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11. – 17. 04. 2016
III Niedziela Wielkanocy
Ewangelia wg św. Jana 21,1-19.
Jezus znowu ukazał się 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! ».

Intencje mszalne
Poniedziałek 11. 04. 2016
7. 00 Za ++ Franciszkę i Piotra Piechaczek oraz za ++ z pokr.

Wtorek 12. 04. 2016
18. 00 Za ++ Zofię i Stanisława Wójcik, za ++ dzieci i za ++ z pokr.
18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z II kl. Gimnazjum

Środa 13. 04. 2016 - wspomnienie MB Fatimskiej
7. 00 Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców
18. 00 Za + żonę, matkę, babcię i prababcię Stefanię Płaczek, za ++ rodz. Pawła i
Helenę Standke, za + siostrę Gertrudę Standke, za ++ teściów Józefa i Marię
Płaczek, za + Gintera Płaczek, za Józefa i Jadwigę, za + Marię Warwas i d.op.

Czwartek 14. 04. 2016
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za + Krystynę Gajda, + Jana Hyla, za ++ z rodz. Gajda – Langner i d.op.

Piątek 15. 04. 2016
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ rodz. Ignacego i
Bronisławę Tomechna oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych

Sobota 16. 04. 2016
14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Jadwigi i Stanisława Grala z ok. 50 r. ślubu i za dzieci z rodzinami
15. 00 Ślub i Msza św. Daniel Lukoszek i Natalia Praszel
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Za + Krzysztofa Zajączkowskiego w 4 r śm., za ++ babcię i dziadka
- Za + matkę i babcię Marię Meryk w dniu urodzin, za + męża Huberta i za
++ z rodz. Meryk – Buhl
- Za + Hildegardę Miksik, + męża Józefa, ++ rodziców i rodzeństwo
- Za ++ Zuzannę i Fryderyka Lechowicz oraz d.op.
- Za + Józefa Okos w rocznicę śmierci, jego +żonę Klarę, ich dzieci, pokr. i
d.op.
- Za + Andrzeja Radwańskiego, za + Bernarda Klama, + Józefa Sojka, ++ z
pokr. i d.op.

Niedziela 17. 04. 2016 – IV Niedziela Wielkanocy
Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i
Zakonne
8. 00 Za + Pawła Baron, żonę Rozalię, siostry Agnieszkę i Annę i brata Alojzego
10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Elżbiety i Władysława Jasińskich z ok. 50 r. ślubu, za córki z rodzinami,
wnuki i prawnuczkę

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne
16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog.
w int. Agnieszki z ok. 89 r. ur. i int. całej rodziny

Pozostałe ogłoszenia
1. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru
2. W środę - trzynastego zapraszam Czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej na
Mszę św., szczególnie za Czcicieli, Ofiarodawców i za naszych Chorych
3. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się światowy Tydzień Modlitw o
Powołania
4. Dzisiejsza kolekta jest wyznaczona - w III Niedzielę Wielkanocną na
Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne
5. Bardzo serdecznie dziękuję za udział we Mszy św. w int. ks. Prałata
Wojciecha z ok. rocznicy Jego śmierci
6. W tym roku młodzież z III kl. Gimnazjum przyjmie sakrament
bierzmowania 9 maja, w poniedziałek o godz. 16.30 w kościele na
Metalchemie (łącznie z młodzieżą z Grudzic, Nowej Wsi Królewskiej,
Maliny i Metalchemu)
7. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów
cd. Ewangelii: 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! ».

Opowiadanie – Najinteligentniejszy syn
Przed wielu laty żył człowiek, który miał trzech synów. Kochał ich niezmiernie. Nie
był bogaty, ale dzięki swej ciężkiej pracy i mądrości udało mu się zaoszczędzić dość
dużo pieniędzy i kupić dobre gospodarstwo.
Pod koniec życia zaczął się zastanawiać, jak podzielić pomiędzy potomków swój
majątek. Pewnego dnia, gdy był już bardzo sędziwy i chory, zdecydował, że wystawi

synów na próbę, by zobaczyć, który z nich jest najinteligentniejszy.
Wezwał swych trzech synów do siebie.
Wszystkim dal po 5 soldów i poprosił, by każdy z nich kupił za te pieniądze coś, co
wypełniłoby jego pusty pokój.
Synowie wzięli po monecie i wyszli, by spełnić życzenie ojca.
Najstarszy uważał, że jest to łatwe zadanie. Poszedł na targ i kupił snopek słomy pierwszy, jaki mu wpadł w oko. Drugi syn myślał przez kilka minut. Potem obszedł
cały rynek i wszystkie sklepy, aż w końcu kupił piękne pióra.
Najmłodszy długo zastanawiał się nad tym problemem.
- Co to może być, co kosztuje 5 soldów i może wypełnić cały pokój? - pytał siebie.
Po wielu godzinach wpadł na pewien pomysł. Udał się do małego sklepiku, ukrytego
w bocznej uliczce, i kupił za swoje 5 soldów świecę i zapałkę. Wracając do domu, czuł
się szczęśliwy i zastanawiał się, co też kupili jego bracia.
Następnego dnia trzej synowie zgromadzili się w pokoju ojca. Każdy przyniósł
podarek - coś, co miało wypełnić całe pomieszczenie.
Pierwszy syn rozłożył słomę na podłodze, ale zakryła Ona jedynie małą część pokoju.
Drugi pokazał pióra: były śliczne, ale udekorowały jedynie dwa rogi pokoju.
Ojciec bardzo się rozczarował pomysłami dwóch starszych synów.
Wówczas najmłodszy syn stanął na środku pokoju. Wszyscy patrzyli z
zaciekawieniem i zastanawiali się, co też on kupił.
Chłopiec zapalił zapałką świecę, a wtedy światło z tej jednej świecy rozeszło się po
pokoju i wypełniło go.
Wszyscy się uśmiechnęli.
Stary ojciec ucieszył się z prezentu najmłodszego syna. Przekazał mu całą ziemię i
wszystkie pieniądze, gdyż przekonał się, że ten chłopak jest na tyle inteligentny, by
właściwie spożytkować dobra i rozsądnie zaopiekować się braćmi.

Humor
W szkole:
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór polski? Pyta nauczyciel.
- Nie wiem.
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.
Kobieta po imprezie:
Budzę się rano cała w kwiatach - Och, jak romantycznie!
...otwieram szerzej oczy, a to klomb.

