
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    INFORMATOR PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W TRZCIANCE 

 Pismo wewnętrzne parafii                                                                           Nr 17 (910) • 26 kwietnia 2020 r. 
 
III Niedziela Wielkanocna 
 
Z Ewangelii według Świętego Łukasza - Łk 24, 13-35  
 
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli 
w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdzie-
siąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym 
wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i roz-
prawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 
Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie po-
znali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowa-
dzicie 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 Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym 
w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcyka-
płani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżo-
wali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wy-
zwolić 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 znalazł-
szy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widze-
nie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli nie-
którzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak ko-
biety 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!  
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On oka-
zywał, 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 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otwo-
rzyły 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 wyja-
śniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Je-
ruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi in-
nych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmar-
twychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opo-
wiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba. 
 

 
 

Rozważanie 

Chcę, byś obiecał Mi coś jeszcze. To będzie najważniej-
sza obietnica, jaką złożysz! Obiecaj, że zaufasz Mi jako 
jedynej nadziei nie tylko dla tego świata, ale też dla two-
jego życia. Polegaj na Mnie, gdy ludzie będą cię zawo-
dzić. Pamiętaj, moje drogie dziecko, że Ja jestem 
wierny. Na pewno często będziesz zapominał, że obie-
całeś pokładać we Mnie całą swoją nadzieję, ale Ja będę 
pamiętał. Ja zawsze dopilnuję, abyś odzyskał zaufanie 
do Mnie, nawet po czasie tułaczki daleko od mojej 
ścieżki. Jeśli naprawdę jestem twoją prawdziwą na-
dzieją, mów Mi o tym często. To przyniesie radość Zba-
wicielowi tego świata, w którym tak wielu już o Nim 
zapomniało.  

Ja nie zapomnę o tobie. (Iz 49,15) 
 
Myśl zaczerpnięta z Johna Woolleya, „Jestem z tobą, 
Słowa Jezusa dla młodych duchem, pragnących odczuć 
Jego bliskość i moc”. 
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Intencje mszalne 
Poniedziałek 27.04. 
§ godz. 6.30 - o łaskę nawrócenia i dar miłosierdzia Bożego dla syna 

Krzysztofa (1/9),  
§ godz. 6.30 - za śp. Stanisławę Irlę, 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (14/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucynę Bulwę (15/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisława Samka, 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (8/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Halinę Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 - za śp. Józefa Skadorwa w rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Leokadię w 2 rocznicę śmierci, Tadeusza, 

Władysławę, Halinę, Zbigniewa, Jana, 
§ godz. 18.00 - za śp. Arkadiusza Wysokińskiego w 2 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Halinę Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 - za śp. Annę Banaś (9/30). 
Wtorek 28.04.  
§ godz. 6.30 - o łaskę nawrócenia i dar miłosierdzia Bożego dla syna 

Krzysztofa (2/9),   
§ godz. 6.30 - za śp. Janinę, 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (15/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucynę Bulwę (16/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisława Samka, 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (9/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Halinę Lenartowicz,  
§ godz. 18.00 - za śp. Michalinę, Jakuba Piętów,  
§ godz. 18.00 - za śp. Jana Pujanka w 1 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Ryszarda Wyckiego od pracowników byłej 

przychodni w Trzciance, 
§ godz. 18.00 - za śp. Halinę Lenartowicz.  
§ godz. 18.00 - za śp. Annę Banaś (10/30). 
Środa 29.04. 
§ godz. 6.30 - o łaskę nawrócenia i dar miłosierdzia Bożego dla syna 

Krzysztofa (3/9),  
§ godz. 6.30 - za śp. Stanisława Samka, 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (16/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Łukasza Kamionkę (10/30),  
§ godz. 6.30 - za śp. Annę Banaś (11/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucynę Bulwę (17/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Władysławę Bajdę w 30 dzień po śmierci, 
§ godz. 7.15 - za śp. Franciszka Szymczaka z intencji Marii Janc z 

