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                                          III NIEDZIELA WIELKANOCNA     

 

 

 

 

 

EWANGELIA (J 21, 1-14)................................................................................................................... 

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem 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 ułowili. 

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 

A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś 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 wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc 

za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy 

zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 

«Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć 

pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie 

rozerwała się. 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 Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 

zmartwychwstał................ 
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...................................                ...IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

W tym tygodniu w poniedziałek przypada wspomnienie św. Atanazego; we wtorek 

uroczystość NMP Królowej Polski; w środę wspomnienie św. Floriana; w piątek święto św. 

Apostołów Filipa i Jakuba. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

 

0022..0055..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół  -  Msza św. o godz. 18:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda 

Dominików – intencja od uczestników pogrzebu.  

0033..0055..  WWttoorreekk  UUrroocczzyyssttoośśćć  NNMMPP  kkrróólloowweejj  PPoollsskkii..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stefanii i Piotra 

Nazarkiewiczów oraz ich Rodziców i Rodzeństwa. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Julii, Rozalii, 

Stanisława, Marka i Stanisława. 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość i miłosierdzie Boże dla śp. 

rodziców: Zofii i Michała Wójcików oraz ich Rodziców, a także za dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

0044..0055..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Kaczmarka, 

Józefy Mogielnickiej i ich zmarłych Rodziców. 

0055..0055..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  Intencja wolna. 

0066..0055..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. W intencji Parafian – o błogosławieństwo Boże i dar 

zdrowia w naszych rodzinach  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00. Intencja wolna 

0077..0055..  Sobota.  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych z rodziny 

Pater: Jana, Augustyna, Wandy i Jadwigi oraz zmarłych z rodziny Budnych: Stanisława, 

Kazimierza i Janiny. 

 

0088..  0055..    Niedziela. 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława Lichwy z 

racji przypadających imienin.  



Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i potrzebne 

łaski dla ks. Stanisława z racji przypadających imienin. 

 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda Szyszki 

oraz Wacława i Krystyny Szyszka. 

 

1. Nabożeństwa majowe są odprawiane w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki o 

godz. 17:30, we wtorki po porannej Mszy o godz. 8:00; w Nowolesiu w środy i soboty o 

godz. 17:30, w piątki po porannej Mszy o godz. 8:00. W niedziele po Mszach świętych. 

 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św. w Nowolesiu 

o godz. 8:00. Przed Eucharystią i po, możliwość przystąpienia do spowiedzi. W Białym 

Kościele Msza o godz. 18:00, spowiedź od godziny 17:30. 

 

3. W przyszłą niedzielę 8 maja o godzinie 13:30 zostanie odprawiona Msza św. dla dzieci 

komunijnych i ich rodziców. 

 

                                                                                        Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
 ....................................................................................................................................... 

                                                  Czas Miłosierdzia 

           Przełom kwietnia i maja to czas szczególny w życiu naszej Ojczyzny i naszego 

Kościoła. 

          Oto wnet będziemy świętować 131. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 

ostatnią niedzielę świętowaliśmy Miłosierdzie Boże. Ponadto wciąż trwamy w 

błogosławionym czasie Pięćdziesiątnicy. 2022 lata Zmartwychwstały Jezus ukazywał się 

wielu, wielu ludziom. Było. Nie minęło. Błogosławiony czas trwa! 

          Jezus Miłosierny objawił się w szczególnym momencie dziejowym. Utrudzoną I 

wojną światową ludzkość, miał wnet dotknąć koszar II wojny światowej. 

          „Siostra Faustyna miała wizję anioła wymierzającego karę ziemi: „Był w szacie jasnej 

z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice 

do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak 

gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić 

nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a 

świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego”. 

Chwilę później wizjonerce objawiła się Trójca Święta. Onieśmielona Bożym majestatem nie 

miała odwagi powtarzać swoich próśb, więc zaczęła odmawiać wewnętrznie słyszaną 

modlitwę: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna  



Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; dla Jego 

bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas” (por. „Dzienniczek” 474–475).            

Nazajutrz okazało się, że sam Jezus podsunął jej te słowa, polecając odmawiać Koronkę do 

Bożego Miłosierdzia, dziś przetłumaczoną na większość języków i odmawianą na całym 

świecie. To znamienne i piękne: Syn Boży uczy człowieka modlitwy do Przedwiecznego 

Ojca. 

Sekretarze Miłosierdzia Bożego 

          Aby właściwie zrozumieć, co właściwie się wydarzyło w tamten wrześniowy piątek, 

należy cofnąć się o dwa lata. To wówczas Faustyna ujrzała wielką światłość, a w niej Boga 

Ojca: „Przed jasnością tą a ziemią ujrzałam Jezusa przybitego do krzyża i tak, że Bóg, chcąc 

spojrzeć na ziemię, musiał patrzeć przez Rany Jezusa. I zrozumiałam, że dla Jezusa Bóg 

błogosławi ziemi”. To objawienie kluczowe dla całej teologii Miłosierdzia Bożego. Dzięki 

prawdzie o spojrzeniu Boga Ojca na świat przez rany Jezusa (tak bardzo oczywistej) można 

lepiej zrozumieć drugą stronę tej relacji „patrzenia na siebie nawzajem Boga i człowieka”:  

w majestat Przenajświętszej Trójcy ludzie powinni się wpatrywać tylko przez Chrystusowe 

rany. 

          Gdyby chcieć znaleźć analogię między wydarzeniem historycznym z 1791 roku,   

a wizjami opisanymi w „Dzienniczku” św. Faustyny to z pewnością będzie to miłosierdzie. 

Dobry Jezus za pośrednictwem swojej „sekretarki” (jak ją nazywał), pokazywał 

udręczonemu człowiekowi drogę do szczęścia. Jedną jedyną: drogę do Boga. Konstytucja  

3 Maja miłosierdziem otaczała najuboższe warstwy społeczeństwa, dotąd poniżane 

 i poniewierane – w przestrzeni publicznej i w zwykłym, codziennym życiu. 

          Znamienne, że wojna na Ukrainie również dobiega końca (w swej najbardziej 

agresywnej postaci) w tym szczególnym czasie. To pozwala nam z nadzieją patrzeć  

w przyszłość. 

Moje kuzynki z Ukrainy podczas wizyty we Wrocławiu, kupiły mnie i sobie książeczkę  

z modlitwami do Jezusa Miłosiernego i znanym powszechnie wizerunkiem, na okładce. Tym 

dobrym znakiem dzielę się z Wami. 

                         W tekście przytoczono fragment artykułu „Spojrzenie Ojca”, GN/2021/48 

                                                                                  Leokadia Pawliszak Akcja Katolicka.  

 Czasopismo do użytku kościoła.                                                            

 


