W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 179 – 5 maja 2019r. – III Niedziela Wielkanocna
Ewangelia na niedzielę (J 21,1-19)
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem 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 ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął
na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich:
«Dzieci, macie coś 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 wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli
łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około
dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz
chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu
trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. 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 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!»
Rozważanie:
Apostołowie w dzisiejszej Ewangelii wracają do starego sposobu życia. Mieli rybakami ludzi, a
znów zaczynają łowić ryby. I nic im z tego łowienia nie wychodzi. Więcej - gdy spotykają
Jezusa, nie rozpoznają Go. W tłumaczeniu dosłownym nie wiedzą, że Jezus jest, a Jan
rozpoznając Jezusa mówi: Pan jest. My też możemy w swoim życiu utracić z oczu Jezusa. I nie
chodzi tylko o pójście w grzech, a bardziej o powrót do starego sposobu życia. Po czym Jan
rozpoznał Jezusa? To cudowny połów, który przypomniał mu moment powołania. To
odpowiedź, jak mamy sobie poradzić w momentach zwątpienia, chwilach pójścia swoją drogą.
W Apokalipsie św. Jana czytamy: Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego
- niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! (Ap 2,3-5a) Ciągłe

wracanie do pierwotnej miłości, to droga naszego nawrócenia. Druga scena dzisiejszej
Ewangelii – rozmowa Jezusa z Piotrem – pokazuje bardzo osobisty charakter tego nawrócenia.
Znamienne, że Jezus rozpoczyna swoje pytania Szymonie, synu Jana. Nie zwraca się do niego
imieniem Piotr, które sam mu przecież nadał. Chce ogarnąć całą historię życia Szymona Piotra,
nie tylko od momentu jego nawrócenia. I ma moc, by to uczynić. Stawiając Piotrowi pytania po
raz pierwszy mówi: czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci. Stawia je w obecności Jana, który był
obecny pod krzyżem, podczas gdy Piotr się Jezusa wyparł. Prawdziwa relacja z Bogiem zawsze
zmusza nas do stanięcia w prawdzie o nas samych. Jezus stawia swoje pytanie trzykrotnie. Nie
tylko dlatego, że Piotr trzy raz się go wyparł, ale dlatego, że miłość jest najważniejsza. Tylko
Miłość buduje mawiał św. Maksymilian Maria Kolbe. Ale miłość wymaga też prawdy. Może
więc do ostatniej odpowiedzi Szymona Piotra: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham, dodajmy jeszcze zaradź temu, co brakuje mojej miłości. (D.E.)
Liturgia słowa:
Niedziela (05.05): Dz 5,27b-32.40b-41 Ps 30 Ap 5,11-14 J 21,1-19; poniedziałek (06.05):
1Kor 15,1-8 Ps 19 J 14,6-14; wtorek (07.05): Dz 7,51-8,1a Ps 31 J 6,30-35; środa (08.05):
Dz 20,17-18a.28-32.36 Ps 100 Rz 8,31b-39 J 10,11-16; czwartek (09.05): Dz 8,26-40 Ps 66
J 6,44-51; piątek (10.05): Dz 9,1-20 Ps 117 J 6,52-59; sobota (11.05): Dz 9,31-42 Ps 116B
J 6,55.60-69.
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek Święto Świętych Filipa i Jakuba, apostołów, w środę – Uroczystość św.
Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski.
W środę przypada dzień imienin Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka. W tym dniu otoczmy
modlitwą Solenizanta.
Intencje modlitewne na maj:
Ogólna: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem
jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.
Diecezjalna intencja różańcowa: O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Droga Paschalna – Droga Światła
W dzisiejszy wieczór po raz pierwszy w naszej parafii będziemy przeżywać Drogę Światła.
Nie chcemy opisywać jak to nabożeństwo wygląda, ale poprzez wskazanie jego historii i
powodów jego wprowadzenia zachęcić jak najliczniejszą grupę parafian do udziału w
dzisiejszej Drodze Światła.
Nabożeństwo to powstało we Włoszech w roku 1990 jako odpowiedź na pewien widoczny w
Kościele niedosyt w przeżywaniu tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Okres Wielkiego
Postu jest bogaty w nabożeństwa i przeżycia religijne. Po Wielkanocy natomiast przychodzi
jakby wyciszenie „tajemnicy zbawienia” albo nawet zapomnienie o niej przez skupienie się na
skąd inąd ważnych nabożeństwach i wydarzeniach typu: I Komunia, bierzmowanie,
nabożeństwa majowe Mszalna liturgia tygodni wielkanocnych kontynuuje treść wydarzeń
paschalnych, bardzo doniosłych w zakresie pełnej formacji chrześcijańskiej. Droga Światła,
która poprzez liczbę stacji podobna jest do Drogi Krzyżowej, ma za zadanie przedłużyć liturgię
wielkanocną z jej przesłaniem dla wiary i nadziei chrześcijan. Nabożeństwo Drogi Światła
poparł i uznał za bardzo cenne Główny Rzymski Komitet Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Zamieścił ją w oficjalnym modlitewniku Roku Jubileuszowego pt. Pielgrzymi na modlitwie.
Mimo, że w swojej formie nabożeństwo Drogi Światła jest stosunkowo młode to podobne
jest do innych nabożeństw, zwłaszcza powiązanych z pobożnością pielgrzymkową. Ks. Marian
Pisarzak MIC w swoim artykule o Drodze Światła przypomina siedemnastowieczny
modlitewnik przewidziany na obchody Męki Pańskiej w Górze Kalwarii pod Warszawą

