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III Niedziela Wielkanocna  
Ewangelia według św. Jana (21,1-14) 
 

„(…) 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. JednakŜe uczniowie nie wiedzieli, Ŝe 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 Je-
zus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, Ŝe 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 Ŝa-
rzące się na ziemi węgle, a na nich ułoŜoną 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! (…)A gdy spoŜyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłu-
jesz Mnie więcej aniŜeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, Ŝe 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, Ŝe Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz 
trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, Ŝe mu po raz trzeci powiedział: Czy 
kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, Ŝe Cię kocham. Rzekł do niego 
Jezus: Paś owce moje (...)” 
 

Czasami są takie chwile, gdy tracimy chęci i 
do Ŝycia i sens Ŝycia. Ogarnia nas wtedy ogólne 
zniechęcenie i poczucie beznadziei. Właśnie w 
takiej sytuacji znaleźli się uczniowie. W tej właśnie 
sytuacji spotyka ich Jezus i dokonuje kolejnego 
cudu. Ten cud na nowo rozpalił ich miłość. 

Apostołowie po śmierci Jezusa wracają do 
swoich starych zajęć. Pozbawieni jakiejkolwiek 
nadziei i sensu nie za bardzo potrafią poradzić 
sobie z obecną rzeczywistością. Wracają zatem do 
tego, co było im znane, w czym czuli się bezpiecz-
nie. W tej sytuacji spotyka ich Jezus. Na myśl na-
suwa się stare powiedzenie, które mówi, Ŝe „histo-
ria lubi się powtarzać”. Uczniowie juŜ kiedyś prze-
Ŝyli podobne spotkanie z Jezusem, kiedy to byli 
świadkami wielkiego połowu (Łk 5,4-11). Ta po-
wtórka bardzo była im potrzebna. MoŜe i w tym 

wydarzeniu warto zobaczyć wskazówkę dla nas na 
chwile zwątpienia. W chwilach trudnych, bezsen-
sownych, w chwilach doświadczenia, smutku, 
warto myślami wracać do tych chwil dobrych unie-
sień, chwil przepełnionych radością. Wtedy o wiele 
łatwiej jest odbić się od dna. 

W chwili, gdy Jan mówi Piotrowi, Ŝe pośród nich 
jest Jezus, on nie czeka, lecz od razu idzie do Niego. 
Widzimy zatem, Ŝe w rozpoznaniu Pana, duŜą rolę 
odgrywa relacja jaką z Nim mamy. Warto się zatem 
dzisiaj zastanowić nad swoją relacją z Jezusem. Ona 
moŜe nam pomóc wrócić na drogę wiary. 

 
Panie Jezu, Ty kaŜdego dnia stajesz nad brze-

giem mojego Ŝycia, proszę Ci,ę otwórz, oczy moje-
go serca. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków 
Amen. 
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Poniedziałek – 15 kwietnia 2013        J 6,22-29 
   630   Za † Michaela Matuszka 
   700   Za †† siostrę Janinę, brata Bolesława oraz za †† rodziców z obu stron 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Bronisława Makowskiego, †† rodziców i braci z obu stron 

oraz za †† z rodziny 
   2. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † matkę ElŜbietę śółty oraz wnuka Jacka, za † Ludwika 

Kędzierskiego w 1. rocznicę śmierci, za † Teresę Mederską (w 30. dzień), za † męŜa Helmu-
ta w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron, za † syna Marka  i †† ro-
dziców z obu stron, do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Eugeniusza w 5. rocznicę śmierci, †† 
rodziców z obu stron, dziadków i synową Agatę, za † Feliksę Zygar-Cisowską (w 30. dzień), 
za † Cecylię Lenczyk (w 30. dzień); za † syna Mariana  w 6. rocznicę śmierci, †† Agnieszkę i 
Jana Sordyl, Stanisławę i Stanisława Drozd oraz wszystkich †† z rodziny, za † Marię Bętkow-
ską w 12. rocznicę śmierci oraz za wszystkich †† z rodzin Bętkowskich i Serafin, za † Zbi-
gniewa Korpaczewskiego (od sąsiadów z ul. Słowackiego 32) 

Wtorek – 16 kwietnia 2013        J 6,30-35 
   630   Za †† rodziców Dajnak i rodzeństwo, za teściów Biły, †† braci i siostrę oraz za dusze w czyść-

cu cierpiące 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für † Hildegard Dzierzinga, †† Eltern Franzi-

ska und Josef Bura, †† Geschwistern 
      900    Z okazji 58. rocznicy ślubu Genowefy i Tadeusza Drygalskich o zdrowie i BoŜe błogosławień-

stwo na dalsze lata Ŝycia 
 1800 1. Za † Ŝonę Halinę Górską, †† rodziców z obu stron: Paulinę, Bronisława, Genowefę, Jana, brata 

