
Dzisiejsze czytania:    Dz 2,14.22-28; Ps 16; 1 P 1,17-21; Łk 24,13-35  
 

Sens zawiedzionej nadziei 
 

 Pan Jezus zaprasza nas na dłuższą przechadzkę z Jerozolimy do 
Emaus (około dwunastu kilometrów) i pragnie nam ukazać sens 
zawiedzionej nadziei. Ludzkie serce pragnie takich lat, które tu, na 
ziemi, mogłyby być wypełnione szczęściem. To pragnienie występuje 
tak w skali indywidualnej, jak i społecznej. Tęsknimy za spokojnym 
życiem; bez cierpienia, bez trudności, bez problemów, aby wszystko 
układało się, jak tego chcemy. Niezwykle rzadko można spotkać ludzi, 
którzy przez kilka czy kilkanaście lat cieszą się takim spokojem. Ma to 
miejsce częściej u ludzi niewierzących, albo słabo wierzących. 
Natomiast w życiu prawdziwego chrześcijanina takich dłuższych 
okresów prawie w ogóle nie ma. Najczęściej wtedy, kiedy się już 
zaczyna realizować pragnienie naszego serca, coś się przewraca i wali 
w gruzy. Stoimy wówczas wobec nie spełnionych, nie zrealizowanych 
nadziei.  
 Tak samo było w życiu uczniów Chrystusa. Oto byli pewni, że 
nadchodzi upragniony moment dla ich ojczyzny. Tęsknili do wolności. 
Czekali, kiedy wreszcie władza namiestnika rzymskiego zostanie 
zlikwidowana, kiedy zostaną usunięte garnizony obcego wojska 
stacjonujące na ich ojczystej ziemi, kiedy naród samodzielnie 
zadecyduje o losach swojej przyszłości. To było już tak blisko. Pojawił 
się Mesjasz, królestwo mesjańskie tuż, tuż. Miał wielu uczniów i tysiące, 
a może nawet dziesiątki tysięcy sympatyków. Jednej nocy wszystko się 
zawaliło. Mesjasza aresztowano, najbliżsi uczniowie sparaliżowani 
strachem drżeli za zamkniętymi drzwiami, a reszta nie chciała się 
w ogóle przyznać do skazańca. Upłynęły już trzy dni, „a myśmy się 
spodziewali...”. Idą ze zwieszonymi głowami. Dołączył się do nich 
Chrystus i zaczyna tłumaczyć: „Te wasze pragnienia o szczęśliwym 
życiu na ziemi, o stworzeniu wspaniałej społeczności, sprawiedliwej, 
wolnej, o wielkich perspektywach, to budowanie zamków na lodzie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek, 01.05 
7.00 śp. Bronisław Kaczmarski  
18.00 śp. Krzysztof Topolski  (14 Msza św. Gregoriańska) 
Wtorek, 02.05 
7.00 śp. Krzysztof Topolski  (15 Msza św. Gregoriańska) 
18.00  O nawrócenie Kamila, Kacpra i Patryka i wyzdrowienie dla Patryka 
Środa, 03.05. 
8.00 
9.30 śp. Krzysztof Topolski  (16 Msza św. Gregoriańska) 
11.00  
12.30 
18.00 śp. Mieczysław Walczak  (5 rocz.) 
Czwartek, 04.05 
7.00 śp. Krzysztof Topolski  (17 Msza św. Gregoriańska) 
18.00 śp. mama Wanda (9 rocz.), tata Franciszek (11 rocz.) z rodziny 

Strąk oraz ich rodzice: Maria i Władysław, Maria i Andrzej oraz 
brat Stanisław 

Piątek, 05.05 
7.00 śp. Krzysztof Topolski  (18 Msza św. Gregoriańska) 
16.30 śp. Stanisław Belczak 
18.00 śp. Jadwiga Stasiak 
Sobota, 06.05 
7.00 śp. Krzysztof Topolski  (19 Msza św. Gregoriańska) 
18.00 śp. Zbigniew  (4 rocz.) 
Niedziela, 07.05 
8.00 śp. Mieczysław Bulkowski (10 rocz.) i Zbigniew Bulkowski (4 

rocz.) 
9.30 śp. Leokadia i Leon Usnarscy i rodzice z obojga stron 
11.00 1 rocz. ślubu Pauliny i Michała Borejko 
12.30  Msza św. w intencji Żywego Różańca 
12.30 śp. Antoni Brzeziński, zmarli z rodz. Brzezińskich, Pazgrad, 

