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I

III Niedziela Wielkanocna: (Dz 5, 27b-32. 40b-41; Ps 30; Ap 5, 11-14; J 21, 1-19)
Potem znowu ukazał się Jezus 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 macie co na
posiłek?" 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.
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!"

Tekst, który przed chwilą słyszeliśmy, jest typowy dla Ewangelii wg św. Jana, najtrudniejszej
ze wszystkich – jest on tajemniczy, symboliczny, wieloznaczny. Nie ma tu żadnego przypadkowego lub
niepotrzebnego słowa, wszystkie coś znaczą i wszystkie łączą się nawzajem. Można ten tekst interpretować na wiele sposobów, ale bibliści najczęściej twierdzą, że dotyczy on misji, którą Jezus powierzył apostołom, czyli Kościołowi, gdyż apostołowie reprezentują tu cały Kościół. To misja głoszenia całemu światu osoby, życia i nauki Jezusa. Spróbujmy się zastanowić nad tym fragmentem właśnie w tym kluczu
znaczeniowym. (…) (c.d. na str.2)

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą
Bożą
strąć donr
piekła.
Amen.
MOJA
PARAFIA
15/2016
(419) - 1 -

(c.d. ze str.1) Apostołowie idą łowić ryby z Piotrem jako swoim przywódcą, nie każdy oddzielnie. Bo słowo Jezusa, Jego misja będzie powierzona nie każdemu z nich oddzielnie, ale wszystkim
razem. Jezus nie chce swego Kościoła jako luźnego zbioru pojedynczych osób, lecz chce wspólnoty, tak jak Jahwe, Bóg Starego Przymierza, powołał do życia wspólnotę ludu wybranego, by realizowała Jego misję. I nie istnieje żadna wiara chrześcijańska inna niż we wspólnocie Kościoła,
żadna „prywatna” wiara sama z siebie i tylko dla siebie, (…)
Całonocna praca apostołów była daremna – nic nie złowili. Połów udał się dopiero wtedy, gdy
Jezus się do niego przyłączył. Na pewno apostołowie przypomnieli sobie wówczas Jego słowa
podczas Ostatniej Wieczerzy: Beze Mnie nic nie możecie uczynić. Znaczenie tego cudownego połowu jest oczywiste: Kościół może działać owocnie i skutecznie tylko jako złączony z Jezusem.
Pozostawiony wyłącznie własnym siłom jest skazany na klęskę. Dlatego dla chrześcijanina podstawowej wagi jest pytanie: „Panie Jezu, jaka jest Twoja wola? Czego wymagasz od nas tu i teraz?
Czy robiąc to lub tamto, będziemy mieli Twoje błogosławieństwo i wsparcie, czy też będzie to
tylko nasze prywatne przedsięwzięcie bez Ciebie, a może nawet przeciw Tobie?” A pokusa liczenia
tylko na swoje siły jest wielka.... (…)
o. Janusz Serafin CSsR – pracownik redakcji kwartalnika „Homo Dei” i wydawnictwa Homo Dei – Kraków
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/92545/162215/III_Niedziela_Wielkanocna.html

