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2 V Św. Atanazy Wielki, biskup, doktor Kościoła. Urodził się 
w 295 roku w Aleksandrii. W młodym wieku żył w odosobnieniu na 
pustyni egipskiej, gdzie spotkał św. Antoniego Pustelnika, swego 
mistrza. w 319 roku przyjął diakonat. Jako sekretarz biskupa Alek-
sandra brał udział w synodzie w Nicei (325) i przyczynił się do potę-
pienia arian. Później został metropolitą Aleksandrii. Walka arian 
z Kościołem, w którą włączali się kolejni cesarze, rzuciła głęboki 
cień na życie i pasterzowanie Atanazego. Pięciokrotnie był zmuszany 
przez kolejnych władców do opuszczenia Aleksandrii i przebywania 
na wygnaniu. Trewir, Rzym, pustynia były miejscami jego 17-letniej 
banicji. Atanazy głosił chrześcijaństwo w Etiopii i Arabii. Był znako-
mitym kaznodzieją oraz wybitnym teologiem. Zmarł 2 maja 373 
roku. Pozostawił traktaty. w "Żywocie św. Antoniego" dał podwaliny 
pod koncepcje życia zakonnego. 

4 V Św. Florian, żołnierz, męczennik. Do-
wódca wojsk rzymskich. Podczas prześlado-
wania chrześcijan przez Dioklecjana został 
aresztowany wraz z 40 żołnierzami 
i przymuszony do złożenia ofiary bogom. 
Wobec odmowy wychłostano go i poddano 
torturom. 4 maja 304 roku uwiązano mu ka-
mień młyński do szyi i zrzucono do rzeki 
Enns. W XV wieku na prośbę księcia Kazi-
mierza Sprawiedliwego sprowadzono część 
relikwii Świętego do Krakowa. Ku jego czci 
wybudowano na Kleparzu kościół. Kiedy 
w 1528 roku pożar strawił tę część Krakowa, 

ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej 
Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Pa-
tron Austrii, Bolonii, Krakowa; hutników, strażaków, kominiarzy. 
6 V Św. Filip, Apostoł, męczennik. Pochodził z Betsaidy nad jezio-
rem Galilejskim. Uczeń Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa 
zostaje jednym z dwunastu Jego uczniów (J 1,43-46). Wspominają 
go Ewangelie: kiedy do Mistrza przyprowadza Natanaela (J 1,43-48), 
podczas rozmnożenia chleba i ryb (J 6,1-7), gdy Grecy pragną spo-
tkać Jezusa (J 12,21-22) oraz na Ostatniej Wieczerzy (J 14,7-10). 
Jego dalsze dzieje nie są zapisane. Tradycja podaje, że Filip głosił 
Ewangelię w krainie Partów Grecji, Scytii, Lidii, Frygii, Azocie. Tam 
został ukrzyżowany lub ukamienowany. Jest patronem Antwerpii 
oraz pilśniarzy i czapników. 
Św. Jakub, Apostoł zwany Mniejszym lub Młodszym (+ 62). Był 
(Mk 15,40) synem Kleofasa i Marii, rodzonym bratem św. Judy Ta-
deusza, krewnym Jezusa. Pochodził z Nazaretu. Po opuszczeniu 
przez św. Piotra Jerozolimy pierwszy biskup w tym mieście. Odgry-
wał poważną rolę jako gospodarz tzw. Soboru Apostolskiego. Po-
niósł śmierć męczeńską - strącony ze szczytu świątyni, a następnie 
ukamienowany. Św. Jakub jest patronem dekarzy. 
 
Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=5 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Czytanie z Dziejów Apostolskich: W dniu Pięćdziesiątnicy 
stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym 
głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruza-
lem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych 
słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg 
potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, 
jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami 
wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia 
Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do 
krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy 
śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, 
bo Dawid mówi o Nim: „Miałem Pana zawsze przed oczami, 
gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego 
ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i 
moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz 
duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec 
rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie 
radością przed obliczem Twoim”. Bracia, wolno powiedzieć 
do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowa-
ny w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. 
Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uro-
czyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział 
przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że 
ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie 
rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszy-
scy jesteśmy tego świadkami». 

