
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Bóg zapłać sprzątającym i troszczącym 

się o nasz kościół, o jego wystrój i wygląd wewnętrzny i zewnętrzny. W tym 
dziele uczestniczyli: P. Elżbieta Sobek, Maria i Antoni Cieszyńscy, Wiktoria 
i Stanisław Czechowicz, Elżbieta i Andrzej Dołowicz. 

2. Msze św. w tym tygodniu będą: poniedziałek rano o 700, pozostałe dni o 1800. 
3. W tym tygodniu czcimy: w środę świętą Katarzynę Sieneńską – patronkę 

Europy; w piątek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Jest to Pierwszy 
Piątek – dzień wynagradzania za zniewagi wyrządzane Najświętszemu Sercu 
Jezusa. W sobotę Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, przeniesiona 
z niedzieli – Msze św. będą o godz. 800 i o 1800. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730 
i wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

5. Nie będzie również w tym miesiącu odwiedzin chorych z Komunią świętą 
i zmian tajemnic różańcowych. Członkowie róż różańcowych odmawiać 
będą te same tajemnice lub zelatorom można donieść tajemnicę różańca by 
dokonać zmiany i błogosławieństwa w sobotę na wieczornej Mszy św. 

6. Przyszła niedziela będzie niedzielą adoracyjną. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(27.IV – 3.V 2020): 

 poniedziałek: + Wiesław Rajzer I rocznica śmierci, 
 od wtorku rozpoczną się Msze św. gregoriańskie 

za ś.p. Tadeusza Krzywonosa. 
 

+ Zmarł ks. prał. Krzysztof Pastuszak + 
W poniedziałek, 20 kwietnia br., zmarł w wieku 
83 lat ks. prał. Krzysztof Pastuszak, zam. w parafii pw. św. 
Marcina w Krościenku Wyżnym. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w dniach 22–23.04.2020r. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Ks. prał. Krzysztof Pastuszak urodził się 10 października 
1936r. w Jędruszkowcach. Po ukończeniu studiów w 
przemyskim WSD (1954–1960), przyjął święcenia 
kapłańskie 12 czerwca 1960r. w Przemyślu. Pracował jako 
wikariusz: w Trześni, Mrzygłodzie, Lutczy, Chmielniku, 
Krzywczy, Jeżowym, Ustrzykach Dolnych, Zgłobieniu, 

Gorzycach Tarnobrzeskich, Samoklęskach i Lesku. W latach 1973–1981 był 
proboszczem parafii w Cholewianej Górze. W roku 1981 roku wyjechał na misje do 
Kamerunu, a od 1984 podjął pracę duszpasterską w Belgii. Po osiągnięciu wieku 
emerytalnego, w roku 2015 wrócił do Diecezji i zamieszkał w parafii pw. św. Marcina 
w Krościenku Wyżnym. Odznaczony przywilejem EC i RM. Został mianowany 
Kapelanem Jego Świątobliwości. W naszej parafii w Nizinach, ks. prał. Krzysztof 
Pastuszak głosił rekolekcje wielkopostne w roku 2019 – DZIĘKUJEMY. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj mu świeci! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 wszystkim, 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 
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 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, 
jakoby 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 miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 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 Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało 
w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 
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