
 KRZYŻÓWKA  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: – 22. Słowo Boże nie ukazuje 

się jako sekwencja abstrakcyjnych teorii, ale jako 
towarzysz drogi dla rodzin przeżywających kryzys              
i wszelkie cierpienie, i wskazuje im cel drogi, kiedy 

Bóg „otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie 
będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu” (Ap 21, 4) …            
31. Dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla 
przyszłości świata i Kościoła. …. Warto zwracać uwagę 
na konkretną rzeczywistość, ponieważ „wymagania i 
wezwania Ducha zawarte są także w samych 
wydarzeniach historycznych”, przez które „Kościół może 
głębiej poznawać niewyczerpaną tajemnicę małżeństwa                   
i rodziny”… 35. Jako chrześcijanie nie możemy 
zrezygnować z proponowania małżeństwa, tylko dlatego, 
by nie przeciwstawiać się aktualnej wrażliwości,                       
by nadążać za modą lub z powodu poczucia niższości 
wobec upadku moralnego i ludzkiego. Pozbawialibyśmy 
świat wartości, które możemy i musimy wnosić.                   
To prawda, że nie ma sensu, aby zatrzymywać się na 
retorycznym oskarżaniu aktualnego zła, jakby to mogło 

coś zmienić …  Oczekuje się od nas wysiłku 
bardziej odpowiedzialnego i hojnego, 

polegającego na przedstawieniu przyczyn i motywacji, 
aby nasze opowiedzenie się za małżeństwem i rodziną 
było takie, by ludzie byli bardziej gotowi do odpowiedzi 
na łaskę, jaką daje im Bóg.  [POSYNODALNA ADHORTACJA 

APOSTOLSKA AMORIS LAETITIA];                               

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:  Przyjmę komunię świętą              

i odmówię Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencjach  
Polski, świata i Kościoła ... Pomogę też bliźniemu ...   

Kapelan Instytutu Matki i Dziecka                                                 
Ks. Proboszcz Arkadiusz Wójtowicz  

Parafia Św. Stanisława B.M.                                                         
01-244 Warszawa; ul. Bema73/75 

[gazetka do użytku wewnętrznego Instytutu] 
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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  



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. - Rodziny i przyjaciół ofiar tragedii pod Smoleńskiem, 

aby Jezus cierpiący na krzyżu i zmartwychwstały był 
pociechą w ich bólu. …                                                                 
5. - Wszystkich Polaków, byśmy potrafili być jedno                         
i wspólnymi siłami odbudowywać Ojczyznę. –...                  
6. - Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żonę Marię, 

wszystkie osoby, które zginęły w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem, Katyniu i innych miejscach martyrologii - 
aby odnaleźli schronienie w kochających ramionach Ojca 
– CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE …     

 
PAMIĘTAMY - 10.04.2010  - o godz. 8:56 - w Smoleńsku 
- rozbił się prezydencki samolot na pokładzie którego 
znajdował się Prezydent Rzeczpospolitej Polski wraz                   
z małżonką oraz 94 osobami naszego Rządu                               
i postępowej myśli historycznej, politycznej i społecznej. 
– „- Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj im świeci.   
 - Niech odpoczywają w pokoju. Amen. …” 
Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą 
człowieczeństwa. Ona jest szczególnym znakiem obrazu 
Bożego w człowieku. Ona została nam ofiarowana przez 
Boga. Ofiarowana nie tylko nam, ale i naszym braciom. 
Stąd też obowiązek upominania się o nią dla tych, którzy 
są jej niewinnie pozbawieni.                                                       
- Ks. Jerzy Popiełuszko, 29 I 1984                           

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1297381409080&set=g
m.309979962348137&type=3.      
Katyń  - Smoleńsk -  To tragedia, której nie można 

wyrazić słowami ...  nie zapomnimy … 

 

https://s.tvp.pl/images/4/c/f/uid_4cf0c81b10eea361b65e2f6ad23f6e
461460102529381_width_800_play_0_pos_0_gs_0.jpg 

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]. 
    Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst 
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].  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1297381409080&set=gm.309979962348137&type=3
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