Oto Słowo Boże. 
PSALM RESPONSORYJNY 
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia  
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *  
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».  
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *  
to On mój los zabezpiecza. 
   Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *  
bo serce napomina mnie nawet nocą.  
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *  
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 
    Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *  
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,  
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *  
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 
   Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *  
pełnię radości przy Tobie  
i wieczne szczęście *  
po Twojej prawicy. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła: 
Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na 
osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzaj-
cie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z 
odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania 
zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub 
złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepo-
kalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed 

stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach 
objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście 
w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, 
tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. 

Oto Słowo Boże. 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,  
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA  
Słowa Ewangelii według 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 wszyst-
kim, 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 dro-
dze?» 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?» Odpowie-
dzieli 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 Me-
sjasz 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, mó-
wiąc: «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 błogosła-
wieństwo, 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 Szymono-
wi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak 
Go poznali przy łamaniu chleba. 

Oto Słowo Pańskie. 



NIEDZIELA  30.04.2017 
7.00 +Mariana Krążała i zm. z rodz. 
8.30 + Mariana, Reginę, Feliksę i Karola Affek. 
10.00 + Wiesławę i Ryszarda Dąbrowskich  
i Stanisława Gac. 
11.30 + Helenę, Władysława, Patryka, Krystynę 
i Henryka Tomaszewskich oraz zm. z rodz. 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00    O Boże błog. i łaski dla Alicji  
Mazur oraz dla jej rodziny. 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  
01.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 1 greg. 
7.00  + Bożenę Dębską w 4 r. ś. 
7.00  + Mariannę i Władysława Zbroch. 
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH. 
18.00  +Czesława w 6 r.śm. Leokadię  
i Jana Piekut 
 
WTOREK 02.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 2 greg. 
7.00 + Zygmunta Mariannę i Wojciecha Dziedzic 
7.00 + Jerzego Stanisława Helenę i Stefana  
i Dariusza Nowaczek 
18.00 +Marka Cichockiego w 2 r.śm. 
18.00  +zm. z rodz Gromadków Wendolfów  
Wronków i Białków 
 
ŚRODA 03.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 3 greg. 
7.00   Dziękczynno błagalna w intencji Marii 
7.00 +  Zygmunta Piórkowskiego i zm z rodz 
10.00 W INT. OJCZYZNY 
18.00   NOWENNA DO MBNP 
 
 
 

CZWARTEK 04.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 4 greg. 
7.00 + Wacława i Genowefę Radeckich 
7.00 + Danutę Klementynę Bronisława Śnia-
dych, Monikę i dziadków Bziuk, Zenona  
Skubińskieg, Barbarę i Kazimierza Mikulskich 
18.00  Dziękczynno błagalna za Jacka  
Wiechowicza w 27 r. urodzin, o zdrowie  
i potrzebne Boże łaski 

 

PIĄTEK 05.05.2017 
7.00 + s. Judytę Tuńską 5 greg. 
7.00 + 
7.00+ Piotra i Marie Wróblewskich oraz zm  
z rodz Wróblewskich i Milewskich 
18.00 + Kazimierę Aleksandra Tadeusza  
Wierzbickich 
 
SOBOTA 06.05.2017  
7.00 + s. Judytę Tuńską 6 greg. 
7.00   + 
7.00 +Halinę i Leszka Szałkowskich 
18.00 INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA NIE-
POKALANEMU SERCU NMP ZA GRZECHY 
NASZE I CAŁEGO NARODU 
18.00   +Krzysztofa Franiewskiego w 19 r.śm 
18.00 Dziękczynno błagalna z okazji 18 urodzin 
Joanny Łapko i ! r. urodzin Poli Różyckiej 
 
NIEDZIELA  07.05.2017 
7.00 INT. ŻYWEGO RÓZAŃCA 
8.30 W INT. DZIECI PRZYSTĄPUJĄCYCH 1 
RAZ DO KOMUNII ŚW. 
10.00 + s. Judytę Tuńską 7 greg. 
11.30  +Stanisława i Pałlinę Zielskich Sławomira 
Woźniaka i Bartosza Żukowskiego 
13.00   ZA PARAFIAN 
18.00    +Stanisława i Marię Grabowskich 

1. Rozpoczyna się dzisiaj cykl konferencji przedmałżeńskich – osoby zainteresowane zapraszamy po wie-
czornej Mszy św. na godz.19.00 do sali przy kancelarii. 