Wakacje 2016 z redemptorystami – rekolekcje dla młodzieży męskiej
Jak to dobrze, że każdego roku są wakacje! Po roku zmagań z różnymi dziedzinami wiedzy z pewnością dobrze wpłynie na nas te dwa miesiące odpoczynku. Wiedząc o tym, ze
najlepiej człowiek odpoczywa w bliskości swojego Stwórcy, proponujemy Wam, byście
kilka dni spędzili na rekolekcjach - rekolekcjach z redemptorystami. Będzie to z pewnością
dobra okazja do podziękowania Panu Bogu za pomoc w minionym roku szkolnym i poproszenia o błogosławieństwo na następny. Nie zabraknie też czasu na zatrzymanie się nad
swoim życiem.
A może ktoś z Was zastanawia się do czego powołuje go Jezus? Z pewnością te rekolekcje
mogą być pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie. Zapraszamy serdecznie Ciebie i
Twoich kolegów, którzy w ten sposób chcieliby spędzić pięć dni. Gwarantujemy dobre towarzystwo i przepiękne krajobrazy.
Oto terminy poszczególnych serii rekolekcji:
Lubaszowa:
21-25.06
maturzyści, studenci i kandydaci do Zgromadzenia
27.06-1.07
szkoła średnia i 3 kl. gimnazjum
4-8.07
szkoła średnia i 3 kl. gimnazjum
Bardo Śląskie
11-15.07 szkoła średnia i 3 kl. gimnazjum
Zgłoszenia:
O. Witold – tel. 505 593 233; e-mail: wbaran1980@gmail.com
O. Piotr – tel. 509 802 799; e-mail: piotrekgrzesk@poczta.onet.pl
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH
Rozpoczęcie w niedzielę 10 kwietnia o godz. 9:30 (kaplica Miłosierdzia Bożego).
Kolejne spotkania od 11 do 14 kwietnia 2016 r. o godz. 1930 (w sali w podziemiach kościoła).
(Następny kurs przedmałżeński dla narzeczonych rozpocznie się 12 czerwca 2016 r.)
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INTENCJE MSZALNE
Dz 6, 8-15; Ps 119 (118); J 6, 22-29
Poniedziałek 11.04
1. + Marek Apanowicz (gr.15); 2. + Bernard Kulpa (gr.2); 3. + Aniela, Adam
1. + Ryta, Stanisław, Janusz Koleśnik; 2. + Władysława Turowska
1. Int. Duchowej Adopcji dziecka Poczętego; 2. + Władysław Świercz (gr.15); 3. + Monika Roszkowska,
Leon i Edmund
1. +Franciszek, Marianna, Urszula, Magdalena, Stefan, Wojciech, Jarosław, zm. z rodz. Kitów i Glich
Dz 7, 51-59; 8, 1; Ps 31 (30); J 6, 30-35
Wtorek
12.04
1. + Władysław Świercz (gr.16); 2. + Bernard Kulpa (gr.3)
1. + Maria Nowakowska, Tadeusz Nowakowski
1. W intencji podziękowań i próśb złożonych na Nowennie Nieustannej; 2. + Marek Apanowicz (gr.17);
3. + Tadeusz Ruciński w 1 mies. po śm., Rozalia i Julian Jastrzębscy
1. W intencji Parafii
Dz 8, 1b-8; Ps 66 (65); J 6, 35-40
Środa
13.04
1. O błog. Boże, opiekę MBNP, zdrowie w dniu urodzin dla Doroty 2. + Bernard Kulpa (gr.4)
1. + Marek Apanowicz (gr.12)
1. O błog. Boże w 57 rocz. sakr. małżeństwa Karoliny i Juliana Warzocha; 2.+ Władysław Świercz
(gr.17); 3. + Izabela Gliniecka
1.
Dz 8, 26-40; Ps 66(65); J 6, 44-51
Czwartek 14.04
1. + Bernard Kulpa (gr.5)
1. + Marek Apanowicz (gr.18); 2. + Regina Ewa Tadrowska w 1 r. śm., Zygmunt Tadrowski
1. O miłosierdzie Boże dla Ojczyzny, Pana Prezydenta, Rządu, Sejmu i Senatu
1. + Gizela Klebach w 1 r. śm.; 2. + Władysław Świercz (gr.18); 3. + Aleks, Henryk, zm. z rodziny
1. + Antoni i Bronisława Pomarnaccy
Dz 9, 1-20; Ps 117 (116); J 6, 52-59
Piątek
15.04
1. + Władysław Świercz (gr.19); 2. + Bernard Kulpa (gr.6)
1. + Leon Guzowski, Barbara, Marcin, Andrzej
1. + Marek Apanowicz (gr.19); 2. + Stanisław Wilgatek i zm. z rodz.; 3.+Edward Dendor (int. od uczestników pogrzebu)
1.
Dz 9, 31-42; Ps 116B (115); J 6, 55. 60-69
Sobota
16.04
1. Bernard Kulpa (gr.7)
1. O błog. Boże w 32 r. sakr. małżeństwa Danuty i Leszka Pawlonków; 2.+ + Władysław Świercz (gr.20)
1. W int. dobroczyńców Parafii i sanktuarium; 2. + Zygmunt, Katarzyna, Zofia, Józef, Stefan, Irena,
rodzice, teściowie; 3. +Stanisław i Ryszard Wilgatek, Stanisława Jurczak, Stefan Sadowski
1. + Marek Apanowicz (gr.20); 2.+Lucyna Tuchewicz, rodzice, teściowie; 3.+Maria Łukaszewicz, Wiktor Łukaszewicz, dziadkowie z rodzin
1. W int. powierzonych modlitwom Diakoni Wstawienniczej
Dz 13, 14. 43-52; Ps 100 (99); J 10, 27-30
Niedziela 17.04
1. + Bernard Kulpa (gr.8)
1. + Emil i Emilia Cybulscy, Karol i Stanisław Pasierb; 2. + Marek Apanowicz (gr.21)
1. W int. Ojczyzny, m. Elbląga, naszej parafii oraz o dar wieczystej adoracji; 2. + Ryszard Jankowski,
Kazimierz Gniazdowski; 3. + Marian Jamróz, rodzice, teściowie
1. W int. Grzegorza Mazura w 15 rocz. urodzin; 2. + Roman Krawczyk
1. O błog. Boże i zdrowie dla Macieja
1. + Władysław Świercz (gr.21)
1. + Kazimiera i Józef Kurowscy
1. + Stanisłąw i Krystyna Lewandowscy

