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Czytania: Dz 5,27-41; Ps 30; Ap 5,11-14; J 21,1-19

Barankowi błogosławieństwo, cześć, chwała i moc! (Ap 5,13)

Liturgia dzisiejszej niedzieli podaje nam trzy świadectwa Zmartwych-
wstania:  ukazanie  się  Jezusa nad Jeziorem Tyberiadzkim;  oświadczenie
Piotra i Apostołów wobec Sanhedrynu; proroczą Janową wizję chwały Ba-
ranka.  

Ukazanie się Jezusa nad jeziorem łączy się ze szczególnymi wyda-
rzeniami:  cudowny połów stu pięćdziesięciu trzech dużych ryb, śniadanie
przygotowane przez Zmartwychwstałego na piasku, nadanie prymatu Pio-
trowi. Piotr, pobudzony miłością ku Jezusowi, pierwszy wybiega na spotka-
nie z Nim, a Pan po skończeniu posiłku zapytuje go właśnie o tę miłość.
Musiało być przykre dla Apostoła to, że Pan trzykrotnie pyta o tak delikatną
sprawę, lecz w ten sposób Jezus doprowadza go niepostrzeżenie do na-
prawienia  trzykrotnego zaparcia  się  Pana;  zarazem daje  mu poznać,  że
człowiek jedynie wtedy może być pewnym swojej miłości ku Bogu, kiedy tę
pewność opiera tylko na Nim. Piotr zrozumiał i po trzecim pytaniu, „zasmu-
cony”,  lecz  bardziej  pokorny,  odpowiada:  „Panie,  Ty wszystko wiesz,  Ty
wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17). Dzięki tej pokorze i ufności Apostoł zosta-
je ustanowiony głową Kościoła. Musi jednak wiedzieć, że nie chodzi tutaj
o zaszczytny tytuł, lecz o służbę podobną do tej, jaką Jezus pełnił dla ludzi,
ofiarując się dla ich zbawienia, dlatego słyszy słowa: „Gdy się zestarzejesz,
wyciągniesz  ręce  swoje,  a inny  cię  opasze  i poprowadzi,  dokąd  nie
chcesz”.

Dzieje Apostolskie (I  czytanie)  ukazują Piotra na czele Apostołów
pozwanych przed synedrium za to, że głosili imię Jezusa. Po oświadczeniu,
że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29), Piotr odważnie głosi
Zmartwychwstanie: „Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego stracili-
ście, zawiesiwszy na drzewie”. Gdy wraz z innymi wyszedł z więzienia, wie,
że może go spotkać coś gorszego, lecz nie obawia się, bo całą ufność swo-
ją  złożył  w Zmartwychwstałym  i zrozumiał,  że  powinien  naśladować  Go
również  w cierpieniach.  Przemówienie  Piotra  jest  poparte  szczególnym

Intencje mszalne: 06.05 - 12.05

Poniedziałek, 06 maj 2019 – Święto Apostołów: Filipa i Jakuba
700 śp. Ryszard Korba (17 Msza święta gregoriańska)
1800  śp. Leopold Marczyński
1800 śp. Zenona(k) Zaryjewska (30 dzień po pogrzebie)
Wtorek,     07   maj 2019    
700  śp. Ryszard Korba (18 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Andrzej Sanigórski (11 rocz.) oraz zmarli z rodziny
Środa, 08 maj 2019 – Uroczyst. św. Stanisława bp. Patrona Polski
700 śp. Jadwiga Sitkowska
1800  śp. Stanisław Marczak
1800 śp. Ryszard Korba (19 Msza święta gregoriańska)
Czwartek  ,   09 maj 2019   
700 śp. Ryszard Korba (20 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Stanisław (27 rocz.), Maria, Czesław i Andrzej
Piątek,   10 maj 2019   
700 śp. Ludwika(k) i Wiesław
1800  śp. Zofia Przezpolewska
1800 śp. Ryszard Korba (21 Msza święta gregoriańska)
Sobota,     11 maj 2019   
700 śp. Ryszard Korba (22 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Alina Jabłońska (1 rocz.), Ireneusz Jabłoński (5 rocz.)
Niedziela,     12 maj 2019 – IV Niedziela Wielkanocna  
800 śp. Renata Rataj (3 rocz.)
800 śp. Leon i Leokadia Usnarscy, Zdzisław, Zenon, Jan, Krzysztof
930 o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Jasia Bugajskiego z okazji 5 rocznicy urodzin
930 „Domowy Kościół”
1100  śp. ksiądz Prałat Bronisław Trzciński (2 rocznica śmierci)
1230 śp. Franciszek Grabowski
1230 śp. Ryszard Korba (23 Msza święta gregoriańska)
1230 śp. Marianna Mieczkowska (4 rocz.) oraz Krystyna
1800 śp. Mieczysław i Janina Walczak, Anastazja, Zygmunt, Antonina, 
Michał Gardzielewscy
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stwierdzeniem: „Dajemy temu [Męce i Zmartwychwstaniu] świadectwo, my
właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłusz-
ni”, co znaczy, że Duch Święty przemawia przez usta każdego, kto będąc
posłuszny Bogu głosi Ewangelię, nie zważając na żadne ryzyko. Dla Apo-
stołów owo ryzyko staje się natychmiast rzeczywistością, zostają bowiem
skazani  na biczowanie,  a znoszą je z radością,  „cieszyli  się,  że stali  się
godni cierpieć dla imienia Jezusa”. Takiego świadectwa, nie liczącego się
ze względem ludzkim i wolnego od lęku, Pan oczekuje od każdego chrze-
ścijanina. Odważna wiara wierzących bardziej przekonuje świat niż jakakol-
wiek apologia. 

