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Bardzo wymownymi słowami Zmar-
twychwstałego Pana są te, w których 
potwierdza niezmienność swoich darów 
i obietnic. Wystarczy w tym względzie za-
trzymać się tylko na Ewangelii według św. 
Jana. Zresztą w tej Ewangelii spotykamy 
więcej objawień zmartwychwstałego Je-
zusa niż w którejkolwiek z pozostałych. 
Historie te pojawiają się w podwójnym 
zakończeniu. Jedna z nich ma miejsce za 
zamkniętymi drzwiami wieczorem pierw-
szego dnia tygodnia i osiem dni później, 
gdy Jezus objawił się swoim uczniom. Je-
zus dwa razy ofiarowuje uczniom „po-
kój”. Po tym, jak ukazał im ręce i bok, ich 
smutek zamienił się w radość. W końcu 
Jezus tchnął na nich i otrzymali Ducha 
Świętego, czyli Parakleta – co 
było skutkiem uwielbienia Je-
zusa. Rozesłanie uczniów przez 
Jezusa wiązało się z przekaza-
niem im władzy odpuszczania 
i zatrzymywania grzechów.  
Bardzo przejmujące było obja-
wienia się Jezusa uczniom i dia-
log Zmartwychwstałego z To-
maszem, gdy ten (po ośmiu 
dniach) był razem z nimi. Za-
równo Maria, jak i inni ucznio-
wie „widzieli Pana”, ale Tomasz 
nie chciał uwierzyć, dopóki 

także i on nie zobaczyłby osobiście Jezusa 
i Jego ran po gwoździach, a także nie włożył 
ręki do Jego boku. Nie wiemy, czy Tomasz 
rzeczywiście przebadał rany Jezusa. Odpo-
wiedział natomiast najdoskonalszym wyzna-
niem chrystologicznym zawartym w Ewan-
gelii według Jana: „Pan mój i Bóg mój!”. 
Tomasz w pełni rozpoznał zmartwychwsta-
łego Jezusa, który wstąpił do niebios oraz 
zobaczył w Nim Drogę prowadzącą do Ojca, 
jak i Tego, który jest z Ojcem. 
Druga scena potwierdzająca niezmienność 
Chrystusowych obietnic dotyczy głównie 
Piotra i potwierdzenia jego prymatu (mimo 
zaparcia się i nieobecności pod Krzyżem). 
Wydarzenie ma miejsce nad Jeziorem Tybe-
riadzkim. Narrator twierdzi, że był to trzeci 
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raz, gdy zmartwychwstały Jezus ukazał się 
swoim uczniom (nie licząc pierwszego ob-
jawienia się Marii Magdalenie). Po wiel-
kim połowie ryb to Umiłowany Uczeń jako 
pierwszy rozpoznał zmartwychwstałego 
Pana. Przypomina to o tym, że jako pierw-
szy uwierzył on w zmartwychwstanie, 
opierając się na widoku płócien pogrze-
bowych leżących w grobie. Uczniowie, gdy 
przybili do brzegu, doświadczyli pewnej 
niejednoznaczności związanej z ich spotka-
niem z Jezusem. „Żaden z nich nie odważył 
się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo 
wiedzieli, że to jest Pan”. Być może ujrzeli 
Jezusa jako dającą się rozpoznać Osobę, 
która podjęła przyziemną czynność przy-
gotowania im śniadania. Cudowny połów 
i przyciągnięcie sieci pełnej ryb symboli-
zuje powszechną misję uczniów. Miejsce 
akcji, Jezioro Tyberiadzkie, a także czyn Je-
zusa: wzięcie i podanie chleba i ryb, przy-
pominają nakarmienie pięciu tysięcy. Jezus 

 ▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— próby przed Komunią św. – poniedziałek, godz. 11.45 i czwartek, godz. 8.00;
— pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 10.00 (dziewczynki), godz. 11.00 (chłopcy); 

