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Refleksja 

Znamy już wymowę ostatniej wypowiedzi Jezusa z dzisiejszej Ewangelii; w zasadzie, 

stała się ona motywem przewodnim dotychczasowych rozważań. A jakie jest 

przesłanie pozostałych wątków? Po pierwsze, Jezus stanął pośród uczniów  

z życzeniem „Pokój wam!”, gdy ci opowiadali, jak poznali Jezusa. Możemy w tym 

miejscu przypomnieć sobie Jego wcześniejszą obietnicę: Gdzie są dwaj albo trzej 

zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20). To nie „tanie pocieszenie”  

i to coś więcej niż wysłany komuś będącemu w rozterce SMS o treści: „Jestem  

z tobą”. Tak po prostu jest! Jezus jest jedno ze swoim Kościołem, Jezus żyje  

w Kościele; między Jezusem i Kościołem nie ma ani ścisłej odrębności, ani 

całkowitego zlania – jest za to jedność sakramentalna i organiczna. Po drugie, taka 

jedność wcale nie jest oczywista i nie narzuca się: Zatrwożonym i wylękłym uczniom 

zdawało się, że widzą ducha. Wydawałoby się, że te oryginalne przeżycia uczniów są 

inne od naszych: u nich – chodzi o samą nieprawdopodobność zmartwychwstania  

(z którą myśmy się już mentalnie „otrzaskali”); u nas, współczesnych – akcentowane 

jest raczej nieprawdopodobieństwo, by Zmartwychwstały mógł się przyznawać do 

skompromitowanego w wielu miejscach instytucjonalnego Kościoła. A jednak!  

I zmartwychwstanie Jezusa, i Jego mistyczna więź z Kościołem należą do tej samej 

wiary apostolskiej: ten sam Duch, który Go ożywił, jest duszą Kościoła; ten sam 

Duch, który dokonał Jego wcielenia w łonie Maryi, dokonał Jego wcielenia w łono 

Kościoła. Niezależnie więc od grzeszności swoich członków, Kościół uczestniczy  

w kapłańskiej (kult), prorockiej (głoszenie słowa) i królewskiej (służba miłości) misji 

Chrystusa (por. KKK 1070). A zatem pozostałe wątki dzisiejszej Ewangelii mówią 

nam o podwójnej realności: zmartwychwstania Jezusa i Jego więzi z Kościołem. 

Pokazaniem ciała i kości, rąk i nóg, oraz spożyciem pieczonej ryby Jezus przekonał 

uczniów o pierwszej realności. Czym miałby nas przekonać o drugiej?  

                                                                                                   ks. Błażej Węgrzyn 

Złota myśl tygodnia  

Widząc grzech bliźniego, mamy raczej się modlić o jego nawrócenie, a nie oburzać!                   

(bł. ks. Michał Sopoćko) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa 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 umysł, 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”. (Łk 24, 35-48) 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

 

Poniedziałek – 19.04 

7
00

 Za † Irenę Kraj. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin Sabina, Gramala, Jendrusch.  

2) Za † Norberta Friedla w 30. dzień po śmierci 

Wtorek – 20.04 

7
00 

Za † Irenę Kraj. 

18
00 

Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Dominika Kubocz z okazji 18. rocznicy 

urodzin. 

Środa – 21.04 

7
00

 Za † Irenę Kraj. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) oraz opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla 

wnuczki Joanny z okazji 18. rocznicy urodzin i całej jej rodziny.  

Czwartek – 22.04 

7
00

 Za †† Irenę Kraj. Rodziców Ignacego i Annę, Edwarda i Joannę, brata Zenona, 

siostry Walerię i Irenę, ich małżonków oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00 

  1) Za † Irenę Kraj. 

2) Za † Mieczysława Buczkowskiego w 30. dzień po śmierci.  

Piątek – 23.04; Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika, głównego patrona Polski. 

7
00

 Za † Irenę Kraj. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Jerzego (…) w intencji  

ks. Proboszcza z okazji imienin. 

2) Za † syna i brata Adama Omachel w 1. rocznicę śmierci.   

Sobota – 24.04 

  7
00

 1) Za † mamę Rozalię Krawczyk w 20. rocznicę śmierci, †† ojca Józefa, brata 

Józefa, siostrę Krystynę, wszystkich †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

2) Za † Irenę Kraj. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 40. rocznicy urodzin Marioli Rudzik oraz 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.  

2) Za †† rodziców Eugenię i Pawła Grasza, †† dziadków z obu stron, teściów  

i wujka Antoniego.        

 

Niedziela – 25.04 – IV Wielkanocna. 

7
00

 Za † Irenę Kraj. 

8
15 

Za † Helmuta Kania. 

9
45

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 25. rocznicy ślubu Katarzyny i Roberta 

Retkiewicz oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.      

11
15

 Za † męża Ryszarda Wolińskiego w 7. rocznicę śmierci.  

16
30 

Nieszpory niedzielne.   

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 16. rocznicy urodzin Jakuba Myśków oraz 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.   
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 Przypominamy, że podczas sprawowania Mszy św. i nabożeństw w naszym 

kościele może przebywać 30 osób. Pierwszeństwo pozostawiamy osobom 

związanym z intencją (intencjami), w której sprawowana jest Msza 

św. (które zamówiły daną intencję lub w intencji których Msza św. jest 

sprawowana). Na placu kościelnym i plebanijnym obowiązuje jedynie zasada 

dystansowania się. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa. W związku 

z tym zachęcamy do pozostania w domu i uczestniczenia w liturgii za 

pośrednictwem transmisji z naszego kościoła poprzez stronę - 

www.parafiaotmet.pl  

 W sobotę 24 kwietnia w kościele spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych:  

~ godz. 10
00

 - SP 4 kl. 3A 

~ godz. 10
30

 - SP 4 kl. 3B 

~ godz. 11
00

 - SP 5  

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Za tydzień zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać!  