Maliszewskich i Andrukajtis 
18.00 śp. Krzysztof Topolski (20 Msza św. Gregoriańska) 
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Przecież to nie jest istotne. Wasze pragnienia skoncentrowane tylko na 
ziemi, zawsze będą pragnieniami, które nie zaspokoją serca. Nie o to 
chodzi. Nie o takie skarby należy zabiegać. Trzeba było, by Mesjasz 
cierpiał, trzeba było, aby został zamordowany. Trzeba było...”.   
 Jezus ukazuje im sens zawiedzionej nadziei. Oni coraz lepiej 
rozumieją, serca ich pałają radością, ale jeszcze tak w pełni nie 
odkrywają tej nowej wartości, która nie mieści się im w głowie. Dopiero 
kiedy połamał chleb i rozdał im – poznali Go. Wtedy zrozumieli, że 
faktycznie nie o to chodzi czy ojczyzna jest wolna, czy nie, czy rządy 
sprawuje namiestnik rzymski, czy nie, czy obce wojska stoją na ich 
ziemi, czy nie. Człowiek mimo wszystkich ograniczeń doczesnych może 
być szczęśliwy, ponieważ wartości, które go uszczęśliwiają, są zupełnie 
innego rodzaju. Pełni tego autentycznego szczęścia nie kończą nawet 
wieczerzy, ale wracają do Jerozolimy, aby spotkać się z tymi, którzy już 
w tym szczęściu uczestniczą.  
 Nasze ludzkie pragnienia, nawet najpiękniejsze, są zawsze na 
naszą ludzką miarę. Natomiast Bóg pragnie nas uszczęśliwić na swoją 
miarę. Przygotował dary tysiące razy większe niż te, których pragniemy. 
Uczniowie wracając z Emaus byli w pełni szczęśliwymi ludźmi, lecz nie 
z powodu realizacji swych pragnień. Droga do szczęścia nie polega na 
realizacji naszych pragnień, lecz na realizacji pragnień Boga. To On 
potrafi nam dać to, co nas w pełni uszczęśliwi. Człowiek tak długo 
męczy się na ziemi, jak długo tego nie rozumie. Życie jego jest pasmem 
ciągłych rozczarowań. Ciągle buduje swoje zamki na lodzie i ciągle lód 
się topi, a plany rozpływają.  
 Chrystus wzywa nas do przeglądnięcia swego życia. Jest to 
pasmo różnych rozczarowań. Ileż to nadziei było w nas, kiedy 
rozpoczynaliśmy studia, kiedy planowaliśmy związek małżeński, ile 
nadziei związanych z wychowaniem dziecka, ze zmianą mieszkania, 
z powrotem do zdrowia, ileż nadziei... I przychodził moment, kiedy te 
nasze pragnienia nie zostały zrealizowane. To Bóg pragnie przez te 
wszystkie klęski ukazać nam skarb, którego mól nie zgryzie, złodziej nie 
ukradnie i rdza nie zniszczy. Ten skarb jest zbudowany na opoce, 
a opoką jest Zmartwychwstały Chrystus. Każde rozczarowanie, każda 
zawiedziona nadzieja ma niezwykle głęboki sens. Bóg wie, dlaczego 
nie spełnił naszych pragnień. On chce je spełnić w sposób tysiąc razy 
pełniejszy i doskonalszy.  

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś rozpoczynamy IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy 
do lektury Pisma świętego w naszych domach. 
2. Przy drzwiach kościoła zbieramy dziś ofiary na rzecz Caritas diecezji. 
Dzięki naszej ofiarności m.in. dzieci i młodzież z uboższych rodzin 
mogą skorzystać z wakacyjnego wypoczynku. Bóg zapłać!  
3. Rozpoczyna się miesiąc maj. Nabożeństwa majowe ku czci 
Najświętszej Maryi Panny (śpiew litanii oraz rozważania) w naszym 
kościele od jutra, codziennie, pół godziny przed wieczorną Mszą św. 
Serdecznie zapraszamy! 
4. W środę obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski i Święto 
Narodowe Konstytucji 3 Maja. Porządek Mszy św. niedzielny. 
Uczcijmy ten dzień wspólną modlitwą. 
5. W czwartek wspominamy św. Floriana. Strażakom dziękujemy za ich 
służbę i życzymy Bożego błogosławieństwa. Niech święty patron 
uprasza potrzebne łaski. 
6. W rozpoczynającym się tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na wspólną modlitwę 
w intencji powołanych do służby Bożej. W piątek będziemy oddawać 
cześć Najświętszemu Serca Pana Jezusa. Spowiedź święta pół godziny 
przed Mszą świętą. Tego dnia odwiedzimy również naszych chorych.  
W sobotę zapraszamy na poranną Mszę świętą i nabożeństwo fatimskie 
- ku czci Matki Bożej. 
7. Wspólnoty neokatechumenalne zapraszają dziś i w każdą następną 
niedzielę wielkanocną mieszkańców Elbląga w godz. 15.00-17.00 na 
spotkanie ewangelizacyjne, na placu przy katedrze św. Mikołaja.  
8. Organizowany jest dla dzieci wyjazd do Pieniężna na spotkanie  
z misjonarzami - werbistami. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji 
m.in. nauka gry na bębnach, gry i zabawy na powietrzu. Wyjazd jest 
planowany na 20 maja. Zapisy i informacje w zakrystii kościoła. 
9. Z okazji 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie 
(objawienia prywatne potwierdzone oficjalnie przez Kościół), Polskie 
Radio Olsztyn transmituje od 23 kwietnia do 10 września br. w każdą 
niedzielę Mszę św. z sanktuarium gietrzwałdzkiego o godz. 7.00.  

Por. Ks.E.Staniek 