zawierał medytacje i modły kontynuujące temat pasyjny nowymi stacjami, które od
Zmartwychwstania i spotkania uczniów z Jezusem po zmartwychwstaniu, przez
Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, prowadziła aż do rozważania wizji Sądu
Ostatecznego/ To jeden z przykładów, który pozwala na stwierdzenie, że nabożeństwo to
wyrosło z tradycji Kościoła, którą chce uwypuklić i pogłębić. Jan Paweł II w dokumencie Novo
Millennio Ineunte zaprasza nas do praktyki kontemplowania pełnego obrazu naszego
Zbawiciela: Kościół nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus jest
Zmartwychwstałym! Właśnie w Chrystusa zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół.
Czyni to idąc śladami Piotra...Czyni to stając u boku Pawła... Dopowiedzmy: nie tylko Piotra i
Pawła, lecz także Magdaleny, Tomasza, Najświętszej Maryi Panny, Szczepana... Możemy
powiedzieć i w ten sposób: Kościół czyni to pokazując drogę własną, to znaczy drogę całych
pokoleń i epok Kościoła (D.E.)

III Narodowe Czytanie Pisma Świętego – XI Tydzień Biblijny
We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dn. 5 maja 2019 roku trzecie
Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tak swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej
lektury tekstami z Ewangelii według św. Jana nawiązuje ono do 40. rocznicy pierwszej
pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski. Na jej początku Papież wołał na Placu Zwycięstwa w
Warszawie do Boga dziejów: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”.
Niedziela rozpoczyna XI Tydzień Biblijny. Służy on zwiększeniu naszej wrażliwości na Boże
Słowo. Życie osób, które regularnie czytają Pismo Święte zakorzenia się w relacji z Jezusem
Chrystusem. Do tego prowadzi nas nasza wiara, a Pismo Święte stanowi jeden z ważniejszych
w tym impulsów. Lektura Pisma Świętego pozwala nam spojrzeć na życie z perspektywy celu
ostatecznego, jakim jest spotkanie ze Zbawicielem. Tegoroczny Tydzień Biblijny proponuje
głębsze zapoznanie się z Ewangelią św. Jana. (D.E.)

Biblijna Odnowa Parafii
W ubiegły czwartek miało miejsce drugie spotkanie w ramach Biblijnej Parafii. Podobnie jak
w poprzednim miesiącu publikujemy zadania apostolskie związane z tematem spotkania.
1. Rozważę i pomodlę się orędziem następujących tekstów biblijnych: Mt 19,16-22; Łk 19,2330; Łk 16,19-31; Łk 19, 1-10.
2. Wprowadzę w życie większą ascezę, ograniczając czy rezygnując z przyzwyczajeń i
zachowań, które mnie zniewalają i pozbawiają duchowego rozwoju.
3. Postaram się zauważyć w swoim otoczeniu osoby potrzebujące jakiejś pomocy. Rozeznam
ich sytuację i spróbuję pomóc w konkretny sposób.
4. Pomyślę o możliwości zaangażowania się w jakąś formę wolontariatu w ramach
miejscowych instytucji posługujących ludziom potrzebującym pomocy.
5. Zorganizuję w swojej grupie przykościelnej, rówieśniczej, koleżeńskiej czy w rodzinie
pomoc pieniężną (lub inną pomoc materialną) dla potrzebujących (szczególnie z okazji
Tygodnia Miłosierdzia).