Z świadectwem Kościoła walczącego, zawsze niedoskonałym z po-
wodu słabości ludzkiej, łączy się świadectwo Kościoła triumfującego (II czy-
tanie),  wyśpiewującego  donośnym  głosem  chwałę  zmartwychwstałego
Chrystusa:  „Baranek  zabity  jest  godzien  wziąć  potęgę  i bogactwo,  i mą-
drość, i moc, i cześć, i chwałę i błogosławieństwo” (Ap 5, 11).  Oto hymn
wdzięczności i miłości wszystkich stworzeń dla Tego, który zbawiając czło-
wieka odkupił cały wszechświat. Wspaniały obraz liturgii niebieskiej, której
motyw tutaj  na ziemi powtarza liturgia eucharystyczna: „Twoje jest  króle-
stwo, Twoja potęga i chwała na wieki!” Chrześcijanin jest wezwany, aby łą-
czył się z wybranymi w wychwalaniu i adoracji Pana uwielbionego, nie tylko
słowem i gestem, lecz przede wszystkim życiem i czynem. 

 BIBLIA
Z języka greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga,

liczba mnoga βιβλία, biblia – księgi. Jest to zbiór ksiąg, spisanych
pierwotnie w językach hebrajskim, aramejskim i w greckim. Biblia chrze-
ścijańska składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego
Testamentu. Słowo „Testament” było innym określeniem „przymierza”
i oznaczał umowę, kontrakt, pakt. Stary Testament oznacza starodawne

Przymierze między Bogiem a Jego ludem. Nowy Testament to nowe
przymierze, które nie obejmuje już wyłącznie Żydów (biblijnych), ale

wszystkich ludzi.
Biblia pisana była przez 1500 lat na trzech kontynentach (Azja,

Afryka i Europa), ma 40 autorów różniących się pod wieloma względami
(praca, stanowisko, pochodzenie, itp), a jednak wszystkie księgi łączą się
odniesieniami, historią i wzajemnie uzupełniają, a przede wszystkim spi-

sane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Podział na rozdziały i
wersety został wprowadzony dużo później, a dokonał  go Stephen Lang-

ton, późniejszy arcybiskup Canterbury w połowie XIII wieku. 

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Dzisiejszą  niedzielą  rozpoczynamy  tydzień  biblijny.  Spróbujmy

znaleźć czas w tym tygodniu na choćby kilku minutową lekturę Pi-
sma Świętego każdego dnia.

2. Jutro Pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy na wieczorną Eu-
charystię i nabożeństwo w intencji odnowy duchowej naszej parafii.
Ze względu na tydzień biblijny nasza modlitwa będzie oparta głów-
nie na tekstach Pisma Świętego. Już dziś również zapraszamy na
spotkanie Kręgu biblijnego w najbliższy piątek po wieczornej Mszy
świętej.

3. Przeżywając tydzień biblijny pragniemy również serdecznie zapro-
sić  na konferencję pt. „Biblia o finansach”, która odbędzie się w
budynku plebanijnym w przyszłą niedzielę o godz. 16:00. Szczegóły
na ulotkach przy wyjściu z kościoła.

4. Jutro [w poniedziałek] przypada święto św. Apostołów Filipa i Ja-
kuba, w środę uroczystość św. Stanisława – biskupa i męczennika,
patrona Polski. Przyjdźmy na Eucharystię, uczcijmy świętych patro-
nów.

5. W najbliższy wtorek (7 maja) rozpoczynają się w naszej parafii  Re-
kolekcje  Ewangelizacyjne  Odnowy w Duchu Świętym (REO).
Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich, którzy szukają
czegoś więcej w wierze, którzy pragną doświadczyć działania Pana
Boga jeszcze bardziej aby pogłębić swoją wiarę. Zachęćmy innych
by każdy mógł skorzystać z tego czasu łaski.

6. Wzorem ubiegłych lat Droga Neokatechumenalna organizuje na ca-
łym świecie ewangelizację na placach miast. W naszym mieście od-
będą się spotkania na placu przy Katedrze św. Mikołaja w dzisiejsza
niedzielę oraz  12 i 19 maja zawsze o  godzinie 15:00. 

7. W przyszłą niedzielę spotkanie dla dzieci przygotowujących się do
Pierwszej Komunii Świętej oraz dla rodziców.

8. Za tydzień również taca inwestycyjna na potrzeby naszej parafii.
9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:

śp. Zofia Kubka – lat 80, z ul. Dąbrowskiego
śp. Stefan Bieniasz – lat 79, z ul.Morszyńskiej
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