Eugeniusza, Bogusława oraz †† z rodziny: Karolinę, Karola, Genowefę, Stanisławę, Jana, Fran-
ciszka, Zdzisława, Adolfa, Jarosławę, Tadeusza, Mariannę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Za † Józefa Lecha (od swatów Wolińskich) 
Środa – 17 kwietnia 2013        J 6,35-40 
   630    Za †† rodziców Agnieszkę i Mikołaja, brata Gerharda i †† z rodziny oraz  chrzestną ElŜbietę 
   700   Za †† rodziców Annę i Wincentego, męŜa Engelberta, brata Erwina i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. W intencji Magdaleny z okazji 24. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
   2. Za †† siostrę Janinę i szwagra Mikołaja Marcinowskich, rodziców Stefanię i Stanisława Pasz-

kowskich, kuzyna Edwina 
Czwartek – 18 kwietnia 2013        J 6,44-51 
   630   intencja wolna 
   700   Za † Marię Szulc 
 1630   Szkolna: Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla 
rodzin Kampka i Koza oraz o BoŜe błogosławieństwo dla wnuków 

 1730   RóŜaniec Rodziny Radia Maryja 
 1800    Do BoŜej Opatrzności w intencji męŜa Mariana w 65. rocznicę urodzin, syna Leszka w 35. 

rocznicę urodzin i wnuka Kacpra, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe bło-
gosławieństwo i zdrowie w rodzinach 

Piątek – 19 kwietnia 2013        J 6,52-59 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo i zdrowie dla małŜonków Eweliny i Grzegorza oraz o potrzebne łaski dla rodziców i brata 
Eweliny 

   900   Za † Jana Petryszaka (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 23a) 
 1800   Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięko-

waniem za otrzymane łaski w intencji syna Piotra z okazji 18. rocznicy urodzin, z prośbą o dal-
sze BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego na czas nauki 

 1900   Msza Święta młodzieŜowa:  
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Sobota – 20 kwietnia 2013        J 6,55.60-69 
   630   Za † Stanisława Bednarczuka w 4. rocznicę śmierci 
   700   Za † siostrę Genowefę 
     1300    Ślub: Paweł Kołos – Berenika Hurkała 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † męŜa Zygfryda Skorupę, rodziców Peikert, Skorupa i †† po-

krewieństwo 
   2. Za † ojca Piotra w rocznicę śmierci, mamę Annę, †† teściów i †† z całej rodziny  
   3. Do BoŜej Opatrzności w intencji BoŜeny i Jana w 30. rocznicę ślubu i 54. rocznicę urodzin 

Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w ca-
łej rodzinie 

IV Niedziela Wielkanocna – 21 kwietnia 2013 Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14-17; J 10,27-30 
N I E D Z I E L A  D O B R E G O  P A S T E R Z A  –  D Z I E Ń  M O D L I T W  O  P O W O Ł A N I A  

   700    Za †† rodziców Marię i Kazimierza Knapik, †† z pokrewieństwa, † męŜa Stanisława Mikołaj-
czyka 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Św. Rodziny z podziękowaniem za otrzymane 

łaski w intencji Kariny i Dariusza z okazji 15. rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze BoŜe błogo-
sławieństwo i zdrowie w rodzinie 

 1030    Do BoŜej Opatrzności w intencji Andrzeja i GraŜyny z okazji 20. rocznicy ślubu z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie 

 1200   Procesja Wielkanocna 1. W 40. rocznicę urodzin Damiana Blany z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 

   2. W intencji Kamila Wysockiego z okazji 21. rocznicy urodzin o BoŜe błogosławieństwo, zdro-
wie i światło Ducha Świętego na czas egzaminów 

 1700    RóŜaniec o nowe powołania 
 1730   Nieszpory niedzielne z modlitwą o powołania 
 1800    Za † Cecylię Lenczyk (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 32) 
W tym tygodniu modlimy się: o umiłowanie Słowa BoŜego 
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na 

nieszpory niedzielne.  
• Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy Tydzień Biblijny . Niech będzie dla nas zachętą do częstszej lektu-

ry Słowa BoŜego. Przypominamy, Ŝe w zakrystii jest do nabycia Pismo Święte (w róŜnych formatach). 
• Od jutra parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. 
• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym krótki film i spotkanie modlitewno-formacyjne organi-

zowane przez wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga).  
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• W tym tygodniu spotkania w salkach będą miały dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii. 
• W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja; wcześniej, o godz. 1730 

RóŜaniec. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek odbędą się nauki przedmałŜeńskie. Rozpoczęcie o 

1900; nie są wymagane wcześniejsze zapisy. 
• Przyszłą niedziela to tzw. Niedziela Dobrego Pasterza, kiedy chcemy w sposób szczególny modlić 

się o nowe powołania. Tego dnia zapraszamy na godz. 1600 na plebanię wszystkich rodziców księŜy i 
sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii. 