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1.
2.
3.
4.

Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Postarajmy się w tym czasie przeczytać
indywidualnie czy w rodzinie chociażby krótki fragment Pisma św.
Dziś nabożeństwo majowe o godz. 15.30 i po nim zmiany tajemnic różańcowych.
Także dziś o godz. 20.00 nabożeństwo Drogi Światła – zapraszamy wszystkich do
modlitwy.
W środę uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, Patrona Polski. Jest to dzień
imienin ks. bpa Stanisława Jamrozka. Osobę Solenizanta otaczamy nasza modlitwą.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy wszystkich do modlitwy przez wstawiennictwo
Matki Bożej.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo majowe i
modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o godz. 18 i później Msza św.
Za tydzień wypada Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpocznie Tydzień Modlitw o
powołania do służby w Kościele.
W przyszłą niedzielę Msza św. o 11.30 będzie w intencji Rejonów III i IV.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz.
8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 19, mieszkania od 21 do 40.
W tym tygodniu zapraszamy na spotkania po wieczornych nabożeństwach:
- w PONIEDZIAŁEK – Ministrantów;
- W ŚRODĘ - Rodziców i Dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej;
- w CZWARTEK – Akcję Katolicką.

INTENCJE MSZY ŚW. 05/05/2019 - 12/05/2019
06/05/2019 Poniedziałek
06:30
Za + JANA Sobejko (od rodziny Karkowskich)
18:00
Za + TADEUSZA Koralewicza; 18:00 Za + FRANCISZKA
18:00
Za + PATRYKA Misiaka (od Małgorzaty, Tomasza, Aleksandra Rożek)
07/05/2019 Wtorek
06:30
Za + JANA Sobejko (od sąsiadów z ul. Zielonej, Budowlanej, Piaskowej)
18:00
Za + TADEUSZA Koralewicza; 18:00 Za + ZDZISŁAWĘ Jurasz
18:00
Za + IRENĘ Skowronek o radość życia wiecznego (od rodziny Kozioł)
08/05/2019 Środa
06:30
Za + STANISŁAWA
18:00
Dziękczynna za 10 lat życia KINGI z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
18:00
Za + STANISŁAWA; 18:00 Za + TADEUSZA Koralewicza
09/05/2019 Czwartek
06:30
Za + ZBIGNIEWA Franusa; 06:30 Za + MARIĘ w 10 rocz. śmierci
18:00
Za TYMOTEUSZA o zdrowie i opiekę Matki Bożej
18:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla ANNY i ELŻBIETY oraz opiekę Matki Bożej
18:00
Za + TADEUSZA Koralewicza
10/05/2019 Piątek
06:30
Dziękczynna za 34 lat sakramentu małżeństwa DANUTY i ROMANA z prośbą o
Boże blog. i opiekę Matki Bożej
18:00
O Boże błog. dla WOJCIECHA i KATARZYNY
18:00
Za + TADEUSZA Koralewicza; 18:00 Za + JÓZEFA i STEFANIĘ Wilman
11/05/2019 Sobota
06:30
Za + STANISŁAWA Nykiel w 10 rocz. śmierci
18:00
Za + TADEUSZA Koralewicza; 18:00 Za + JANA Sobejko (od rodziny Behotów)
18:00
Za + PATRYKA Misiaka
12/05/2019 IV Niedziela Wielkanocna
08:00
Za + TADEUSZA Koralewicza; 10:00 Za + STEFANA Kocuń w 20 rocz. śmierci
11:30
Za rejon III i IV; 16:00 Za Parafian
16:00
Za + BOGDANA Jacek ( od pracowników Geofizyki Toruń)
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

