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III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom
Potem znowu ukazał się Jezus 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 macie co na posiłek?" 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.
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 znowu, po raz drugi,
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!"
Ewangelia * J 21, 1-19

Pokochać Miłość
Od chwili przyjścia na ten świat oczekujemy miłości. Miłości od matki, od ojca, od rodzeństwa – jeśli je mamy. Potem od wybranki/wybranego, od dzieci. A przecież zawsze
jesteśmy w Miłości zanurzeni – w Miłości Boga. To Miłość bezwarunkowa, dozgonna, zawsze podana jak na talerzu. Jedyne, czego Bóg od nas oczekuje, to modlitwa, czyli rozmowa
z Nim.
Jakże znamienne są w tym kontekście słowa: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”
(Dz 5,29a). Te słowa pomagają nam zrozumieć, jak powinniśmy postępować, by zbliżać się
do Boga, a nie oddalać od Niego. Potwierdzają to dalsze słowa Apostołów: „Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.” (Dz 5,32a). Posłuszni, czyli zdolni usłyszeć, czego od nas oczekuje Bóg, by przyjąć
z pokorą to, co nam ofiaruje.
Czasami jesteśmy jak Apostołowie, którzy wstrząśnięci wydarzeniami trwali w grupie,
której przewodził św. Piotr. Oni, nie rozumiejąc sytuacji, w jakiej się znaleźli, postanowili
zrobić coś, co potrafili, czego nauczyli się, żyjąc jako prości ludzie – łowić ryby. Nie spodziewali się wydarzeń, które potem nastąpiły, ani spotkania, które okazało się tak ważne.
Trzecie spotkanie z Jezusem Chrystusem obfitowało w wyznania, które wywarły decydujący
wpływ na dalsze losy nie tylko Piotra, ale i pozostałych Apostołów. A my, znając historię,
znając Pismo Święte, potrafimy wysnuć dla siebie wnioski.
Wybierzmy z dzisiejszej Ewangelii jeden obraz do medytacji: Pan Jezus rozmawia
z Piotrem. Pyta Piotra o miłość. Pyta trzykrotnie, bo Piotr trzykrotnie zaparł się swego M istrza. Ale Pan Jezus tym trzy razy powtórzonym pytaniem daje Piotrowi łaskę „zmycia”
grzechu. Przypomina mu o grzechu, aby uświadomił sobie własną słabość. Piotr wreszcie
zrozumiał i zasmucił się. Tym razem wyznał Chrystusowi swoją miłość, odwołując się już
nie do własnych emocji, ale do wiedzy Pana Jezusa o nim samym, o jego życiu. Z pokorą
powiedział: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Przedstawiony dialog budzi w nas świadomość naszych własnych słabości, pychy, złej
pewności siebie. Pytanie, które Pan Jezus kieruje do Piotra, to także pytania skierowane do
każdego z nas. Im większa nasza wina, tym więcej razy Pan Jezus pyta: „Czy Mnie kochasz?” Pomyślmy także, czy to pytanie przekonuje nas o tym, że Pan Jezus potrzebuje
naszej miłości, że On sam daje nam miłość i pyta nas o miłość. Czy może ulegamy pokusie,
aby sądzić, że jesteśmy niezdolni i niegodni kochać Pana Jezusa z powodu naszych grzechów? Jeśli mamy takie myśli, to wiedzmy, że jest to kuszenie. Pan Jezus zna nasze słabości, wie, co się w każdym z nas kryje, wie o nas więcej, niż my sami o sobie wiemy. Jednak
każdego pyta: „Czy kochasz Mnie?” Co odpowiem? Oby nie była to odpowiedź oparta tylko
na emocjach, bo one nie stanowią o istocie miłości. Miłość można budować tylko na prawdzie. Prośmy więc w modlitwie o wewnętrzne przekonanie, że możemy kochać Pana Jezusa mimo naszych słabości.
Jest jeszcze słowo zaproszenia: «Pójdź za Mną!» (J 21,19d). Czyż można na nie odpowiedzieć inaczej niż: tak, Panie, IDĘ!
Jezu Chryste Zmartwychwstały, wesprzyj nas swą łaską, byśmy zawsze byli gotowi na
spotkanie z Tobą i z Twoją Miłością.
Piotr Błachowski

Msze święte w intencji:



