INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3
Niedziela 5.05.2019
9.30 O nawrócenie Adriana
11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieostwo dla
rodziny Różaoskich
12.30 +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.5)
18.00 Za dusze w czyśdcu cierpiące
Poniedziałek 6.05.2019
1 +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.6)
19:00
2 W Bogu wiadomej intencji
Wtorek 7.05.2019
13.15 St. Anne’s Family
1 +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.7)
19:00
2 W Bogu wiadomej intencji
Środa 8.05.2019
1 +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.8)
19.00
2 W Bogu wiadomej intencji
Czwartek 9.05.2019
19.00 +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.9)
Piątek 10.05.2019
1. Dziękczynno błagalna z okazji imienin Wojciecha Przedwojewskiego o
19.00 łaskę Darów Ducha Świętego i nieustającą opiekę NMP w dalszym życiu
2. +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.10)
Sobota 11.05.2019
1 +Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.11)
17:00
2 W Bogu wiadomej intencji
Niedziela 12.05.2019
9.30 + Za zmarłych z rodzin Mosakowskich i Cackowskich (greg.12)
11.00 W Bogu wiadomej intencji
12.30 W intencji dzieci przystępujach do Pierwszej Komunii Świętej
18.00 Za dusze w czyśdcu cierpiące

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELNA EWANGELIA (J 21,1-19)

5.05.2019

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!”

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Ukazanie się Jezusa nad jeziorem łączy się ze szczególnymi wydarzeniami: cudowny
połów stu pięddziesięciu trzech dużych ryb, śniadanie przygotowane przez
Zmartwychwstałego na piasku, nadanie prymatu Piotrowi. Piotr, pobudzony
miłością ku Jezusowi, pierwszy wybiega na spotkanie z Nim, a Pan po skooczeniu
posiłku zapytuje go właśnie o tę miłośd. Musiało byd przykre dla Apostoła to, że Pan
trzykrotnie pyta o tak delikatną sprawę, lecz w ten sposób Jezus doprowadza go
niepostrzeżenie do naprawienia trzykrotnego zaparcia się Pana; zarazem daje mu
poznad, że człowiek jedynie wtedy może byd pewnym swojej miłości ku Bogu, kiedy
tę pewnośd opiera tylko na Nim. Piotr zrozumiał i po trzecim pytaniu, „zasmucony”,
lecz bardziej pokorny, odpowiada: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham” (J 21, 17). Dzięki tej pokorze i ufności Apostoł zostaje ustanowiony głową
Kościoła. Musi jednak wiedzied, 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”.
O. Gabriel

KOLEKTA NIEDZIELNA - 28.04.2019
I Kolekta

II Kolekta

750 €

345 €

Koperty
jednorazowe
35 €

Koperty
Ogrzewanie
rejestrowane
20 €
280 €

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymanie
naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane. W zestawy kopert
rejestrowanych można zaopatrzyd się w biurze duszpasterstwa. Zarejestrowana Ofiara większa niż 250
euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam ubiegad się o dodatkowe 20% od Revenue.

ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
PRZYGOTOWANIE KOSCIOLA
NA UROCZYSTOŚCI
I KOMUNII I ROCZNICY
Rodziców dzieci pierwszokomunijnych K
oraz
dzieci
obchodzących
Rocznicę Pierwszej
RAKÓW 2016
Komunii, serdecznie zapraszamy w sobotę, 11 maja o godz. 10:00 w celu
przygotowania kościoła na obie Uroczystości.
SCHOLA DOROSŁYCH
Osoby, które chciałyby zaangażowad się w śpiew w scholi dorosłych i w ten sposób
pięknie wykorzystad swoje talenty ku chwale Pana Boga, prosimy o kontakt z
ks. Vadzimem.

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Po roku przygotowao, 12 maja 2019, podczas Mszy
świętej o godz. 12.30, w naszym Duszpasterstwie
39 dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej.
Zapraszamy do wspólnego przeżywania tej
radosnej uroczystości wraz z dziedmi i ich
rodzicami.
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
W niedzielę, 19 maja 2019, o godzinie 12:30
zostanie odprawiona Msza święta w rocznicę
Pierwszej Komunii Świętej dzieci przystepujacych
pierwszy raz do tego sakramentu 13 maja 2018.

MAJ - MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Przeżywamy maj, miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Zapraszamy na
nabożeostwa majowe każdego dnia po Mszy świętej przy figurze Matki Bożej. Ponadto
zapraszamy na Mszę Świetą w poniżej wymienione dni:
 7 maja – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej
 13 maja – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
 24 maja – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
 31 maja – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Zachęcamy także wiernych do innych sposobów uczczenia Matki Bożej w tym miesiącu,
np. poprzez piegrzymki do sanktuariów maryjnych, odmawianie różaoca, poświęcenie
domu i rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi, lekturę tekstów
poświęconych Matce Bożej (m.in. list apostolski św. Jana Pawła II
„NMP i różaniec”; „Tajemnica Maryi” św. Ludwika de Montfort;
publikacje Wincentego Łaszewskiego).
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM W KNOCK
XIV Narodowa Polska Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w
Knock odbędzie się 8 czerwca 2019. Hasłem tegorocznej
pielgrzymki jest: “Maryja działająca w mocy Bożego Ducha”.
Pielgrzymkę poprowadzi ks. Ryszard Głowacki, przełożony
generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii. Wyjazd 7:30
rano, powrót o godz. 21:00. Zapisy z opłatą 20 euro w zakrystii.

