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z Proboszczem

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.

J 21, 1-14

Ojciec Joachim Badeni mówił, że Szwecję i Norwegię nawrócili zakonnicy bez nowoczesnych środków; chodzili na piechotę, w najlepszym wypadku jeździli konno, aż nawrócili cały półwysep.

Uczniowie rozpoznali Jezusa nie po słowach czy wyglądzie, ale po

skuteczności świadectwa; zgodności tego, co powiedział z prawdą
– zarzucili sieć tam, gdzie wskazał i złowili mnóstwo ryb.

Simone Weil przypomina, że to, czy człowiek jest wierzący i miłuje Boga, można stwierdzić nie przez pryzmat tego, co mówi o Bogu,
lecz poprzez sposób, w jaki to demonstruje się w jego życiu.

Mówić czy działać?
Dobrze, że dzielimy się swoimi przeżyciami religijnymi, jednak
to tylko początek procesu ewangelizacji. Ludzie oceniają naszą
wiarę czy pobożność nie na podstawie słownych deklaracji, ale
świadectwa życia. Czyli: mówić i jednocześnie świadczyć.
ks. Eugeniusz Burzyk

Świąteczny spektakl Oazy Dzieci Bożych
Znany aktor nawrócił się czytając scenariusz filmu pt.: „Dzień w którym umarł Chrystus”, gdzie zaproponowano mu
główną rolę. To treść inscenizacji przygotowanej przez Oazę Dzieci Bożych z naszej parafii.
Przedstawienie zostało zaprezentowane w Poniedziałek Wielkanocny na zakończenie każdej Mszy Świętej. W przerwach młodzi aktorzy relaksowali się w salce młodzieżowej oglądając bajki i spożywając poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Po Mszach dzieci zbierały ofiary na swój wakacyjny, formacyjny wyjazd nad morze. Dziękujemy ks.
Pawłowi Wawakowi i animatorom za czas i wysiłek włożony w przygotowanie spektaklu, który w całości można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 5 maja
7.00
8.30
10.00

† Fryderyk Jankowski w 10 r. śmierci
† Stanisław Winczowski
† Helena i Józef Nycz oraz Roman
Krawczyk
11.30		 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla Zofii z okazji 50 urodzin
18.00 † Aniela Paszek

PONIEDZIAŁEK – 6 maja
6.30
18.00
18.00

† Celina Patora
† Adam Salepa w 5 r. śmierci
† Jan Niedziela

WTOREK – 7 maja
6.30

18.00

† Stefania i Stanisław Rachwalscy
oraz Marianna Mackowiak
† Aniela Żmuda z dwoma mężami
i rodziną

ŚRODA – 8 maja

6.30 † Stanisław Andryszczak
6.30 † Stanisław Jaromin
18.00		 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców i sprzątających ze Starych
Bloków nr 44; o błogosławieństwo Boże, zdrowie i siły dla Sabiny; † Zygmunt
Jakubowski; † Stanisław Wajdzik w 4 r. śm.;
† Władysława Sala w 8 r. śm.; † Stanisław
Bieroński; † Aniela i Franciszek Korczyk

w 30 r. śm.; † Cecylia Tobiasz w r. śm.;
† Julia Bassara; † Wacław Sajewicz;
† Zofia Adamowicz; † Maria Blarowska;
† Władysław Grzywa.

CZWARTEK – 9 maja
6.30
6.30
18.00
18.00

† Celina Patora
† Stanisław Bieroński
† Emilia Wazdrąg w 30 r. śmierci
z mężem Wilhelmem i synem
Grzegorzem
† Agnieszka i Jan Juras

6.30
18.00
18.00

† Aniela Wiercigroch
† Krzysztof Naglik w 5 r. śmierci
† Filomena Kozik w 8 r. śmierci

PIĄTEK – 10 maja

SOBOTA – 11 maja
6.30		
6.30 †
6.30 †
18.00 †

O łaskę zdrowia dla Eryki Zajas
Celina Patora
Anna Szewczyk
Zofia i Stanisław Fajfer z rodzicami
i wnuczką Agnieszką

NIEDZIELA – 12 maja
7.00
8.30
10.00

† Regina Tchurzewska w 9 r. śmierci
† Edward Dudek w 3 r. śmierci
† Maria Kolasa w 10 r. śmierci z synem
Stanisławem
11.30		 Rocznica I Komunii Świętej
11.30		 Roczki: Gabriela Pietrzak
18.00 † Stanisław i Maria Żak w r. śmierci

Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na diecezjalne Radio
„Anioł Beskidów”, którego audycji można słuchać także
na terenie naszej parafii.
2. O godz. 14.00 w dolnej kaplicy Msza Święta dla dzieci
specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów.
3. W poniedziałek – 6 maja zapraszamy kobiety i wszystkich
parafian na „Modlitwę Matek” w intencji dzieci, wnuków
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą
wieczorną, po której odbędzie się modlitwa przed
Najświętszym Sakramentem.
4. O. dr Wit Chlondowski, który wygłosił wielkopostne rekolekcje, prowadzi w naszej parafii „Szkołę wiary”. Trzecie spotkanie odbędzie się we wtorek – 7 maja o 18.45
w dolnej kaplicy. To cykl 7 spotkań [co 2 tygodnie] pomagających odkryć głębszą radość wiary. Zapraszamy
dorosłych, jak i młodzież. Przy stoliku z prasą, po prawej
stronie, można nabyć książki polecane przez o. Wita.

5. W środę – 8 maja, o godz. 18.30, zapraszamy na „Jawiszowickie Rozmowy Poświęcone”. Bp Piotr Greger i ks.
Jacek Pędziwiatr – redaktor Radia „Anioł Beskidów”
rozmawiać będą z uczestnikami na temat: „Szata czy
strój w Liturgii”. Spotkanie odbędzie się w dolnej kaplicy.
6. W czwartek – 9 maja po Mszy wieczornej katecheza dla
dorosłych w sali konferencyjnej.
7. W niedzielę – 12 maja na Mszy Świętej o godz. 11.30
dzieci kl. IV będą przeżywać rocznicę I Komunii świętej.
8. W przyszłą niedzielę składka specjalna na prowadzone
prace remontowe, m.in. na odnowienie sali sportoworekreacyjnej dla dzieci i młodzieży, która znajduje się na
2. piętrze kościoła.
9. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom bloku nr 1 z Osiedla Paderewskiego. W tym tygodniu prosimy rodziców dzieci, które w niedzielę będą
obchodzić rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.
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