18/2019 nr 150
5 maja 2019

ZE SŁOWA BOŻEGO NA III NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA
(Dz 5,27b-32.40b-41); (Ps 30,2 i 4.5-6ab.11 i 12a i 13b); (Ap 5,11-14); (J 21,1-19)
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z
Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich:
”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i
my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej
nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus
stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli,
że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy
nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu:
”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej
stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy,
że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią
szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze.
Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć
z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko
około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli
żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon
Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb
w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak
wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich:

Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie
odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął
chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz,
jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się
uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli
ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce
moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu
Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu
po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł
do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że
Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś.
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a
inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To
powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi
Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź
za Mną!”
(J 21,1-19)

KOMENTARZ
Dzisiejsza ewangelia niesie bardzo ważny
przekaz egzystencjalny. Uczniowie wyruszyli na
połów nocą i nic, pustka. Mimo wysiłków i znajomości fachu nie udało się im nic złowić. To jest
obraz z życia każdego z nas, bo bywają takie
chwile, kiedy nic nam nie wychodzi, gdy mamy
taką ciemność na życie. Jest noc i te łódeczki naszego życia wcale się niczym nie zapełniają i to
nie tylko w sensie materialnym, ale po prostu wi-

dzimy pustkę życia. Ta ewangelia jest sztandarem nadziei, bo pokazuje, że dla nas ludzi wierzących w Chrystusa jest wyjście, tyle tylko, że
trzeba doczekać. To tak jakby Jezus mówił do
mnie i do Ciebie w chwilach takiej ciemnej nocy:
Poczekaj, przyjdzie poranek, przyjdę Ja i będzie
inaczej i to daje siłę. Trzeba przetrwać chwilę i
wypatrywać Boga. Jeszcze będzie obfity połów,
ale nie on jest celem tylko Bóg.
Ks. Wojtek
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KRÓLEWSKI BŁAZEN
Pewien Król miał swego nadwornego błazna, który umilał mu dni swoimi powiedzonkami i żartami.
Któregoś dnia król powierzył błaznowi swe berło, mówiąc: - Zatrzymaj je do czasu, aż znajdziesz kogoś głupszego od siebie. Wtedy będziesz mógł mu je podarować. Kilka lat później król poważnie zachorował. Czując
zbliżającą się śmierć, przywołał błazna, do którego w gruncie rzeczy był bardzo przywiązany i powiedział: Wyruszam w długą podróż. - Kiedy wrócisz? Za miesiąc? - Nie - odparł król. - Nie powrócę już nigdy. - A
jakie przygotowania poczyniłeś przed tą wyprawą? – zapytał błazen. - Żadnych - brzmiała smutna odpowiedź. - Wyjeżdżasz na zawsze - powiedział błazen - i wcale się do tego nie przygotowałeś? Proszę, weź to
berło. Znalazłem wreszcie głupszego ode mnie!
B. Ferrero

BOŻA APTECZKA
Są na świecie ludzie religijni, biegający
do Kościoła podpisywać listę obecności, której Bóg wcale nie potrzebuje. Idą do Kościoła
z większą chęcią pokazania się ludziom niż
spotkania z Bogiem. Pchają się bezwiednie
do pierwszych ławek w Kościele jak krowy
na łące do wodopoju według słów: „Będą
okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną
się jej mocy. I od takich stroń!” Bóg patrzy na
Twoje serce. Żadna religijność, tysiąc nowenn, tysiąc dziesięcin i tysiąc różańców,
które nie wynikają z miłości do Jezusa i
wiary w Niego, nic Ci nie da, będziesz nadal
faryzeuszem i obłudnikiem prowadzącym
matematykę duchową i kalkulację zysku
wynikającą z błędnej interpretacji słów
Boga. Wpierw zabiegaj o miłość. Ważne jest,
abyś jej nie zatrzymywał, żeby ona przepływała przez Ciebie na innych. Pozorna religijność na zewnątrz nie ukryje przed Bogiem
Twojej zawiści, zazdrości, ulegania namiętnościom, szukania zysku dla ciała, oceniania
innych, chciwości itp. Nie zdołasz też oszukać samego siebie. Bóg pokaże Ci to w coraz
mocniejszych lekcjach życia. Ludzie religijni

Osądzają i krytykują mając się za lepszych,
dlatego będą ostatnimi – daleko od tych, których niszczyli swoimi ocenami, nakładając
na nich ciężary, których sami nie nosili i nie
powściągali swojego języka: „Jeżeli ktoś
uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest
podstaw”. Osądzamy innych, żebyśmy sami
poczuli się lepiej. To smutne, dla wielu nie
do przyjęcia. Jeżeli dzisiaj Ja, TY, MY nie odniesiemy tych słów także do siebie, a tylko
do NICH, TAMTYCH, INNYCH, to jak możemy doznać przemiany serca i zbliżyć się
do Jezusa? Twoje życie zostało zapisane u
Boga, zanim się narodziłeś na ziemi. Bóg zna
każdą Twoją słabość, każdy Twój grzech i
każdy czyn, który popełnisz. On jest Stwórcą
i ciągle mówi Ci przez Biblię i nie tylko: Kocham Cię bezwarunkowo i nigdy Cię nie
opuszczę. Bóg chce, abyś stał się z Nim jednym jak Jezus. Czy wiesz, że Jezus Chrystus
pomodlił się za Ciebie i wciąż modli wyrażając swoje największe pragnienie wobec
Ciebie?
Arkadiusz Łodziewski

