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Słowo Boże 

1 czytanie (Dz 5, 27b-32. 40b-41)  

Arcykapłan zapytał Apostołów: ”Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, 
a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego 
człowieka?”. Odpowiedział Piotr i Apostołowie: ”Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. 
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg 
wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie 
i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego 
Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni”. I zabronili Apostołom przemawiać w imię Jezusa, 
a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć 
dla imienia Jezusa. 
2 czytanie (Ap 5, 11-14) 
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba 
ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: ”Baranek zabity 
jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, 
i błogosławieństwo”. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, 
i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: ”Siedzącemu na tronie 
i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków”. A czworo Zwierząt 
mówiło: ”Amen”. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 
Ewangelia (J 21, 1-19)  

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  

Niedziela  
1.05 

7.30 Za wszystkich zmarłych poległych za Niepodległą Polskę 

9.00 + Karolina i Władysław SIWEK 

10.30 + zmarli z rodziny CIESIELSKICH 

12.00 Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek  

18.00 + Janina i Józef TOMASIAK w r. śmierci 

Poniedziałek  
 2.05. 

7.00 + Natalia, Józef i Eugeniusz KUBIAK 

18.00 
Dziękczynna za pomoc w trudnych chwilach z prośbą o 
bł. Boże i opiekę MBNP i dla rodziny TOMASIEWICZÓW 

Wtorek  
 3.05. 

7.30 + Edward MATYSIAK 

9.00 
Za członkinie II Róży św. Cecylii o Boże bł., opiekę MB i 
świętej patronki a dla zmarłych członkiń życie wieczne 

10.30 + Maria i Jan PIJANOWSCY 

12.00 + Józef WYŻGA 

18.00 + Zbigniew BIAŁKIEWICZ 

Środa  
 4.05. 

7.00 + Edward MATYSIAK (od sąsiadów z II rejonu ul. Balickiej) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
 5.05. 

7.00 + Edward MATYSIAK (od sąsiadów z ul. Balickiej) 

18.00 + Stanisław PIROWSKI (od sąsiadów)  

Piątek  
 6.05.   

7.00 + Stanisław PIROWSKI (od koleżanki Jacka z mamą ) 

18.00 Wynagradzająca za grzechy NSPJ 

Sobota  
 7.05.  

7.00 + Stanisław PIROWSKI (od Ani z rodziną) 

18.00 Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP 

Niedziela  
8.05 

7.30 
+ Stanisław i Agnieszka WALIGÓRA, synowie: Stanisław, 
Jan, Karol i Bolesław 

9.00 + Wanda i Stanisław CZEPIEC 

10.30 + Stanisław BABIARZ  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 Rez.  



 
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 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!” 

Komentarz do Ewangelii 

Ostatni, 21 rozdział czwartej Ewangelii został dopisany w momencie rodzącego się 
rozłamu wewnątrz wspólnoty, która zawiązała się wokół Jana. Kryzys powstał z powodu 
różnic w interpretacji istotnych problemów teologicznych. Kwestia właściwego nauczania 
jest współcześnie jak najbardziej aktualna. Powszechna dostępność do nowoczesnych 
narzędzi komunikacyjnych to wielkie ułatwienie i wyzwanie. Rzetelne, mądre 
i odpowiedzialne przekazywanie treści wiary powinno wynikać z umiłowania Słowa Bożego 
oraz właściwej interpretacji natchnionego tekstu. Zdobywanie wiedzy nie tylko biblijnej 
i teologicznej, ale dotyczącej całego kulturowego dziedzictwa, wydaje się nie tylko 
niezbędne, ale wręcz konieczne w pracy apostolskiej. (Mateusz.pl) 
 

TYDZIEŃ BIBLIJNY 

Na 14 dzień od Wielkanocy przypada początek Tygodnia Biblijnego. Jest to czas 

głębokiej refleksji nad Biblią obchodzony przez polski Kościół katolicki. Inicjatywa została 

zapoczątkowana przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II.  

