biuletynu. Biuletyn dostępny również w wersji
elektronicznej na stronie naszej parafii. Można również zamawiać
intencje mszalne drogą elektroniczną. Adresy mailowe księży
dostępne są na stronie internetowej naszej parafii.

