
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Seminarium Duchowne i 

na Kurię Diecezjalną  

2. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Modlitw o powołania  

3. Bierzmowania naszych kandydatów do bierzmowania będzie miało miejsce 

26 kwietnia br. o godz. 16.00 (tj. piątek) w Parafii Grudzice, razem z 

Parafiami z Nowej Wsi Królewskiej, Maliny i Metalchemu  

4. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

5. We wtorek o godz. 18.30 katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. 

III, a w środę spotkanie z klasami I i II Gimnazjum  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

7. W sobotę o godz. 12. 00 spotkanie ministrantów  

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

 

Apokalipsa św. Jana 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: «Zasiadającemu 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. 

Humor 

Mama daje ostatnie zalecenia córeczce przed wyjściem do kościoła i upewnia się: 

– A dlaczego w kościele musimy zachowywać się cicho? 

– Bo są tam ludzie, którzy śpią. 

  

Jedna z parafianek przechwala się przed proboszczem: 

– Ja to proszę księdza jestem 15 lat po ślubie i nigdy nie kłóciłam się ze swoim 

mężem. 

– Trudno uwierzyć droga siostro, możeście się po prostu nie dobrali? 

Córeczka pyta mamę: 

- Dlaczego wyszłaś za tatusia? 

- Ty dziecko też zaczynasz się dziwić? 

Lekarz do pacjenta przed operacją: 

- Niech pan się nie martwi... Robiłem to już ze sto razy! Kiedyś musi się udać! 
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15. – 21. 04. 2013 r. 

III Niedziela Wielkanocna  
 

 Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. J 21,6 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Jana, w opisie cudownego 

połowu ryb, wymieniona jest symboliczna cyfra 153. Tyle bowiem w czasie tego 

połowu złowiono ryb. Starożytni byli przekonani, że w słonych i słodkich 

wodach na całej ziemi żyją 153 gatunki ryb. Symbol ryby to jeden z najstarszych 

symboli oznaczający chrześcijanina. Być może znany był już św. Janowi, a więc 

liczba 153 mogłaby oznaczać wszystkie narody ziemi, które mają zostać 

włączone w Kościół powszechny. Sieć zagarniająca to właśnie Kościół i jego 

działalność misyjna i apostolska. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie 

rozerwała. Kościół to rzeczywistość wielu członków połączonych w jednym 

Ciele – jedynym Ciele Chrystusa. 

Praca duszpasterza i każdego, kto zaangażowany jest w dzieło ewangelizacji we 

współczesnym świecie, coraz częściej podobna jest bardziej do pracy rybaka niż 

do pracy rolnika, który doskonale zna pole i wie, kiedy należy orać, kiedy siać, a 

kiedy zbierać plony. Rolnik sieje, idąc wzdłuż zaoranej bruzdy ufny w pewny 

plon. Nie tak wygląda praca rybaka. Rybak wypływając na morze, walczy nieraz 

z przeciwnym wiatrem, falą, jego kurs nie jest ściśle wytyczony – szuka ławicy i 

bywa tak, że wraca z pustą ładownią: tej nocy nic nie ułowili. 

Słowo Jezusa Zmartwychwstałego na nowo budzi nadzieję: Zarzućcie sieć po 

prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Odpowiedzią uczniów jest wiara rodząca 

czyn posłuszeństwa: Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 

wyciągnąć. Nadzieja stała się niejako pomostem między Słowem Jezusa a 

czynem uczniów. Rozbudziła wiarę, która w swej istocie jest odpowiedzią 

człowieka na Boże wezwanie. 


