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Uczniowie po doświadczeniu śmierci Jezusa, w bezna-

dziei, rozpaczy wyruszają z Jerozolimy, gdzie została ich 

nadzieja ukrzyżowana i idą do Emaus – miasteczka odda-

lonego o kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów. 

Miasteczka niewielkiego, mało znanego. Co ciekawe dzi-

siaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie to mia-

steczko się znajdowało. Rozwinięta bardzo archeologia 

biblijna nie potrafi określić dokładnej lokalizacji tej miej-

scowości. Emaus miało być dla uczniów miastem 

ucieczki, zapomnienia, oddalenia. Nie chcieli być w Jero-

zolimie, gdzie wielu mówiło o Jezusie, o jego ukrzyżo-

waniu; tam gdzie wszystko przypominało im o poniesio-

nej klęsce, o ich naiwności. 

W trakcie wspólnej drogi uczniowie rozprawiają ze sobą 

o tym wszystkim, co się wydarzyło – uczniowie nie tylko 

rozmawiają, ale wręcz ich rozmowa przeradza się w dys-

kusję. Problem śmierci Jezusa, zwód nią spowodowany  

jest również powodem kłótni, niezgodności między 

uczniami, jakiegoś poróżnienia, a przynajmniej braku 

kompromisu – tam gdzie nadzieja jest wygaszona zaczy-

nają dochodzić do głosu ludzkie kalkulacje pozbawione 

miejsca na działanie Boże; zaczynają dominować ludzkie 

domysły i „moja prawda”; gdzie nie ma miejsca na Boże 

wytłumaczenie to często dochodzi do zawodu, utraty na-

dziei.  

Być może właśnie to zapatrzenie w swoje sprawy, swoje 

poglądy i racje, paniczne wręcz szukanie rozwiązania  

i wytłumaczenia sytuacji sprawiają, że uczniowie nie są 

w stanie rozpoznać wędrowca – jak nazywa Jezusa ewan-

gelista na początku opowiadania. Nie są w stanie rozpo-

znać tego, który w konsekwencji chciałby im wytłuma-

czyć wszystko to, co się wydarzyło – chciałby powiedzieć 

im prawdę. 

Słyszymy z narracji ewangelisty, że „oczy ich były jakby 

na uwięzi, tak iż go nie poznali” – zapatrzenie w siebie  

i swoje sprawy zamyka nam oczy na Boga. 

Myśląc o dzisiejszym fragmencie Ewangelii starajmy się 

szukać przede wszystkim Jezusa, który „przebija się” 

przez nasze racje i półprawdy, by wyjaśnić nam 

wszystko. 

ks. Krzysztof 

Z ewangelii według św. Jana (Łk 24,13-35) 
„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 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 Nazarejczy-

kiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec 

Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wy-

dali 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 wi-

dzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli nie-

którzy 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 pro-

rocy! 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 miej-

sce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, poła-

mał 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.” 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 

Telefon: (58) 673 89 94, e-mail: biuro@parafia-lesniewo.pl  

www.parafia-lesniewo.pl , www.facebook.com/parafialesniewo/ 
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1. Od zeszłej niedzieli, w Ostrowie trwa Kurs dla Na-

rzeczonych. Zainteresowanych zachęcamy do sko-

rzystania z tej możliwości. 

2. Z okazji rozpoczynającego się dzisiaj Tygodnia 

Biblijnego po Mszy św. można nabyć różne egzem-

plarze Pisma Świętego w korzystnych cenach. Za-

praszamy! 

3. Uczestnicy Parafialnej Ligi Biblijnej odbierają 

dzisiaj po Mszy św. ostatnie zestawy pytań i składają 

poprzednie. Przypominamy, że w ostatnim etapie 

oprócz poprawnych odpowiedzi ważne jest również 

jak najszybsze zwrócenie testu osobiście do któregoś 

z księży. Informacje w kopercie z pytaniami. 

4. Dzisiaj po Mszy św. o g. 9.30 spotkanie dla rodzi-

ców dzieci rocznicowych. 

5. Nabożeństwa majowe od poniedziałku – piątku  

o g. 18.00. 

6. W środę Uroczystość NMP Królowej Polski. 

Msze św. jak w niedzielę. 

7. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. 

Nabożeństwa w I Czwartek i Piątek o g. 18.00, w so-

botę o 15.15. Spowiedź w czwartek i piątek g. 17.30, 

w sobotę o 15.15. 

8. Msza św. wspólnotowa dla ministrantów z podsu-

mowaniem minionego miesiąca w pierwszy czwar-

tek miesiąca o g. 18.00. 

9. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. dla dzieci  

o g. 16.30, o g. 19.00 spotkanie dla młodzieży  

w salce! 

10. W sobotę o g. 10.00 spotkanie Scholki dziecięcej, 

o g. 11.00 dla lektorów, a g. 12.00 dla wszystkich 

ministrantów. 

11. Spowiedź dla rodziców dzieci przygotowujących 

się do Pierwszej Komunii Świętej i ich bliskich od-

będzie się w piątek o g. 17.00. Zachęcamy do sko-

rzystania z sakramentu spowiedzi przed tą ważną 

uroczystością. 

12. Dzieci przygotowujące się do Komunii św. mają 

w tym tygodniu swoje ostatnie spotkania: w czwar-

tek o g. 15.00 próba spowiedzi św., o 16.30 próba  

z udziałem rodziców; w piątek o g. 15.00 próba dla 

dzieci. W sobotę PIERWSZA SPOWIEDŹ z wyzna-

niem wiary o g. 9.00 (dzieci zabierają świece). 

13. W niedzielę o g. 11.00 Uroczystość Pierwszej 

Komunii Świętej.  O g. 17.00 nabożeństwo majowe 

dla dzieci i ich rodzin. 

14. Zapraszamy do obejrzenia relacji z pielgrzymki 

do Ziemi Świętej na naszej stronie internetowej. 
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Św. Józefa, rzemieślnika 

18.00 o nawrócenie rodziny int. od matki 
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Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła 

18.00 + rodziców Izydora i Martę Kirszling  

i brata Eugeniusza 

18.30 o zdrowie dla Roberta 
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Uroczystość  

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  

8.00 + rodz. Mudlaff, Blaszke i dusze w 

czyśćcu 

9.30 
+ męża Alfonsa, syna Andrzeja, rodz. 

Łucję i Stanisława Falk i dusze w 

czyśćcu 

11.00 + męża Bernarda, syna Kazimierza,  

z rodzin Mutka i Tarnowskich 

16.00 Dziękczynna w 9 r.ślubu Andżeliki  

i Adama 
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 Św. Floriana 

18.00 
1. + Grzegorza Szymańskiego (r.śm.)  

i Teresę Wyszecką wsp.m. 

2. w pewnej intencji. 
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18.00 
1. + Mariana, Stefanię, Stefana  

Semmerling. 

2. + Jana Daleckiego i rodziców 
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Św. Apostołów Filipa i Jakuba 

16.00 + Jadwigę,Zdzisława i Macieja  

Strzeleckich 

17.00 + Adama Skrzypkowskiego wsp.m. 
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IV Niedziela Wielkanocna 

7.00 
+ ojca Waleriana Szymańskiego, Jana  

i Elżbietę Kownatke 

8.30 + Magdalenę (r.śm.) i Jana Kloske 

11.00 w intencji dzieci I komunijnych 

16.00 
+ Genowefę (r.ur.), Walerię, Józefa 

Lanc i Franciszka Sobolewskiego 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE 