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom
przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień
Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest
niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.
2. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich
rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego dziś podczas Mszy
świętej o godz. 1600.
3. W środę przypada uroczystość św. Stanisława, patrona Polski. Podczas Mszy świętej
i Nowenny modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków.
4. Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Zapraszamy do tej
szczególnej maryjnej modlitwy codziennie o godz. 17 00. Po nabożeństwie Msza święta.
Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w domach.
5. W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza, pragniemy
modlić się w intencji o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.
6. Spotkanie dla młodzieży przed bierzmowaniem w sobotę o godzinie 1400. Spotkanie dla
dzieci I Komunijnych w poniedziałek i wtorek o godzinie 15 30. W przyszłą niedzielę –
tj. 12 maja zapraszam rodziców z dziećmi I Komunijnymi na spotkanie i próbę o godzinie
1500. Proszę o obecność obowiązkową.
7. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii. Bóg
zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe naczynia liturgiczne: puszki do
Najświętszego Sakramentu do polowych celebr odpustowych na kalwarii.
8. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu. O przewodniczenie prosimy grupę I.
O godzinie 1500 Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
9. Drogich solenizantów i jubilatów polecamy opiece świętych patronów i życzliwej modlitwie
parafian.
10. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Krzysztofa Datę, lat 50,
z Borska. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o godzinie 10 00. Różaniec aż do dnia
pogrzebu w szkole w Borsku, oraz śp. Mieczysława Rogalę, lat 64, z Rogalewa. Jego
pogrzeb odbędzie się we wtorek o godzinie 1200. Różaniec aż do dnia pogrzebu w kościele
po ostatniej Mszy świętej. Wieczny odpoczynek…
W tym tygodniu patronują nam:
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720

rodziny Prieba o zdrowie i Boże błogosławieństwo;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Bolesławy – w dniu urodzin i Bernarda Cieśnika;
a/ † rodziny Kroplewskich i Miszewskich;
b/ tegorocznych maturzystów;
† Zbigniewa Milocha – w 10 rocznicę śmierci oraz rodziców i rodzeństwa;
a/ † Agnieszki, Stanisława i Wiktorii Narloch;
b/ † Edmunda Wesołowskiego – w 10 rocznicę śmierci;

720
1000
1200
1700

† Wacława Jarzombka oraz rodziców: Cecylii i Jana;
Msza święta pogrzebowa śp. Krzysztofa Daty z Borska;
Msza święta pogrzebowa śp. Mieczysława Rogali z Rogalewa;
a/ † Józefa Łangowskiego – w 29 rocznicę śmierci oraz Alojzego i Anny
Cysewskich;
b/ † Rafała Jeżewskiego – w 1 rocznicę śmierci;

720
1700

† Leonarda Wróblewskiego;
Intencja Róży p. Ireny Prądzińskiej z Huty o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich bliskich oraz o nagrodę nieba
dla zmarłych zelatorek i członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720
1500

† rodzin Szczęsnych i Breszków;
Msza św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia,
† Genowefy Wesołowskiej – intencja z pogrzebu;
Spowiedź święta;
† Genowefy, Jana i Eugeniusza Kaszubowskich;

1600-1700
1700
720
1700

† Heleny i Franciszka Burchardtów ;
† Benedykta i Alojzego Jezierskich oraz Jadwigi i Józefa

720
1700

† Genowefy Kruszyńskiej – w 10 rocznicę śmierci i męża Bronisława;
a/ † Jana i Katarzyny Gołuńskich;
b/ † Eriki Jarzombek – intencja z pogrzebu

800
1000
niedziela
1130
12.05.
1600
Wdzydze 1300

a/ † Zofii i Norberta Rogalów oraz zmarłych z rodziny;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Henryki, Bernarda, Józefy, Teofila i Stanisława Kamrowskich;
† Rodziców, rodzeństwa, Henryka i zmarłych z obu stron Jażdżewskich
† Anastazji i Bronisława Łyczykowskich oraz siostry i braci;



w poniedziałek, 6 maja, św. Filip i św. Jakub, Apostołowie;
w środę, 8 maja, św. Stanisław (1030-1079), biskup krakowski, męczennik, główny
patron Polski, przez św. Jana Pawła II nazwany „patronem chrześcijańskiego ładu m oralnego”.
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