
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza [Ps 16] 

Hasła:  1. Wieś Emaus oddalona jest  sześćdziesiąt stadiów od …  2. " dziś już (jest) … 

dzień, jak się to stało” 3. Uczniowie rozmawiali  z sobą o tym wszystkim, co się …                   
4.  Uczniowie nie … Jezusa, gdy byli z Nim w drodze.  5. Uczniowie zatrzymali się …              
6. Imię jednego z uczniów 7. „Arcykapłani i nasi … wydali Jezusa na śmierć i ukrzyżowali”.  
8. „A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela”.  9. Niektóre z kobiet 
miały … aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.  10. Uczniowie przymusili Jezusa, 
mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku …  11. „O nierozumni, jak … są wasze serca do 
wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy” 12. „Wziął chleb, … błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im”  13. Jezus Sam Siebie nazwał …  14. Uczniowie … Jezusa do 
pozostania razem z nimi.  15. Zaczynając od …  poprzez wszystkich proroków, Jezus 

wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 
– Jak długo można iść                   

z Jezusem, nie wiedząc, że to 
On, i jak nagle można w 
Niego uwierzyć – Jak długo 
można cierpieć, nie wiedząc 
dlaczego, i jak szybko można 
wiedzieć, żeby już nie pytać. – 
Jak długo można skarżyć się, 
że nikt nas nie kocha, i jak 
nagle w chwili śmierci spotkać 
się z Tym jedynym, który nas 

kochał naprawdę.  - 
Powtarzamy: „Moja wina, 
moja wina, moja bardzo 
wielka wina”. Jedna jest 
wielka wina: nie rozpoznać              
w swoim życiu Jezusa. Jak              
w wierszyku dla dzieci: „Co za 
dwie gapy! Dwa gawrony! 

Jezus był z nimi, a nie powiedzieli: Pochwalony!”. – Jakże często ta historia się powtarza. 
On stale idzie z nami, tuż - tuż, a my Go nie poznajemy. Może idziemy w innym kierunku? 
Może Om idzie w prawo, a my w lewo? Może On idzie naprzód, a my cofamy się? – 
Właściwie na każdej drodze spotykamy się z Nim, bo każda droga „prowadzi do Emaus” 
…, kiedy w pewnej chwili spotkamy się z Nim i rozpoznamy Go. [x Jan Twardowski].           
Pan Jezus zaprasza nas na przechadzkę z Jerozolimy do Emaus (ok12 km) i pragnie nam 
ukazać sens zawiedzionej nadziei …- Najczęściej wtedy, kiedy się już zaczyna realizować 
pragnienie naszego serca, coś się przewraca i wali w gruzy … - Tak samo było w życiu 
uczniów Chrystusa. Oto byli pewni, że nadchodzi upragniony moment dla ich ojczyzny … 
Jednej nocy wszystko się zawaliło … Idą ze zwieszonymi głowami. Dołączył do nich 
Chrystus i zaczyna tłumaczyć: „Te wasze pragnienia o szczęśliwym życiu na ziemi …               
to budowanie zamków na lodzie. …Nie o to chodzi. Nie o takie skarby należy zabiegać… - 
Oni coraz lepiej rozumieją, serca ich pałają radością, …a kiedy połamał chleb i rozdał im – 
poznali Go … [x E.  Staniek] ; MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się, abyśmy przebili się 

przez ciemności naszych oczekiwań i ujrzeli blask  Oblicza Twojego zmartwychwstania ... 

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     

nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

 
 
 
 
 
 

Uwierzyłeś Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce,                       
gdy do nas mówisz (por. Łk 24,32)        Łk 24,13-35 

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 
sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 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 niejako na uwięzi, 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 myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a 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 z nimi. Gdy zajął             
z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do 
siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 
Jedenastu i innych z nimi, 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. - .. nadmierne przywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć 
nam oczy na rzeczywistość. I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy                   
za „jedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje”… [P. Ciesielski OP, „Oremus” IV 08];  

