
UZUPEŁNIJ:  1. Jezus znowu ukazał się ... 2. Jezus zapytał: 
Dzieci, czy nie macie nic do ...? 3. Na słowa Jezusa wypłynęli 
-        i wracali ciągnąc za sobą sieć z ... 4. ...  do nich Jezus: 
„Przynieście jeszcze ryb” 5. z ... mnóstwa ryb nie mogli 
wyciągnąć sieci. 6. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, ...  się!   
7. Uczniowie ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich 
ułożoną rybę oraz ...  8. To już trzeci raz, jak Jezus ... się 
uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 9. Jezus ... , wziął 
chleb i podał im  10. rzekł Jezus do ... Piotra: Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? 11. Tak, Panie,            
Ty wiesz, że Cię … 12. Rzekł do niego Jezus : Paś ...  moje. 
13. „Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i ... , gdzie 
chciałeś.”   14. Jezus rzekł do ... : „Pójdź za Mną.”  

Ojciec św. Franciszek: – " Zmartwychwstały Pan 
przynosi autentyczny pokój, ponieważ przez swoją 

ofiarę na krzyżu dokonał pojednania między Bogiem  
a ludzkością i zwyciężył grzech i śmierć ...  Jego 
uczniowie jako pierwsi potrzebowali tego pokoju, 

ponieważ po pojmaniu i śmierci Nauczyciela popadli w 
zagubienie i lęk. Jezus staje pośród nich żywy i ukazując 
swoje rany na chwalebnym ciele, daje pokój jako owoc 
swego zwycięstwa…- Drugim darem, który 
zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom, jest 
radość. „Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana”               

(w. 20); - i: „z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli 
zdumienia” (Łk 24,41).  

Także i nam, gdy wydarzyło się być może coś 
niewiarygodnego, pięknego chciałoby się powiedzieć: 
nie mogę w to uwierzyć, to nie może być prawdą. 
Podobnie uczniowie, nie mogli uwierzyć z powodu 

radości. … Oprócz pokoju i radości Jezus daje 
uczniom również misję. Mówi im: „Jak Ojciec Mnie 

posłał, tak i Ja was posyłam” (w. 21). Zmartwychwstanie 

Jezusa jest początkiem nowej dynamiki miłości, zdolnej 
przemieniać świat mocą Ducha Świętego. … 
Powierzmy tę modlitwę macierzyńskiemu 
orędownictwu Dziewicy Maryi, Królowej nieba i ziemi.  
[Niedziela Bożego Miłosierdzia w Watykanie 29 IV 2019];          

"Nie zapominajmy, że modlitwa „Ojcze nas” zaczyna się 
od słowa „Ojcze”.. To Bóg, który zawsze walczy po naszej 

stronie, a nie przeciwko nam Jest Ojcem.                    
[1 maja 2019];                          

św.Jan Paweł II Żaden grzech człowieka nie 

może uchylić Bożego Miłosierdzia, nie może go 
powstrzymać przed ujawnieniem całej swej 
zwycięskiej mocy, jeśli tylko jej wezwiemy 
[Encyklika VERITATIS SPLENDOR 1993].            

Stefan Kardynał Wyszyński –  Jeżeli cokolwiek warto  

na świecie czynić, to tylko jedno – miłować. - W Kościele 
uczymy się służyć ludziom – sercem, dlatego Kościół ma 
tak wielkie znaczenie dla świata  (Kromka chleba, IV10 - 15); 
Jezus oczekiwał miłości św. Piotra i tej miłości oczekuje 
od każdego z nas. Miłość najczęściej kojarzy się                         
z radością. Jezus zapytał: „Szymonie, synu Jana,                   
czy kochasz Mnie?”, czy potrafisz radować się, kochając 
Mnie? – Mówimy o przykazaniach Bożych, o obowiązkach 
chrześcijanina, o nakazanej wielkopostnej spowiedzi 
świętej. Tymczasem Jezus oczekuje od nas czegoś 
więcej – oczekuje tego, co sprawia radość. Bo jeśli ktoś 
kocha, żaden ciężar nie jest dla niego za wielki, ma 
niemal skrzydła, potrafi cierpieć i cieszyć się, nawet kiedy 
cierpi dla Tego, kogo kocha. – Jezus oczekuje od nas 
miłości. – Warto zapytać siebie co dzień rano: Co ja dziś 
uczynię dla Pana Jezusa? Bardzo często robimy coś                 
z obowiązku, zwyczaju, z przykazania, ale co czynię                
z miłości? – Czy rzucę Jezusowi pod nogi zerwany kwiat, 
czy tylko pokażę Mu, że nałożony na ramiona ciężar 
dźwigam  z godnością? – Jezus, który ukazał się świętej 
Małgorzacie Alacoque, oczekuje właśnie miłości, prosząc 
o częstsze przyjmowanie komunii świętej. Kiedy                          
o to prosił, przyjmowano komunię bardzo rzadko.                       
– Od nas oczekuje jeszcze więcej – nawet codziennej 
komunii świętej, przyjętej w duchu miłości.                                                    
Ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelii,  s. 384-385]. 
 MOJE POSTANOWIENIE:                       

Pomodlę się  o pokorę, miłość i pragnienie naśladowania 
Jezusa ... 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

1  x  x  x  x  U  C     M  x  

2  x  x  J    Z   N   A  x  

3  x  x  x  x  R  Y     I  x  

4  x  x  R    K  Ł  x  x  x  x  

5  x  x  P   W  O   U  x  x  x  

6  P   S    C   E  x  x  x  

7  x  x  x  x  C  H    B  x  x  

8  x  x  x  U   A    Ł  x  x  

9  x  P   Z   S   E   Ł  x  

1 0  x  x  x  x  S  Z   M    A  
1 1  K      M  x  x  x  x  x  

1 2  x  B   R   N   I  x  x  x  

1 3  C    D   I    Ś  x  x  

1 4  x  x  x  N   E   O  x  x  x  
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Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył             
i zlitował się nad ludźmi.  J 21,1-19 

Jezus ukazał się znowu 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 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. 
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! 

 MODLITWA  WIERNYCH: Módlmy się za:                                                                                           
1. - Kościół święty, aby głosił światu Nadzieję płynącą               
ze zmartwychwstania Chrystusa. – …                                        
2. – Papieża Franciszka, następcę świętego Piotra, aby 

jego trosce o owczarnię Chrystusa towarzyszyła modlitwa 
całego ludu Bożego ....   
3. - Dzieci, lekarzy i wszystkich pracowników Instytutu                     

i nasze rodziny, abyśmy byli mocni nadzieją, którą dał 
nam Jezus przez swoje zmartwychwstanie     ....                  
4. - za rządzących, aby słowa  Jezusa: „Czy miłujesz 

Mnie?”  poruszyły sumienia i obudziły głęboką wiarę                           
i umiłowanie  prawdy i dobra -                            
5. - Wszystkich Polaków, byśmy potrafili być jedno                         
i wspólnymi siłami odbudowywać Ojczyznę. –...                  
6. - za nas, zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy mogli 

kochać Boga miłością Piotra…                                    
 – CIEBIE PROSIMY – Wysłuchaj nas Panie  …       

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                                  
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst świętej 
Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch 
Święty; II -  Meditatio – Jezus ukazuje się siedmiu 