od 17.00 okazja do spowiedzi św. dla rodzin dzieci;
— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
—  niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
—  niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Oliwia Koncewicz ze Zdzieszowic i Łukasz Kowalczyk 
z Opola-Czarnowąs — zapowiedź I. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – jest przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Wła-
dysława Bielarza, lat 88, z ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie...
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włączył uczniów w misję dania chleba życia 
całemu światu i przyciągnięcia wszystkich 
ludzi do siebie. W następnej odsłonie tej 
sceny Jezus posłał Piotra, aby był pomocni-
kiem pasterza, który karmi owce należące 
do Dobrego Pasterza. Węgle, na których 
Jezus upiekł rybę, są wskazówką rehabili-
tacji Piotra, który zaparł się Jezusa, stojąc 
przy podobnym ognisku. Jezus trzy razy za-
pytał się go o miłość, co jest rozmyślnym 
nawiązaniem do potrójnego zaparcia się 
Piotra. Później jednak Jezus zapowiedział, 
że Piotr ostatecznie umrze śmiercią, którą 
uwielbi Boga. Jest to istotne, gdyż wcze-
śniej Piotr przysiągł, że pójdzie za Jezusem, 
nawet jeśli będzie musiał oddać za Niego 
swoje życie, na co Jezus odpowiedział za-
powiedzią Jego zaparcia się. Oświadczył 
mu, że nie „pójdzie za Nim” przed zmar-
twychwstaniem, ale dopiero później. Dla-
tego w czasie swojego ostatniego ukazania 
się Jezus nakazał Piotrowi: „Pójdź za mną!”.



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

88 maja maja  – IV – IV Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† rodziców Franciszkę i Konrada, † siostrę Krystynę, †† teściów 

Marię i Franciszka, † szwagierkę Waleskę i † szwagra Gerharda
 10.30 – Msza św. w rocznicę Pierwszej Komunii świętej — o Boże błogo-

sławieństwo dla dzieci i ich rodzin oraz o opiekę Bożą dla obcho-
dzących 25. i 50. rocznicę Pierwszej Komunii świętej

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† Zdzisława, Elżbietę i Feliksa Lalka, †† Franciszkę i Józefa Ko-

walskich, †† Agnieszkę, Piotra i Ryszarda Błaszkiewiczów

9 maja 9 maja – poniedziałek — uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Eugeniusza Klose w 4. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewień-

stwa z obu stron

10 maja 10 maja – wtorek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Matyldę i Antoniego Skóra, †† rodzeństwo, †† te-

ściów Zofię i Jana Dominikan, † szwagra Georga oraz †† z pokre-
wieństwa z obu stron

11 maja 11 maja – środa
 7.00 – za †† Mię i Józefa Prusko, † Gertrudę Prusko, †† z rodzin Prusko 

i Kwoczała oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 17.30 – nabożeństwo majowe

12 maja 12 maja – czwartek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † żonę Annę Mazur w 6. rocznicę śmierci, †† siostry Miro-

sławę i Grażynę, †† rodziców Wandę i Andrzeja, † siostrzeńca oraz 
†† z rodziny

13 maja 13 maja – piątek 
 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych 

członków Róży Różańcowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.30 – różaniec fatimski, rozważanie i procesja ze świecami

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj w naszej parafii dzieci z klasy czwartej obchodzą rocznicę swojej Pierw-
szej Komunii Świętej. Jest to okazja, by każdy z nas z wdzięcznością wspomniał 
ten dzień, starając się o łaskę pogłębienia przyjaźni z Jezusem i ożywienia tęsk-
noty za Pokarmem z Nieba. 

 ▪ Gorąco zachęcam do udziału w codziennych na nabożeństwach majowych, które 
w naszym kościele są sprawowane o godz. 17.30.

 ▪ We wtorek nabożeństwo majowe poprowadzą Siostry Służebniczki ze Zdzieszo-
wic i Leśnicy w ramach tygodnia modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie powołaniowe z młodzieżą – proszę, 
aby szczególnie zobowiązana poczuła się młodzież, która przyjęła w tym roku sa-
krament bierzmowania.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 

 ▪ W piątek przypada 13 maja – w ramach kontynuowania przyjętego zwyczaju od-
prawiania od maja do października nabożeństw fatimskich (13. dnia miesiąca) – 
serdecznie zapraszam po Mszy św. wieczornej na różaniec, rozważanie i proce-
sję ze świecami.
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14 kwietnia 14 kwietnia – sobota — święto św. Macieja, Apostoła
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 –za †† rodziców Teresę i Franciszka Rybol oraz dusze w czyśćcu cier-

piące 

1515 maja maja  – V – V Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za † mamę Zofię Kwiotek w 5. rocznicę śmierci, † ojca Joachima, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii świętej — Msza św. o Boże bło-

gosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
 15.00 – nabożeństwo dziękczynne dzieci pierwszokomunijnych
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża i ojca Piotra Wnuczek w 4. rocznicę śmierci, †† z rodziny 

z obu stron, †† naszych przyjaciół i dusze w czyśćcu cierpiące oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny


