2.V
1800
Poniedziałek
800
Wtorek
3.05
MB

930

KRÓLOWEJ

POLSKI

INTENCJE MSZALNE
W int. Ś.P. Zygmunta, Józefy i Jana MATULKÓW, Barbary i
Józefa MATYJASIAKÓW
W int. Ś.P. Stefana w 33 rocz. śm. i Zofii MORAWSKICH
W int. Ś.P. + Katarzyny, Zbigniewa, Józefa GAWINÓW,
Anny w 23 rocz. śm,.; Czesławy i Ryszarda, Henryki i
Ryszarda KORDELÓW, dziadków GAWINÓW i
KORDELÓW

1130 W int. OJCZYZNY (Chrzest: Róża Rybicka)
1800 W int. Ś.P. Edwarda KARWOWSKIEGO w 3 rocz. śm.

4.V
Środa

1800

O nawrócenie Rosji, pokój na Ukrainie, Polsce i na świecie, Za
kuszonych myślami samobójczymi, w int. Ojczyzny, za chorych
z naszej parafii. O ustanie pandemii, , w int. osób sprzątających
nasz kościół i ich rodzin, w int. kobiet kuszonych myślami o
aborcji, W int. Strażaków w dniu ich Patrona św. Floriana

5.V
1/ W int. Jolanty i Marka w 21 rocz. ślubu
1800
Czwartek
2/ W int. Ś.P. Sylwii WÓJCIK
ZBIOROWA W int. Ś.P. Krystyny SOBCZAK w 4 rocz. śm., +
1500
Janiny
6.V
W int. Ś.P. + Aleksandry GRABOWSKIEJ i jej rodziców,
Piątek
00
18
Marianny i Władysłąwa KAMACIÓW, Janiny, Bronisława,
Rajmunda GRABOWSKIECH
W int. Ś.P. + Stanisławy, Józefa, Jana i Mariana
1700 JANKOWSKICH, Feliksa , Rozalii i Andrzeja
7.V
GOLĘDZINOWSKIEGO
Sobota
W int. Ś.P. + Zofii, Barbary i Władysława GWARDYSÓW,
1800 Marianny i Stanisława, Anieli i Jan PIECHNATÓW, Genowefy
WYSOCKIEJ, Tadeusza MIAZGI,
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800
930
1130

W int. Ś.P. + Marianny Stanisława PAKUŁÓW
W int. Ś.P. + Tadeusza CHMIELECKIEGO w 2 rocz. śm. Marzeny,
Janiny, Antoniego CHMIELECKICH
W int. Ś.P. + Stanisława PIOTROWSKIEGO

1600

W int. Ś.P. + Jana, Kornelii i Bronisława, Stanisława i Katarzyny
PAWLAKÓW,

1800

W int. Ś.P. + Marka i Stanisława SOSNOWSKICH, Stanisława
STEFAŃSKIEGO

WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ
Gazetka parafialna

ul. Fr. Ryxa 35, 05-505 Prażmów, tel 227270595; parafia.prazmow.pl
Nr konta 87 800 2000 400 371 953 202 600 01
3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
1 maja
469’22
LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Dz 5, 27b-32.40b-41 * Ps 30 * Czytanie II: Ap 5,11-14

Ewangelia: J 21, 1-19
Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w
. Oto
słowoNatanael
Pańskie
ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany
Didymos,
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.
Oto słowo Pańskie.

SERCEM KOCHAM JEZUSA

Piosenka,

której refren stanowi tytuł
naszych rozważań oddaje samą istotę
naszej wiary. Sercem Ewangelii jest
bowiem przykazanie miłości Boga
i bliźniego. Czytałem ostatnio o pewnej
narzeczonej, która niedługo przed
ślubem
powiedziała
przyszłemu
mężowi, że postanowiła zmienić
przysięgę małżeńską. Będzie mu
ślubowała dozgonną miłość ale tylko
w zdrowiu i w szczęściu. Narzeczony
zerwał zaręczyny i wcale mu się nie
dziwię. Ewangelia dzisiejsza mówi
o spotkaniu ze Zmartwychwstałym,
którego miłość większa jest od choroby,
cierpienia i śmierci. Przychodzi Pan do
utrudzonych uczniów, którzy - podobnie
jak trzy lata wcześniej, przy pierwszym
spotkaniu – nic przez całą noc nie
ułowili. Nie od razu został rozpoznany
przez Apostołów (podobnie było
w
przypadku
Marii
Magdaleny
i uczniów z Emaus). Jezus pyta ich
o jedzenie, dotykając prawdy o ich
słabości i daremnym trudzie całonocnej
pracy. Ta sytuacja przywołuje jeszcze
głębszy problem ich życia. Przez trzy
lata trudzili się, idąc za Jezusem
z Nazaretu. Mieli różne plany i wizje
związane z przyszłością. I oto wszystko
legło w gruzach w piątkowy wieczór,
gdy na Krzyżu skonał ich Pan
i Nauczyciel. Pamiętamy co powiedzieli
uczniowie z Emaus do nieznajomego
Towarzysza drogi: „A myśmy się
spodziewali, że On właśnie miał
wyzwolić Izraela”. (Łk 24,21). Jezus
zmartwychwstały przychodzi w tę
pustkę i smutek jałowego połowu,
niespełnionych oczekiwań, ludzkich