Kancelaria Parafialna czynna od wtorku do czwartku w godz. 10 00 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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Ogłoszenia: III Niedziela Wielkanocna – 10 IV 2016 r.
1. Niedziela, 10 kwietnia: (III Niedziela Wielkanocna.)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- godz. 1530 spotkanie II dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
2. W poniedziałek, 11 kwietnia:
- zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w godzinach 10:00 do 19:30
Zużyty sprzęt składamy na korytarzu w podziemiach kościoła.
- godz. 1730 – różaniec w int. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; godz. 1800 - Msza św.
3. We wtorek, 12 kwietnia: (Dzień Powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem
próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 13 kwietnia: (Dzień Powszedni)
- godz. 17:30 – nabożeństwo ku czci Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek, 14 kwietnia: (Dzień powszedni)
- godz. 16:00 nabożeństwo i Msza św. Wspólnoty Krwi Chrystusa (kaplica Mił. Bożego)
6. W piątek 15 kwietnia: (Dzień powszedni)
15 -16 kwietnia 2016 – Czas modlitwy i łaski, spotkanie modlitewno – formacyjne
Rodziny Szkaplerza św. Michała Archanioła i Czcicieli św. Aniołów
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- dodatkowa spowiedź św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego od godz. 19:00 do godz. 21:00
- godz. 21:00 modlitwa na zakończenie dnia Kompleta.
7. W sobotę 16 kwietnia: (Dzień powszedni)
- godz. 730 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
- godz. 1100 – Msza św. wotywna o MB Nieustającej Pomocy
8. W niedzielę 17 kwietnia: (IV Niedziela Wielkanocy. Niedziela Dobrego Pasterza)
53 Światowy Dzień modlitw o powołania
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- o godz. 13:00 msza św. z udziałem czcicieli Miłosierdzia Bożego oraz nowenna przed uroczystością 150 rocznicy rozpoczęcie publicznego kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- godz. 15:30 spotkanie III dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- Przed kościołem prowadzona będzie zbiórka na potrzeby działalności elbląskiego hospicjum.
9.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy
błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Pielgrzymka do Świętego Gaju w ramach uroczystości ku czci św. Wojciecha,
Patrona diecezji elbląskiej 30 kwietnia (sobota)
615 – wyjście pielgrzymów z kościoła M.B. Królowej Polski
645 – wyruszenie pielgrzymki sprzed Katedry św. Mikołaja
1430 – powitanie pielgrzymów przy ołtarzu polowym
1500 – Msza św.
Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej, w zakrystii, na furcie klasztornej,
a także osobiście O. Bogusława Nawracaja CSsR. Koszt- 15 zł (ubezpieczenie i autokar).
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