Czarnkowa, 
§ godz. 18.00 - za śp. Janinę Ardziuk w 5 rocznicę śmierci, Wiktora, 

Mariannę, Jana Misztalów, 
§ godz. 18.00 - za śp. Józefa Wiśniewskiego w 36 rocznicę śmierci  

i zmarłych z rodziny oraz zmarłych z rodziny Grabowskich, 
§ godz. 18.00 - za śp.  Ludwikę i Zygmunta Wylegałów,  
§ godz. 18.00 - za zmarłych rodziców z intencji córki. 
Czwartek 30.04. 
§ godz. 6.30 - o łaskę nawrócenia i dar miłosierdzia Bożego dla syna 

Krzysztofa (4/9),   
§ godz. 6.30 - w pewnej intencji, 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (17/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Stanisława Samka, 
§ godz. 7.15 - za śp. Barbarę w 1 rocznicę śmierci i Mariana 

Głowaczów, 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucynę Bulwę (18/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (11/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (12/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Wacławę i Franciszka Garstków, 
§ godz. 18.00 - za śp. Stanisławę, Mariana, Andrzeja Kielczyków, 

Leokadię, Stefana i Adama Zapłata, 
§ godz. 18.00 - za śp. Teresę Czeszejko w 5 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Franciszka Szymczaka w 30 dzień po śmierci.  

Piątek 1.05. 
§ godz. 6.30 - o łaskę nawrócenia i dar miłosierdzia Bożego dla syna 

Krzysztofa (5/9),   
§ godz. 6.30 - za śp. Rozalię Konewko w 31 rocznicę śmierci, 
§ godz. 6.30 - za śp. Józefa Statkiewicza w 6 rocznicę śmierci, 
§ godz. 6.30 - za śp. Marię Ostrowską (1/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucynę Bulwę (19/30), 
§ godz. 7.15 - Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa z intencji Straży Honorowej, 
§ godz. 7.15 - za śp. Krystynę i Ireneusza Koniecznych, 
§ godz. 7.15 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (18/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Annę Banaś (13/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Jerzego Czaplickiego w 30 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Łukasza Kamionkę (12/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Łucję Zakrzewską w 3 rocznicę śmierci oraz za 

jej męża Feliksa i jej rodziców, 
§ Nowa Wieś - Msza dziękczynna w 80 rocznicę urodzin i imienin dla 

Ireny z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, 
Sobota 2.05. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 
§ godz. 6.30 - o łaskę nawrócenia i dar miłosierdzia Bożego dla syna 

Krzysztofa (6/9),   
§ godz. 6.30 - Msza dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Kazimiery i Marcelego Kaczmarków z okazji 50 rocznicy zawarcia 
sakramentu małżeństwa, 

§ godz. 6.30 - za śp. Marię Ostrowską (2/30), 
§ godz. 7.15 - Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 

z intencji Straży Honorowej,  
§ godz. 7.15 - za śp. Jadwigę i Zygmunta Zielińskich, 
§ godz. 9.30 - za śp. Lucynę Bulwę (20/30), 
§ godz. 11.00 - za śp. Łukasza Kamionkę (13/30), 
§ godz. 12.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (18/30), 
§ godz. 16.00 - za śp. Annę Banaś (14/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Mieczysława, Marię, Stefana, Stefanię, Tomasza, 

Annę, Tomasza, Henryka, Urszulę, 
§ godz. 18.00 - za śp. Mariana Piwnickiego w 63 rocznicę urodzin, 
§ godz.18.00 - za śp. Czesława Strzygielskiego i zmarłych z rodzin 

Strzygielskich i Łapciewa, 
§ godz. 18.00 - za śp. Juliannę, Juliana Czupaków, Pawła i Edwarda 

Jarzyńskich, 
§ godz. 18.00 - za śp. Mariana Mosiewicza w 11 rocznicę śmierci, 

Mariana Wesołowskiego w 15 rocznicę śmierci, 
§ Neokatechumenat - w dniu urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Pauliny i Tomka, 
§ Nowa Wieś - za śp. Adama. 
Niedziela 3.05. 
§ godz. 6.30 - za śp. Marię Ostrowską (3/30), 
§ godz. 6.30 - o łaskę nawrócenia i dar miłosierdzia Bożego dla syna 