zawodów. Przychodzi, by zadać nam
jedno, decydujące pytanie, w którym
zawiera się jednocześnie klucz
do
odkrycia pełni w tym, co wydaje się
jałowe i puste. Opowiadała mi kiedyś
jedna mama, że narzekała na kłopoty
finansowe. Mówiła na głos o rachunkach,
które trzeba spłacić, o rzeczach, które
trzeba kupić. Wypowiadała to wszystko
podczas pracy w kuchni w obecności
swego trzyletniego synka. W pewnym
momencie chłopiec zadał jej zaskakujące
pytanie: „Mamusiu, co jest ważniejsze:
miłość czy pieniądze?”. Oczywiście, że
miłość – odpowiedziała. Wtedy jej synek
przytulił się do niej, pocałował ją
w policzek i powiedział: „Mamo, kocham
ciebie. Nie mów już o pieniądzach”.
Dzisiaj Pan Jezus zadaje nam właśnie to
najważniejsze pytanie. Tak mówił o tym
święty Jan Paweł II: „Niełatwe jest pytanie
o miłość. I niełatwa na nie odpowiedź.
Szymon Piotr wie, że miłuje, ale bardziej
niż do świadectwa własnego sumienia,
odwołuje się do tego, co wie o nim sam
Chrystus. Niełatwe to pytanie dla
człowieka — i niełatwa odpowiedź.
Równocześnie jest to pytanie zasadnicze.
Od odpowiedzi na nie zależy ostatecznie
wartość życia ludzkiego. Wobec Boga,
który jest miłością (por.1 J 4,8), wartość
wszystkiego mierzy się miłością. W
obliczu Chrystusa, który nas ‘umiłował
i samego siebie wydał za nas’ (Ef 5,2)
z miłości, wartość życia ludzkiego mierzy
się nade wszystko miłością: dawaniem
siebie. Ona też, miłość, stanowi w zasadniczej mierze o świętości człowieka”.
(Homilie, Kraków 2007, 257).

ZBAWCZA OFIARA
Niebiańska ofiara ustanowiona przez Chrystusa jest prawdziwym darem, który
dziedziczą uczestnicy Jego Nowego Przymierza. Chrystus ją pozostawił jako
rękojmię swojej obecności tej nocy, kiedy miał być wydany na ukrzyżowanie. Jest
ona pokarmem danym nam na drogę. Ma nas żywić i podtrzymywać na tej drodze
życia, dopóki, po odejściu z tego świata, nie dojdziemy do Pana, gdyż On sam
powiedział: "Jeżeli nie będziecie spożywać mego Ciała i nie będziecie pili Krwi
mojej, nie będziecie mieli życia w sobie". Chrystus chciał, aby Jego dobrodziejstwa
zawsze pozostawały wśród nas; chciał też, by dusze, odkupione Jego drogocenną
Krwią, mogły być nieustannie uświęcane pamiątką Jego męki. Dlatego poleca
wiernym uczniom, których ustanowił pierwszymi kapłanami swojego Kościoła, by
nie przestawali sprawować tych tajemnic życia wiecznego. A więc jest rzeczą
konieczną, by były one odprawiane przez wszystkich kapłanów we wszystkich
kościołach na całym świecie, aż znowu Chrystus nadejdzie na niebiosach. W ten
sposób zarówno kapłani, jak i rzesze wiernych mają codziennie przed oczyma obraz
męki Pana. A dotykając jej i przyjmując ustami i sercem zachowajmy niezatartą
pamięć naszego odkupienia. (Z traktatu św. Gaudencjusza, LG: Czwartek II OW)

Z OGŁOSZEŃ
❖ Od jutra Msze w dni powszednie będą odprawiane o godz. 1800. Nabożeństwo
Majowe o godz. 1730.
❖ sobotę 7 maja o godz. 1800 poświęcenie odbudowanej kapliczni na Woli
Prażmowskiej i nabożeństwo majowe. Zachęcamy do umajenia kapliczek
i pielęgnowania tradycji nabożeństw majowych na wioskach.
❖ We wtorek - 3 maja – Uroczystość MB Królowej Polski. Msze św. o godz. 800,
930, 1130 - Suma w int. Ojczyzny i o godz. 1800. Nabożeństwo majowe o godz. 1715.
❖ W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Przed południem będziemy nawiedzać
chorych. O godz. 1500 i Msza św. po której nastąpi adoracja Najświętszego
Sakramentu. O godz. 1730 – nabożeństwo Majowe. O godz. 1800 Msza
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. W pierwszą sobotę – 7 maja – różaniec
wynagradzający o godz. 1630. Zapraszam Koła różańcowe.
❖ Kandydatów do Bierzmowania grupy starszej zapraszamy na majowe o godz. 1730
i Mszę św. o godz. 1800 w najbliższy piątek. Po Mszy spotkanie.
❖ Za tydzień druga niedziela miesiąca. Taca inwestycyjna.
❖ Intencja dla Koła św. Faustyny: W int. Dzieci, które w tym miesiącu przystąpią do
pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. Dla Koła św. Franciszka: W int.
Rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Dla koła MB Fatimskiej: w int.
diakonów, którzy w tym miesiącu przyjmą święcenia kapłańskie.
❖ Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana: Ś.P. TADEUSZ PAPRZYCKI
(l. 66) z Wągrodna. Pogrzeb odbył się we czwartek. Zmarł w wieku 83 lat ks.
Ryszarda SZMOMŁDA, proboszcz naszej parafii w latach 1986-89. Msza
pogrzebowa odprawiona została w czwartek w par. Bedlno a ciało złożono na
cmentarzu rodzinnej parafii w Żbikowie. Wieczny odpoczynek…