MYŚL NA TYDZIEŃ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Bi- 6. W każdy czwartek zapraszamy Adoblijną z tego względu zachęcamy do rację Najświętszego Sakramentu z Lectio
wzięcia po Mszy świętej obrazków z wy- Divina na godz. 19.30 do kaplicy MBF.
losowanym Słowem Bożym.
Będziemy rozważali Ewangelię z nie2. Dzisiaj w naszej parafii kończy dzielnej Mszy Świętej i ten sposób przyswoją praktykę diakońską ks. dk. Ma- gotowywali się do głębszego przeżywaciej Świgoń. Dziękujemy mu za wygło- nia dnia świątecznego.
1.

szone kazania, z których mogliśmy
wiele zaczerpnąć dla naszego serca, poprowadzenie rekolekcji dla dzieci i młodzieży, kazania na Gorzkich Żalach i
każdą okazaną pomoc i serce w naszej
wspólnocie. Życzymy mu owocnego
czasu przygotowania do święceń prezbiteratu i świętości na drodze kapłańskiej.

Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową na Litwę od 24 do 27 maja. W programie: św. Lipka, Wilno, Troki, Studzieniczna. Koszt: 800 zł. Więcej informacji i zapisy u ks. Proboszcza.
7.

Zapraszamy dzieci na wakacyjny
wyjazd w Bieszczady od 24 VI do 1 VII.
Więcej informacji na tablicach ogłoszeń.
3. Msze święte w tym tygodniu:
Koszt 1050 zł. Zapisy u ks. Adama. Ilość
• W intencji dobroczyńców, podo- miejsc ograniczona.
piecznych i wolontariuszy Parafial9. W przyszłą niedzielę (12 V) ofiary złonego Zespołu Caritas - w poniedziażone na tacę zostaną przeznaczone na
łek (6 V) o godz. 18.00. Po Mszy
cele inwestycyjne, z kolei po Mszy święświętej spotkanie w sali parafialnej;
tej będziemy zbierali ofiary do puszek
• Dla chorych i ich rodzin w sobotę
na utrzymanie Gdańskiego Seminarium
(11 V) o godz. 10.00. Po Mszy świętej
Duchownego, które utrzymywane jedyspotkanie w sali parafialnej.
nie z ofiar wiernych.
4. W tym tygodniu obchodzić bę10. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedziemy:
dzielny, Niedziela, biuletyn parafialny Ave
• W poniedziałek (6 V) święto św.
Maria.
Apostołów Filipa i Jakuba;
• W czwartek (8 V) uroczystość św. 11. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu
Stanisława, głównego patrona Pol- Naszych drogich zmarłych: Ks. Jerzego,
budowniczych i dobrodziejów naszego
ski;
kościoła oraz zmarłych z naszych ro5. W poniedziałek (6 V) o 13.00 spotkadzin: wieczny odpoczynek racz im dać
nie ochotników cierpienia w sali paraPanie.
fialnej.
8.
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INTENCJE MSZALNE
7.00
8.00
18.00
19.30
7.00
8.00
18.00
19.00

7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00
18.00
19.00
6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30
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PONIEDZIAŁEK, 6 MAJA 2019 R.
1) † Jakub i Kunegunda Makomaski
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego dla Jakuba w czasie egzaminów
maturalnych
† Józef, Monika i Zenobia
W intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny w 88. rocznicę urodzin
WTOREK, 7 MAJA 2019 R.
1) † Stanisław Zalewski i Stanisław Lis
2) † Anna Wierzchowska
† Ojciec August Jan Bojakowski i zmarli z rodziny Bojakowskich
1) † Elżbieta i Konrad Tesar
2) † Weronika i Aleksander oraz dziadkowie z obojga stron
Dziękczynna za 30 lat sakramentu małżeństwa Krystyny i Jerzego z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, potrzebne łaski dla nich i ich dzieci
ŚRODA, 8 MAJA 2019 R.
1) † Władysław w 31. rocznicę śmierci
2) † Anna Kotwicka w miesiąc po pogrzebie
1) † Władysław (m) w rocznicę śmierci oraz Janina i Henryk
2) O szczęśliwą operację dla Marii
Rez.
† Alina i Stanisław (m)
CZWARTEK, 9 MAJA 2019 R.
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Teresy z okazji 73.
rocznicy urodzin
1) W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity
2) † Rodzice: Wanda i Franciszek
† Msza święta zbiorowa za zmarłych
1) † Maria Iwaszkiewicz w 10. rocznicę śmierci
2) † Julia w 3. rocznicę śmierci, Józef, Feliksa (k), Antoni, Paweł, Adolfina (k)
PIĄTEK, 10 MAJA 2019 R.
† Ewa i Janina
† Bogdan (z racji urodzin)
† Jan, Joanna, Teresa Gola, Genowefa Siwiak
1) † Tadeusz
2) † Katarzyna w 7. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
SOBOTA, 11 MAJA 2019 R.
† Grzegorz w 4. rocznicę śmierci
Salomea, Jan, Andrzej, Jan, Krystyna Glinkowscy, Katarzyna Kleśny
† Zofia, rodzice, dziadkowie z obojga stron
O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA, 12 MAJA 2019 R.
† Zygmunt
Dziękczynna w 80. urodziny Haliny Żochowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
MBF
Rez.
† Teodor Jawornicki w 9. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron
1) Za parafię
2) † Stefan, Weronika, Jan, Bolesław
† Henryk Wiśniewski w 18. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny Wiśniewskich i Jędrzejczyk
† Pelagia i Mieczysław
† Agnieszka Neubauer w 100. rocznicę urodzin