uczniom. Liczba ta ma charakter symboliczny i wskazuje 
na pełnię – na wszystkich uczniów Jezusa, na cały 
Kościół. Pięciu spośród uczniów zostaje 
zidentyfikowanych … natomiast dwóch uczniów pozostaje 
bezimiennych. Brak podania imienia dwom uczniom może 
być zachętą dla nas, aby się utożsamić z jednym z nich. - 
W sytuacji niepowodzenia i znużenia po całej nocy pracy 
rankiem przychodzi do nas Jezus. Zmartwychwstały Pan 
objawia się w nowym poranku, w światłości ... – Czy 
odnajduję siebie pośród uczniów Jezusa ?  - Czy szukam 
Go w o świcie każdego dnia ? – Czy na Nim polegam                         
i ufam  Mu w ciemnościach i trudach mojej codzienności?  
Czy też i dla mnie staje się krzyż bycia uczniem 
Chrystusa - zbyt ciężki?  - Czy dostrzegam, że i do mnie, 
w trudnych sytuacjach  przychodzi  Zmartwychwstały Pan 
przynosząc  „nowy poranek” i „nowy początek”.                                  
-  Czy słyszę głęboko w sercu Jezusowe zawołanie – 
‘Pójdź za mną’?                                                
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 

serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo … : Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana 
(Ps 30)                                                       

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu: 
Sławię Cię, Panie,    bo mnie wybawiłeś (Ps 30)                         

[z: Ks. M.S. Wróbel, http://www.katolik.pl].  

Czasem rano budzimy się tak przygnębieni, że nie 
potrafimy nawet samym sobie powiedzieć: „Dzień dobry”. 
Niech nam się wtedy przypomną słowa z Ewangelii 
według świętego Jana : „ A gdy ranek zaświtał, Jezus 
stanął na brzegu”. Po przebudzeniu, zanim wrócą kłopoty, 
pomyślmy o Jezusie, który stoi u początku każdego dnia, 
niczym wschodzące słońce.  Każdy dzień jest piękny, 
kiedy Jezus jest blisko, u brzegu, za oknem, przy nas.  - ... 
Gdy Jan rozpoznał Jezusa o świcie, wszystko obróciło się 
na dobre : noc minęła i nastał dzień, zmęczony                                  
i niewyspany Piotr rzucił się do wody  i nie utonął, 
rozwiała się zmora pustych sieci, zobaczyli na brzegu 
jeziora ogień i kochające serce. - … Miłość to radość 
cudzego istnienia.- Jezus zapytał Piotra” „Czy kochasz 
Mnie?”. Jezus  był Bogiem, ale i człowiekiem,                                        
a człowiek pragnie kochać i być kochanym. Prawdziwy 
człowiek chce miłości. Jezus niczego jednak nie pragnął 
tylko dla samego siebie.  – Jeżeli ktoś Jego kocha,                           
to tak, jakby rozniecał wielkie ognisko, które rozgrzewa                
i  oświeca zziębnięty grzeszny świat …                                     
[Ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelii,  s. 384]. 
 

 KALENDARIUM:                                       
 
06. V. –  pn. - Święto świętych Apostołów Filipa                              
i Jakuba - Wspominając Apostołów, wpatrujemy się w ich 

wzór i chcemy w ich postaciach odnaleźć siebie. 
Niepewność Filipa, jego prosta, być może niezbyt 
fortunna prośba: Pokaż nam Ojca; prowokuje Jezusa do 
objawienia swojej tożsamości. Jakub, krewny Jezusa, 
pierwszy biskup Jerozolimy; uczy słowem i przykładem 
prawdziwej wiary, która wpływa na uczynki, kształtuje styl 
życia. Obaj przyciągnięci miłością Chrystusa, zmagając 
się z własną słabością, coraz bardziej Go poznawali,                          
by potem przyprowadzić do Niego innych, a wreszcie 
zaświadczyć o Nim męczeńską śmiercią.  [x J. Januszewski, 
"Oremus" maj 2008, s. 31];                                                  

08. V.   –  śr.   –  Uroczystość św. Stanisława, biskupa 
i męczennika  - Z podziwem dla świętości i nadzieją                       

dla siebie patrzymy na zwycięstwo, jakie odniósł Bóg                         
w biskupie Stanisławie (1030-1079). Żadne utrapienie, 

ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo 
ani jakiekolwiek inne zło nie musi nas pokonać. Dopóki 
tylko należymy do owczarni Chrystusa, nic nas od Niego 
nie oderwie. A z życia, które jest darem dla Boga i dla 
braci, nawet po śmierci płynie dobro dla Kościoła i narodu.  
 