• W środę, 17 kwietnia, od godz. 1530 będzie wydawana Ŝywność unijna osobom potrzebującym, jednak 
warunkiem jej otrzymania wymaganym przez Agencję Rynku Rolnego jest wypełnienie ankiety. Pro-
simy zatem, aby rodziny te zgłosiły się w poniedziałek lub wtorek do domu katechetycznego od 1500 
do 1730. 



4 Źródło - gazetka 
• Zgodnie z zachętą ks. Biskupa zapraszamy młodzieŜ 

(30 kwietnia) oraz rodziny (1 maja) na wyjazd do 
Jemielnicy. Osoby zainteresowane prosimy o zgło-
szenia do zakrystii.  

• Od 16 kwietnia rozpoczyna się nabór uczniów do 
klas I naszego gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II. Za-
praszamy do zapoznania się z ofertą szkoły. Szczegó-
łowe informacje znajdują się w gablotce. 

• Raciborskie Centrum Kultury  zaprasza w przyszłą 
niedzielę na 1800 na koncert jazzowy. 

• Powstała firma proponująca pomoc osobom starszym, samotnym i schorowanym. Szczegóły oraz 
kontakt podany jest na plakacie. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z 
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca przed kościołem 
dodatkowa zbiórka na pokrycie kosztów ogrzewania. 

• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 

Lectio Divina... 
...czyli jeden ze sposobów czytania Pisma św. 

prowadzących do lepszego poznania Boga i Jego 
zbawczych planów w Jezusie Chrystusie, takŜe w 
odniesieniu do naszego osobistego Ŝycia. Lectio 
divina (co w tłumaczeniu oznacza BoŜą lekturę) 
jest to indywidualne albo zbiorowe czytanie i roz-
waŜanie Pisma św. jako słowa BoŜego, odbywające 
się w poddaniu Duchowi Świętemu i przechodzące 
w medytację, modlitwę i kontemplację. 

Korzeni lectio divina naleŜy szukać w tak 
zwanej egzegezie duchowej, a więc w potrzebie 
uaktualniania znaczenia tekstów Biblii. W przy-
padku chrześcijan egzegeza duchowa [objaśnianie, 
interpretacja] wyłoniła się głównie z potrzeby uak-
tualniania znaczenia Pism Starego Testamentu. 
Nauczycielami duchowej lektury Biblii (lectio 
divina) w pierwszych wiekach chrześcijaństwa stali 
się głównie: Orygenes i św. Grzegorz z Nyssy na 
Wschodzie († 394) oraz św. Grzegorz Wielki († 
604) i św. Bernard († 1153) na Zachodzie. Przy ich 
szczególnym udziale, duchowa lektura Biblii zago-
ściła w tradycji mniszej i powszechnej oraz stała się 
punktem centralnym lectio divina, usystematyzo-
wanego w średniowieczu. 

Scala claustralium z XII wieku, list o Ŝyciu 
kontemplacyjnym napisany przez opata Wielkiej 
Kartuzji k. Grenoble Guigo II († 1188 lub 1193), 
określiło klasyczne etapy lectio divina: lectio (czy-
tanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) 
– contemplatio (kontemplacja). Autor wyraził w ten 

sposób doświadczenie mistrzów Ŝycia duchowego 
poprzedniego okresu. Podkreślał, iŜ „lektura bez 
medytacji jest bezpłodna; medytacja bez lektury 
jest skazana na błądzenie; modlitwa bez medytacji 
jest chłodna; medytacja bez modlitwy jest bez-
owocna; modlitwa, gdy jest gorliwa, otrzymuje 
kontemplację, lecz otrzymanie kontemplacji bez 
modlitwy jest rzadkie, prawie nieprawdopodobne”. 
Parafrazując Mt 7, 7 streścił dyspozycje serca kar-
mionego słowem BoŜym w czasie modlitwy: „Szu-
kajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie 
modląc się, a będzie wam otworzone przez kon-
templację” 2.To, co Guigo II określił jako schemat 
lectio divina: lectio – meditatio – oratio – contem-
platio, naleŜy do dziś do istoty tej metody. śaden z 
jej elementów nie powinien być pominięty. Wła-
ściwie przeŜywane lectio prowadzi bowiem do 
meditatio; osobiste meditatio skłania do oratio itd. 
Oczywiście, w tym procesie wskazane jest korzy-
stanie z róŜnych pomocy (komentarzy biblijnych, 
tekstów liturgicznych na dany okres czy gotowych 
rozwaŜań, publikowanych takŜe w internecie). 
NaleŜy je traktować jako pomoc w odnalezieniu i 
podjęciu osobowego dialogu z Bogiem, a nie jako 
coś zamiast niego. Bóg szuka bowiem osobistego 
spotkania z nami i dialogu na drogach naszego 
Ŝycia, którego zwieńczeniem jest kontemplacja 
Boga w codzienności. 

fragment z www.mateusz.pl; ks. T. Trzaskawka 

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu        –        www.nspjraciborz.pl  
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;                     nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria  czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna : wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzale Ŝnień – bezpośredni kontakt telefoniczny ; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy. 