Krzysztofa (7/9),   
§ godz. 8.00 - aby Matka Boża uzdolniła wszystkich ludzi do 

właściwego rozeznania powołania swojego życia — z intencji 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,    

§ godz. 8.00 - za śp. Łukasza Kamionkę (14/30), 
§ godz. 9.30 - dziękczynno-błagalna z okazji 62 rocznicy urodzin  

i imienin Aleksandra Przeździeckiego z intencji Magdaleny, 
§ godz. 11.00 - za śp. Annę Banaś (15/30), 
§ godz. 12.30 - za śp. Lucynę Bulwę (21/30), 
§ godz. 16.00 - za śp. rodziców: Teresę Krawiec w 7 rocznicę śmierci  

i Kazimierza Krawca, 
§ godz. 18.00 - za śp. Tadeusza w 1 rocznicę śmierci oraz zmarłych z 

rodzin Świątków i Melerów, 
§ godz. 9.00 - Nowa Wieś: za śp. Barbarę, Alicję, 
§ godz. 11.00 - Niekursko: za śp. zmarłych z rodzin Michalaków i 

Majewskich, 
§ za śp. Krzysztofa Ratulowskiego (1/30) 
§ za śp. Kazimierza Chojnackiego (20/30) 

KANCELARIA PARAFIALNA (67 216 20 44 
• czynna: wt.–pt. 10:00–11:00 i 16:00–17:30 (w okresie wakacji tylko w godz. 16:00–17:30) 
• nieczynna: w poniedziałki, w soboty, w pierwsze czwartki i piątki miesiąca oraz w święta. 

W przypadku wezwań do chorych i spraw dot. pogrzebu – codziennie o każdej porze.  



 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 
Ogólnopolski Tydzień Biblijny, zachę-
camy do wspólnotowego czytania Słowa 
Bożego w naszych rodzinach.  
2. Zachęcamy do spowiedzi wielka-
nocnej, spowiadamy codziennie pół go-
dziny przed każdą Mszą świętą, natomiast 
po południu od godz. 17.00 do 18.00. W 
tym roku spowiedź wielkanocną można od-
być do Uroczystości Najświętszej Trójcy, 
czyli do 7 czerwca.  
3. W naszej świątyni może jednocze-
śnie przebywać 45 osób, prosimy zajmo-
wać wyznaczone miejsca, które są dezynfe-
kowane po każdej Mszy świętej. Obowią-
zują nas również zasady sanitarne, tzn. za-
kryte usta i nos, oraz zachowany dwume-
trowy odstęp. 
4. Dziękujemy ofiarodawcom, którzy 
złożyli ofiary, na utrzymanie kościoła 
przez dokonanie przelewów na konto para-
fialne. Bóg zapłać.    

5. W przyszły piątek rozpoczynamy 
miesiąc maj, ze względu na trwający stan 
pandemii nie możemy organizować nabo-
żeństw majowych, chcemy jednak prosić 
Matkę Bożą o wstawiennictwo i opiekę. 
Zachęcamy do modlitwy w naszych rodzi-
nach. Codziennie po mszy św. wieczornej 
będziemy odmawiać Litanię Loretańską 
przed ołtarzem MB Różańcowej.  
6. W przyszły sobotę, 2 maja będziemy 
obchodzić Uroczystość Najświętszej Ma-
ryi Panny, Królowej Polski, przeniesioną 
z niedzieli. Msze święte będą sprawowane 
według następującego porządku: 6.30, 
7.15, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00.  
7. Trwajmy wytrwale na modlitwie w 
intencji powstrzymania zarazy. W naszej 
wspólnocie parafialnej modlimy się o 
godz. 20.00 w domach „Różańcem świę-
tym”, rozważając jego tajemnice oraz „Ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia”.  

 

MSZE ŚWIĘTE 
• niedziele i święta: 6:30, 8:00, 9:30 (suma), 11:00 (dla dzieci), 12:30, 16:00 (z wyj. lipca i sierpnia), 18:00 (dla młodzieży) 
• dni powszednie: 6:30, 7:15, 18:00 
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