Papież Franciszek: „Egipt, który jedną ręką buduje, a drugą zwalcza terroryzm jest 

powołany do wykazania, że wiara jest dla Boga, Ojczyzna jest dla wszystkich … Myślą 
obejmuję szczególnie tych wszystkich, którzy w ostatnich latach oddali swoje życie, aby 
chronić swą ojczyznę: młodzież, członków sił zbrojnych i policji, obywateli koptyjskich i 
wszystkich nieznanych poległych z powodu różnych działań terrorystycznych. Myślę również 
o zabójstwach i zagrożeniach, które doprowadziły do ucieczki chrześcijan z północnego 
Synaju. Wyrażam uznanie dla władz cywilnych i religijnych oraz dla tych, którzy dali gościnę                
i pomoc tym tak udręczonym ludziom. Myślę też o osobach dotkniętych podczas ataków na 
kościoły koptyjskie, zarówno w grudniu ubiegłego roku jak i niedawno w Tanta i w Aleksandrii. 
Ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom Egiptu wyrażam najgłębsze współczucie oraz 
zapewniam o modlitwie do Pana, aby dał rychły powrót do zdrowia osobom rannym. …                     
[z tekstu papieskiego przemów. w Egipcie - 28 IV 2017].   
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Św. Jan Paweł II - I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, 

wołam z całej głębi tego tysiąclecia, … wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi 
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen. [Homilia -

Msza św. na Placu Zwycięstwa - 2 VI.1979].  „Pamięć i Tożsamość”- cytaty:                            
- W tajemnicy odkupienia zwycięstwo Chrystusa nad złem jest dane człowiekowi nie tylko 
jako osobista korzyść, ale także jako zadanie. - Wolność jest dana człowiekowi przez 
Stwórcę i jest mu równocześnie zadana. Poprzez wolność człowiek jest powołany do 

przyjęcia i realizacji prawdy. - Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie 
zwycięskie jest dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią; że nad nienawiścią 

tryumfuje miłość.                                                    
Stefan Kard. Wyszyński – „Wszystko postawiłem na Maryję"  -  „Bóg czasem wymaga 

od nas bardzo wiele, ale ma do tego pełne prawo. Od kogóż bowiem miałby wymagać, 
jeśli nie od wybranych sług swoich! Przecież tak twarde wymagania postawił Synowi 
Swemu Jednorodzonemu! Czyżby nie mógł oczekiwać uległości od swych synów 
przybranych? [Druga kromka chleba, Poznań - Warszawa 1977].                 
 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina. -   I - Lectio  - Przeczytaj                      
w skupieniu, kilka razy tekst, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch Święty:   Jeżeli 
bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków 
każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem,                     
że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie 
czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka 
niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, 
dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego 
uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza                           
i nadzieja są skierowane ku Bogu. (1 P 1,17-21);    II -  Meditatio -    Staraj się zrozumieć - 
pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".  – Świat, w którym żyjemy często dzieli ludzi na 
różne kategorie: bogatych i biednych, tych z którymi trzeba się liczyć i tych, których zdania 
nie trzeba brać pod uwagę, wpływowych i nie wpływowych. W oczach Bożych status 
społeczny nie liczy się. Wobec Pana Boga nie musimy mieć żadnych kompleksów 
wzrostu, wagi, obfitości gotówki ... On wydając sądy patrzy na serce i nasze uczynki. Stąd 
Apostoł zachęca abyśmy czas pobytu na obczyźnie, czyli czas naszej ziemskiej wędrówki 
spędzali w bojaźni, szacunku serca wobec Ojca Niebieskiego. On bowiem za nasze 
uwolnienie z sideł grzechu, odnowienia naszego człowieczeństwa, wykupienia ze złego 
postępowania "zapłacił" drogocenną krwią Swego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie było innej 
alternatywy, gdyż nawet tony srebra i złota na nic tu by się zdały. … - Jak spędzam czas 
swojego pobytu na obczyźnie? Jakim jestem pielgrzymem? Czy moje serce jest pełne 
bojaźni, szacunku wobec Ojca Niebieskiego? Czy pamiętam, że Pan Bóg wydając wyroki, 
patrzy na stan mego serca, prawość sumienia, dobroć moich czynów? Czy zdaję sobie 
sprawę, że przed Panem Bogiem nie można udawać dobrego, miłosiernego, kochającego, 
ale trzeba być dobrym, miłosiernym, kochającym? - Czy jestem świadom ceny, jaka 
została uiszczona za moje wieczne wykupienie, zbawienie, uwolnienie od zła? Czy Boży 
Syn, baranek niepokalany i bez zmazy nie przelał swej krwi za mnie niejako na darmo? … 
Ku komu jest skierowana moja wiara i nadzieja?…   III - Actio/oratio - Teraz ty mów                    
do Boga. Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca - Módl się prosto i spontanicznie – 
Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej 
radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy... (Ps 16,11);   IV - Contemplatio: Trwaj 
przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha: ... Powtarzaj w różnych 
porach dnia: Ukaż mi, Panie, Twoją ścieżkę życia… [z opr. ks. R. Stankiewicza SDS]; 
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.                    III NIEDZIELA  WIELKANOCNA    

