
 

 

 

III Niedziela Wielkanocy – 18 kwietnia 2021 r. 
 

 

 

EWANGELIA (Łk 24, 35-48) 

 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 

łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i 

rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że 

widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i 

dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje 

ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma 

ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im 

swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli 

zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu 

kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: 

To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z 

wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 

Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby 

rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie 

cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie 

nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od 

Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. 

 
 

KOMENTARZ 
 

W dzisiejszą, trzecią Niedzielę Wielkanocną, tak jak w pozostałe 

niedziele tego okresu Kościół pragnie pokazać nam Chrystusa bliskiego, 

najbardziej, jak to tylko możliwe. Św. Łukasz jako jedyny z 
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ewangelistów opisuje spotkanie Chrystusa z swoimi uczniami 

zdążającymi do Emaus. Scena, którą opisuje dzisiejsza Ewangelia 

rozgrywa się bezpośrednio po powrocie owych uczniów do Jerozolimy. 

Dzielą się oni wielką radością z apostołami, której niedawno byli 

świadkami. 

Zdumiewająca jest tym bardziej postawa apostołów, którzy pomimo 

radosnych wieści pozostają sparaliżowani smutkiem i wręcz są 

przerażeni. Wydają się być ślepi i głusi na słowa Dobrej Nowiny. Dopiero 

po przybyciu Pana św. Łukasz pisze, że rozradowali się poznawszy Go.  

Czasem i my zachowujemy się, jak apostołowie przed przybyciem 

Chrystusa. Rozmaite cierpienia i smutki, które są częścią naszego życia 

potrafią nie raz sprawić, że stajemy się głusi i ślepi na fakt, że przecież 

ponad tym wszystkim naprawdę jest Jezus. I nie jest to tylko chwytny 

slogan, lecz żywa prawda, o której zbyt często zapominamy. Nasze życie 

nie kończy się na krzyżu, lecz mamy powstać z martwych i osiągnąć to 

szczęście, które nie przeminie na wieki. Chrystus z cierpliwością i 

łagodnością odkrywa przed nami prawdę o swej obecności w naszym 

życiu tak, jak odkrył ją przed pogrążonymi w smutku uczniami. 

Chciejmy dostrzec naszego Zbawiciela, który pragnie być z nami tak 

blisko, jak z apostołami, gdy zasiadał z nimi do stołu. Nawet te dary, 

które składamy Bogu, każdego dnia takie, jak: modlitwa, dobre uczynki, 

postanowienia czy wyrzeczenia, może w naszym przeświadczeniu są 

niedoskonałe, będą jednak docenione pod warunkiem, że wynikają z 

naszej szczerości i miłości do Pana. On usiądzie z nami tak, jak z 

apostołami i wyjaśniając Pisma doprowadzi do prawdziwej, Bożej 

radości. Nie zamykajmy przed Nim naszych serc i uszu. 

Diakon Szymon 
 

 

Tydzień Biblijny 
 

W niedzielę 18 kwietnia po raz piąty odbędzie się narodowe Czytanie 

Pisma Świętego. Wydarzenie, które honorowym patronatem objęli 

Przewodniczący KEP i Premier RP, będzie początkiem XIII Tygodnia 

Biblijnego, któremu w tym roku towarzyszą słowa: “Zgromadzeni na 

świętej wieczerzy”. 

Specyfiką tegorocznych obchodów powinno być rodzinne i osobiste 

czytanie Pisma Świętego – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, 

przewodniczący dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. 
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Piąte narodowe Czytanie Pisma Świętego swoim hasłem nawiązuje do 

programu duszpasterskiego, który wprowadza wiernych w tajemnicę 

Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. “Chrystus zaprasza wszystkich 

swoich uczniów, aby podczas tej Uczty ofiarnej przyjmowali Chleb z 

nieba pod dwiema postaciami: Ewangelii i Eucharystii”. 