W 2022 roku obchody Tygodnia Biblijnego przypadają na okres od 1 maja 

(niedziela)  do 7 maja (sobota). Tygodniowi Biblijnemu towarzyszy wiele wydarzeń. 

Należą do nich rekolekcje, maratony czytania Biblii, spotkania z księżmi i zakonnikami. 

Przede wszystkim jest to jednak tydzień studiowania Słowa Bożego na własną rękę albo 

w gronie bliskich. Tydzień Biblijny zaczyna się zawsze w 3 niedzielę od Wielkanocy, tzw. 

Niedzielę Biblijną. Jest to również dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego.  

Święto ma na celu przybliżenie nauk Biblii i uświadomienie jej roli dla wierzących. 

Pismo Święte pomoże zgłębić tajniki wiary katolickiej, a czytanie w rodzinie i wspólnocie 

pomoże w budowaniu bliskości. Biblia pomoże też w zrozumieniu Eucharystii. Jest to też 

świetna okazja do przybliżenia Pisma Świętego młodzieży, która może zapoznawać się ze 

Słowem Bożym przy pomocy Internetu i smartfona. 

Potraktuj Tydzień Biblijny jako okazję do zgłębienia wiary.  Nawet wierni chodzący 

co niedzielę do kościoła, rzadko sięgają sami po Biblię. Tydzień Biblijny jest świetną 

okazją, żeby to zmienić. Zaproś wierzących znajomych albo rodzinę do wspólnego 

zgłębiania Słowa Bożego. (bimkal.pl) 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

- Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca 

Tydzień Biblijny. Są przygotowane sygla z Pisma Świętego i można je zabrać ze stolika 

przy wyjściu z kościoła, żeby codziennie je rozważać i uczynić z nich inspirację do 

modlitwy. 

- Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu a po 

Mszy o godz. 9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej. 

Uwielbienie Jezusa wyjątkowo w przyszłą niedzielę o godz. 18.00.  

- Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć 

Matce Zbawiciela. W naszym kościele nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30. 

Tych, którzy nie mogą w nich uczestniczyć, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych 

kapliczkach oraz domach rodzinnych.  

- Jutro św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, w tym dniu przypada Dzień Polonii oraz 

Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza 

granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.  

- We wtorek przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej 

Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 

roku. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane w porządku niedzielnym.  

- W środę zapraszamy na Mszę św. i nowennę do MBNP o godz. 18.00.  Liturgia tego dnia 

przynosi nam wspomnienie  św. Floriana, męczennika, patrona hutników i strażaków. 

- W I czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do modlitwy 

o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.  

- Zbiórka ministrantów i lektorów w czwartek po Mszy wieczornej ok. 18.30 w kościele. 

- W piątek w liturgii będziemy obchodzili święto św. Apostołów Filipa i Jakuba a za razem 

jest to I piątek miesiąca z modlitwą wynagradzającą za grzechy Najśw. Sercu Pana Jezusa. 

W tym dniu na godz. 18.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z kl. 7 a po Mszy 

św. na spotkanie w oratorium św. Michała Archanioła.    

- W I sobotę zapraszamy na poranną Mszę św. i modlitwy o dar potomstwa, za matki 

w stanie błogosławionym, odpowiedzialne ojcostwo i za dzieło duchowej adopcji a o 

godz. 18.00 Msza św. nabożeństwo fatimskie.  

- Możliwość spowiedzi w tygodniu przed Mszą św. i dodatkowo w I czwartek i piątek od 

godz. 17.00 

- Do chorych udadzą się kapłani w I piątek i w I sobotę od godz. 8.30. 

- Za tydzień niedzielą Dobrego Pasterza i rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do 

służby w Kościele.  

- Bóg zapłać za dar ołtarza w wysokości 1500 złotych od Rodziców młodzieży 

bierzmowanej, który przeznaczymy na zakup puszki ołtarzowej. Za 2 tyg. w naszej parafii 

będziemy przeżywać I komunię świętą.  

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy nieustannego 

doświadczania mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli. 
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