1. W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy nowennę do Św. Stanisława BM przed Jego 

uroczystością 8 maja. Dziś jeszcze nowenna po Mszy św. wieczornej, a od jutra będzie 
połączona z nabożeństwami majowymi, które w naszym kościele będą codziennie                          
o g. 17.15. Przypominamy, że uroczystości odpustowe w naszej parafii odbędą się 8 maja, 
w następny poniedziałek. Uroczystościom będzie przewodniczył i homilię wygłosi                        
Ks. Kamil Falkowski, pochodzący z naszej parafii. 
2. Jutro Kościół wspomina Św. Józefa Rzemieślnika. Jest to tradycyjne święto ludzi 

pracy. Msze św. jak w każdy dzień powszedni. O godz. 7.30 Msza św. zbiorowa                            
za Zmarłych. 
3. We wtorek, między dniami świątecznymi, kancelaria parafialna będzie nieczynna.  
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi, a następnego dnia jest 3 maja. Niech w tych 

dniach nie zabraknie polskich flag w naszych oknach i na balkonach! 
4. W środę, 3 maja, Kościół obchodzi uroczystość NMP Królowej Polski.                                  

Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 9.30 (w intencji Ojczyzny) i 18.00. 
5. W  tym  tygodniu I czwartek,  I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek o g. 15.00 

wystawieniem Najśw. Sakr. rozpocznie się adoracja w intencji Kościoła Św. i kapłanów. 
Adorację zakończy nabożeństwo majowe. W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30, 
17.00  (dla dzieci)  i  o 18.00.  Spowiedź św. rano od 6.30 i po południu od 16.30.                         
W sobotę Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o g. 7.30. Z racji nabożeństwa 
majowego  nie będzie różańca fatimskiego. 
6. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która jest wyeksponowana na 

regale obok ołtarza św. Teresy. „Bóg zapłać” za uczciwe i sumienne regulowanie opłat 
zgodnie z cenami na poszczególnych egzemplarzach prasy!  Kalendarium: 
01 V 2017 – pn. – VI rocznica Beatyfikacji św. Jana Pawła II i III rocznica Kanonizacji 
Jana XXIII i Jana Pawła II – (urocz. religijna 27 IV 2014 w Watykanie);                    
01 V 2017 – pn. – Międzynarodowe Święto Pracy  - ustanowione w 1889 na I Kongresie 

Drugiej Międzynarodówki w Paryżu dla upamiętnienia masakry robotników w 1886                       
w Chicago.- W Polsce pierwsze obchody zorg. wbrew zaborcom w 1890;- Po II wojnie 
światowej święto obchodzono przez organiz. wymuszanych przez PZPR. pochodów; 
02 V 2017 - wt. - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej - święto państwowe  - 

obchodzone od 2004 r. (w 1945 żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili 
polską flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie). Data ta nawiązuje też do czasów PRL-u, 
w których władze komunistyczne wydały nakaz zdejmowania flag państwowych zaraz                       
po 1 Maja, aby ich nie było na dzień 3 Maja;                         
03 V – sb. - Święto Konstytucji 3 Maja - (3 V 1791 - pierwsza konstytucja w Europie);      
- Uroczystość NMP Królowej Polski – obrona Jasnej Góry przed Szwedami (1655)                       
i Śluby Króla Jana Kazimierza - powierzenie Królestwa opiece Matki Bożej -  Z dawna 
Polski Tyś Królową … „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”  

W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas 
w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Jasnogórskie Śluby 
Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 
sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona 
wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości 
milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia 
narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat. 


