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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE          

EWANGELIA  wg św. Łukasza 24, 13-35 

Uczniowie z dzisiejszej Ewangelii mówili: „…a myśmy się spodziewali...” To bardzo ważne, 
by się spodziewać różnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi. Ale nadmierne przywiązanie do te-
go, na co oczekujemy, czego chcemy, może zamknąć nam oczy na rzeczywistość. I może zao-
wocować tym, że Pana Boga uznamy za jedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje. 
Wydaje nam się, że to my wiemy najlepiej.  
Pan Jezus idzie z uczniami –  (z każdym z nas) - , którzy jeszcze nie mają doświadczenia spo-
tkania Go po zmartwychwstaniu. Są więc smutni i zawiedzeni. Po wylaniu swoich żalów słyszą 
z ust Pana Jezusa  - o nierozumni! A potem następuje wykład o tym, co w Pismach napisano o 
Mesjaszu. Ale to ich nie przemienia. Przemienia ich dopiero doświadczenie. Gdy Jezus siada z 
nimi, gdy łamie chleb, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, daje im Komunię Świętą - wtedy 
staje się obecny w nich. Znika im z oczu, bo wchodzi w nich, spotykają Go w sobie. To do-
świadczenie przemieniło ich ze smutnych i zawiedzionych uciekinierów w zwiastunów i głosi-
cieli Pana. Używają ważnego sformułowania - pałanie serca. Cokolwiek by to oznaczało, to 
coś wewnętrznego w nas, pochodzącego bezpośrednio od Boga, coś, co przekonuje od środka, 
że On jest żywy i prawdziwy, że może nas przemienić, przemienić nasze myślenie, postępowa-
nie, spojrzenie na rzeczywistość.  
Panie Jezu, daj nam moc wiary i odwagę, byśmy przebili się wreszcie przez ciemności naszych 

oczekiwań, ciemności grzechu, a ujrzeli blask Twojego oblicza, blask Twojego zmartwych-

wstania.                                                                                                          Ks. Piotr Krzych 

Ogłoszenie  Katechetów  
Szkół Średnich 

W czwartek 30 kwietnia 2020 r. o 
godz. 9.00 zapraszamy wszystkich 
maturzystów, dyrekcje, nauczyli, 
rodziny i znajomych na uroczystą 
Mszę świętą wieńczącą okres nau-

ki w szkołach średnich. Pod-
czas Mszy św. złożymy Bogu 

dziękczynienie za otrzymane od 
Niego łaski oraz za trud i poświe-
cenie  rodziców, nauczycieli, kate-
chetów i wychowawców. Ta Eu-
charystia będzie również gorącą 
prośbą o potrzebne dla Was dary 
Ducha Świętego na czas egzami-
nów i wyboru swojej drogi życio-
wej. Transmisja uroczystości na 

stronie:  
https://krolowajaroslaw.pl/

https://krolowajaroslaw.pl/transmisja/


CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -  27 kwietnia  

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

28 kwietnia 

29 kwietnia 

30 kwietnia 

3 maja

1 maja 

2 maja

28 IV Wtorek,  
wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera  
i męczennika albo wspomnienie św. Ludwika 

Marii Grignion de Montfort, prezbitera 
29 IV Środa, Święto św. Katarzyny ze Sieny, 
dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy 

30 IV Czwartek,  
wspomnienie św. Piusa V, papieża 

1 V Piątek,  wspomnienie św. Józefa, rze-
mieślnika 

2 V Sobota, Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej Polski 

KALENDARIUM LITURGICZNE 



 Od 26 kwietnia do 2 maja 2020 r. po raz 12. przeżywać będziemy Ogólnopol-
ski Tydzień Biblijny. Dlatego też gościem „Rozmowy dnia” w środę, 22 kwietnia 2020 r., był 
ks. dr hab. Stanisław Haręzga, moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej. 
Tegoroczny Tydzień Biblijny przezywany będzie pod hasłem Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał 
Chleb życie wiecznego (por. J 6,35). W rozmowie z ks. Andrzejem Bienią, dyrektorem Radia FARA, 
ks. Haręzga mówił o idei przeżywania Tygodnia Biblijnego oraz przedstawił propozycję podjęcia 
lektury Słowa Bożego w czasie panującej na świecie pandemii koronawirusa. 
Na ten tydzień Archidiecezjalne Dzieło Biblijne proponuje rodzinną modlitwę Słowem Bożym opartą 
na tekstach Ewangelii czytanych podczas liturgii Mszy świętej danego dnia.   
Modlitwa będzie powadzona codziennie pod kierunkiem moderatora na antenie Radia FARA 
– Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej przez cały Tydzień Biblijny o godz. 20 

 

https://przemyska.pl/2020/04/21/xii-tydzien-biblijny/