2. Jutro rozpoczynamy maj – miesiąc poświęcony czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe w naszym ko-
ściele będą odprawiane w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz.17.30. 

3. W środę ,3 maja ,Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św. o godz.7.00, 10.00 i 18.00. Na-
bożeństwo majowe, tego dnia będzie po wieczornej Mszy św. 

4. 3 maja o godz.15.00 , w Okuninie przy ul. Strażackiej, zostanie odprawiona Msza św. w int. Ojczyzny, 
w rocznicę uchwalenia Konstytucji. Zapraszamy. 

5. Kancelaria parafialna w czasie  tego długiego weekendu w dniach 1 – 4 maja będzie NIECZYNNA. 
Zapraszamy dopiero 5 maja / piątek / 

6. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W I piątek Msza św. ku czci Najśw. Serca Pana 
Jezusa o godz.7.00.Spowiedz rano i od godz.18.00.  W I sobotę Msza św. ku czci Niepokalanego Serca 

Z  K A T E C H I Z M U   

Katecheza 11: Nauczanie Kościoła 
1. Jednym z częstych tematów naszych rozmów jest 

Kościół i jego nauczanie. Mówimy o tym w miejscach 
pracy, w czasie spotkań rodzinnych bądź sąsiedzkich. 
Wielu podejmuje ten temat z autentycznej troski o dobro 
Kościoła. Niestety, są i tacy, według których Kościół jest 
zagrożeniem, ograniczeniem ich wolności, którzy uważa-
ją, że to, co on głosi i naucza, jest niemodne. Ich zdaniem, 
nauczanie Kościoła powinno być bardziej nowoczesne i 
odpowiadać duchowi czasów, a już na pewno nie powinno 
stawiać człowiekowi wymagań i oczekiwać od niego 
wyrzeczeń. Przeciwnie! Kościół powinien ułatwiać życie, 
czynić je bardziej wygodnym. Ludzie tacy często mówią: 
„jestem człowiekiem wierzącym, ale nie chodzę do ko-
ścioła”; „jestem wierzący, ale nie godzę się z tym, czego 
naucza Kościół w kwestiach moralnych”; „jestem wierzą-
cy, ale niepotrzebne są mi przykazania Boże, bo ja sam 
potrafię ocenić, co jest dla mnie dobre, a co złe”.  

2. Wszyscy, którzy wypowiadają takie opinie, zapo-
minają, że Objawienie Boże nie zostało dane każdemu 
człowiekowi z osobna, lecz całej wspólnocie ludu Bożego, 
najpierw ludowi Bożemu Starego Przymierza, a następnie 
Kościołowi. Zapominają także, że to, czego Kościół nau-
cza, nie jest wymysłem biskupów czy papieża, ale zostało 
im zlecone przez samego Chrystusa i przekazane przez 
Apostołów. To Chrystus bowiem postanowił, aby Kościół 
głosił Jego Ewangelię i kontynuował Jego dzieło zbawcze 
aż do skończenia świata. Z tej racji Kościół, nauczając i 
wypełniając słowo Boże, chce się nim kierować, pozosta-
wać mu wierny, nie odstępując od niego ani o „jotę” i 
rozumiejąc, że jest to powierzony mu przez Boga 
„depozyt”. Wierzy nadto, że zgodnie z obietnicą Chrystu-
sa, który zapewnił swoim uczniom Ducha Prawdy (J 15,26
-27), ten sam Duch Święty, dzięki któremu słowo Boże 
było głoszone, a potem spisane, czuwa dzisiaj nad jego 
wiernym nauczaniem i wyjaśnianiem.  