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia 

Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz 

kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, 

szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej 

formacji wiernych. 

Niedziela Słowa Bożego to iskra, która wychodzi i powinna wzbudzić 

zapał i umiłowanie Pisma Świętego, bez którego nie ma zrozumienia 

Chrystusa. 

Przypomnijmy, że w Kościele powszechnym obchodzona jest od dwóch 

lat Niedziela Słowa Bożego. Papież ogłosił ją w Liście Apostolskim w 

formie Motu Proprio „Aperuit illis” wydanym 30 września 2019 r. 

Inicjatywa ma służyć temu, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i 

bliska znajomość Pisma Świętego”. 

Franciszek wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko 

nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób 

uprzywilejowanych.  

 

Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia 
 

„Sprawa Chrystusowa” trwa blisko dwa tysiące lat i za tę sprawę ludzie 

siedzą do dziś dnia w więzieniach. Sprawa się nie przeżyła. Jest aktualna, 

świeża, młoda, pociągająca. Ileż wart się zmieniło, ile więzień rozsypało 

w gruzy, ile kluczy zardzewiało, ile zamków i łańcuchów opadło - a 

sprawa trwa. Została dotąd obroniona. Sprawa żyje! 
 

Ojciec Święty z wyjątkowymi życzeniami dla nas 
 

Zwracając się do Polaków papież powiedział: "Pozdrawiam serdecznie 

wszystkich Polaków. Życzę Wam, aby w przeżywanym okresie 

wielkanocnym, Wasze domy stały się szkołami modlitwy, w których 

będziecie mogli na nowo odkryć obecność Chrystusa 

Zmartwychwstałego. Niech On napełni Wasze serca Swoimi 
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paschalnymi darami: pokojem, nadzieją i radością. Z serca Wam 

błogosławię!" 

Ogłoszenia 
 

- W ubiegły poniedziałek o godz. 20.00 rozpoczął się kurs 

przedmałżeński dla narzeczonych. Jutro jest ostatni termin dla tych, 

którzy chcieliby dołączyć do grupy w kościele. 
 

- Zebranie Akcji Katolickiej w piątek o godz. 17.00  w domu 

parafialnym. 
 

- W piątek uroczystość św. Wojciecha biskupa i męczennika, głównego 

patrona Polski. Z tej racji w najbliższy piątek wolno spożywać pokarmy 

mięsne. 
 

- Zapraszamy na spotkanie dla mężczyzn w najbliższy piątek o godz. 

20.15 w kościele. 
 

- W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tace będą na Seminarium 

Duchowne w Warszawie.  
 

- Za tydzień Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.30. 
 

- Na Jasnej Górze, w Kaplicy Cudownego Obrazu, z 30 kwietnia na 1 

maja, odbędzie się całonocne czuwanie dla pielgrzymów Pieszej 

Pielgrzymki z grupy 8. Dojazd do Częstochowy we własnym zakresie. 

Osoby zainteresowane czuwaniem prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.  

 

Rocznica męczeńskiej śmierci 
 

Św. Wojciech, biskup, męczennik, patron Polski zginął w Prusach 

zamordowany przez pogan podczas wyprawy misyjnej. 23 kwietnia 

przypada uroczystość liturgiczna św. Wojciecha. Obok Matki Bożej 

Królowej Polski i św. Stanisława, św. Wojciech jest głównym patronem 

naszego kraju. 

Żył w czasach niepodzielonego Kościoła, przed rozłamem 

chrześcijaństwa, dlatego bywa też nazywany „patronem duchowej 

jedności Europy”. Św. Wojciech zasłynął z opieki nad ubogimi, 

więźniami, a także z wykupu chrześcijańskich niewolników z krajów 

muzułmańskich. Od 983 roku stał na czele diecezji praskiej, jednak gdy 

jego przeciwnicy wymordowali mu rodzinę i spalili rodzinną wieś - 

Libice, na zawsze opuścił Czechy. 