3. W tym celu Bóg wyposażył Kościół w specjalny 
charyzmat, czyli dar, który nazywamy nieomylnością. 
Nieomylny jest najpierw sam Kościół, a więc ogół wierzą-
cych, którzy przez chrzest stali się dziećmi Bożymi i dzię-
ki łasce Ducha Świętego, przez powszechną zgodność w 

sprawach wiary i obyczajów, nie mogą zbłądzić w wierze 
(por. KKK 92-93; 889). Kościół wierzy, że choć błądzą 
niektórzy jego członkowie, to dzięki obietnicy Chrystusa 
on sam nigdy nie zejdzie z drogi prawdy. Aby Lud Boży 
trwał na tej drodze, „Chrystus udzielił Jego pasterzom 
charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralno-
ści. Realizacja tego charyzmatu może przybierać liczne 
formy” (KKK 890). Nieomylnością „z tytułu swego urzę-
du cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, 
gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wier-
nych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wie-
rze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i 
obyczajów (...). Nieomylność obiecana Kościołowi przy-
sługuje także Kolegium Biskupów, gdy wraz z następcą 
Piotra sprawuje ono najwyższy Urząd Nauczycielski (...), 
przede wszystkim na soborze powszechnym. Gdy Kościół 
przez swój najwyższy Urząd Nauczycielski przedkłada 
coś do wierzenia jako objawione przez Boga (...) i jako 
nauczanie Chrystusa, do takich definicji należy przylgnąć 
posłuszeństwem wiary. Taka nieomylność rozciąga się na 
cały depozyt Objawienia Bożego” (KKK 891).  

Jak zachowuję się w stosunku do nauczania Kościoła? 
Czy przyjmuję je ze czcią, miłością i posłuszeństwem? Czy 
potrafię przylgnąć do niego, to znaczy poznawać je, roz-
ważać i stosować w życiu? Czy jestem świadkiem tego 
nauczania w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym? 

4. Zapamiętajmy: Kościół naucza jedynie tego, co 
przekazał mu Chrystus. Dar nieomylności, którego udzie-
lił Kościołowi Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że 
Kościół w swoim nauczaniu w sprawach wiary i obycza-
jów nie może pobłądzić. Daje on członkom Kościoła, 
którzy żyją w zrelaty-
wizowanym świecie, 
poczucie pewności i 
bezpieczeństwa, 
chroni także przed 
zakusami kwestiono-
wania prawd wiary i 
zasad moralnych. 
 
Ks. Kazimierz Dziadak 
Źródło: http://katechetyczny. 
diecezjaplocka.pl/761,l1.html 

Maryi o godz.18.00.Po Mszy św. różaniec z rozważaniami tajemnic, po nim modlitwa w ciszy przed 
Najśw. Sakramentem. O godz.21.00 Apel Jasnogórski  i akt oddania się Matce Bożej. 

7. W I sobotę od godz. 9.00 księża udadzą się z posługą sakramentalną do osób chorych i starszych. 
8. Również w sobotę od godz. 16.00 będzie egzamin kandydatów do sakramentu bierzmowania. 
9. W przyszłą niedzielę 7 maja w naszej parafii w czasie Mszy św. o godz.8.30 będziemy przeżywali uro-

czystość I Komunii św. Spowiedź dla dzieci i ich rodzin w piątek 5 maja od godz. 16.30. 
10.W niedzielę 14 maja w czasie Mszy św. o godz.11.00 będziemy przeżywać uroczystość Rocznicy Ko-

munii św. Spowiedź dla nich i ich rodzin w piątek 12 maja od godz.16.30. 
11.W tym tygodniu w czwartek wchodzą na cmentarz pracownicy, którzy będą układać kostkę na cmenta-

rzu. Dokończą aleję główną ,oraz alejkę poprzeczną. Koszt inwestycji ok. 50 tys. zł. 
12.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. 


