Refleksja

Połowy nigdy nie były najmocniejszą stroną Szymona Piotra. Gdyby nie
Rabbi-Jezus, chyba nigdy by nie osiągnął wielkich sukcesów w łowieniu,
nawet ryb. Piotr był rybakiem, a nie pasterzem, więc dlaczego został pasterzem
dusz? Po połowie 153 ryb Pan powiedział do niego, aby pasł owce. Co
naprawdę kryje w sobie owo ewangeliczne przekwalifikowanie? Nie można
cały czas tylko łowić dusz. W końcu trzeba też je nakarmić, odżywić, dawać
im stały pokarm pokoju duchowego, prowadzić na coraz wznioślejsze łąki
duchowych wyżyn, wyszukiwać drogi do nieba. Przebaczyć komuś grzechy,
nawrócić rekolekcyjną mową czy upomnieniem w konfesjonale jest łatwiejszą
sztuką niż cierpliwe, wytrwałe obdarowywanie miłością, znoszenie czyjegoś
dojrzewania i prowadzenie latami. Połów nocą nie przynosi efektu, bo nie
wystarczą nawet ogromne wysiłki rybaków dusz, gdy zabraknie im czasu na
Słowo Boże. Noc Kościoła zaczyna się wtedy, gdy bardziej marzymy
o najnowszym laptopie niż o znajomości Słowa Bożego. Technologię
elektroniczną obdarzamy dziś większym zaufaniem niż Boga. I jeszcze ta
prawa strona łodzi. Dlaczego akurat z prawej strony połów był tak obfity? Jeśli
owa łódź jest obrazem Kościoła, to Jezus zdaje się wyraźnie mówić, że
w Kościele nie ma szans na sukces w działaniu „na lewo!”, a już na pewno nie
uda się zachęcić ludzi do tłumnego uczestnictwa w liturgii, gdy zabraknie
w niej tych, którzy wyjaśniają Słowo Boże, i gdy zabraknie elementarnej
prawości! Ale prawa strona łodzi to coś więcej niż tylko działanie zgodne
z prawem Boga i ludzką prawością. Prawa strona to strona Mesjasza, który
zasiadł po prawicy Boga Wszechmogącego, po zdeptaniu grzechu i szatana. To
również strona owiec, a nie kozłów ze sceny sądu miłosierdzia. To być może
szansa dla tych, którzy woleli prawe oko i prawą rękę sobie odciąć, niż stracić
królestwo Boże. Czy łowienie ryb jest aluzją do potopu Noego? Jeśli tak, to
Bóg daje szansę nawet tym, których zatopiły odmęty grzechu. Dopóki jest sieć
Kościoła, jest szansa. Co będzie, gdy jej zabraknie?
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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 nich 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. 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!» J 21, 1-19

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 6.05; święto św. Apostołów Jakuba i Filipa.
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Jana Szynol oraz
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
00
18
1) Za †† rodziców Ewę i Mariana Iskrowicz, dziadków, siostrę Józefę,
szwagrów i siostrzeńców.
2) Za † Janinę Karaś, Aleksandrę Klaja, Barbarę Kauf i †† z pokrewieństwa
Kauf, Karaś i Klaja.

Wtorek – 7.05
700 Za †† Barbarę i Różę Kurkowka w 1. rocznicę śmierci.
1800 1) W intencji Róż Różańcowych.
2) Za † Mariana Ślęzak w kolejną rocznicę śmierci.

Środa – 8.05; Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., gł. Patrona Polski.
700 Za † męża Wernera Cygan, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze
w czyśćcu cierpiące.
00
17
1) Za †† Zofię i Józefa Jaśkowiec, †† z pokrewieństwa.
2) Za † Stanisława Kowalskiego w dniu imienin i †† z pokrewieństwa.

Czwartek – 9.05
700 Za †† rodziców Reginę i Romualda Bielewicz, †† z rodziny i pokrewieństwa.
1800 1) Za † męża Józefa Piętka, †† rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Adeli Ziach oraz †† męża
Stanisława Ziach w kolejną rocznicę śmierci, z rodziny Ziach i Nejman.

Piątek – 10.05
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Mileny Glazer z okazji 18. rocznicy
urodzin.
00
18
1) Za †† rodziców z obu stron, siostrę, szwagierkę, chrześniaka i dusze
w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w rodzinie.

Sobota – 11.05
700 Za † męża i ojca Huberta Kabella w kolejną rocznicę urodzin, †† rodziców
z obu stron, siostrę Adelajdę, szwagierkę Imgardę, †† z pokrewieństwa.
00
18
1) Za †† mamę Mariannę, żonę Genowefę, syna Marka, córkę Edytę
i †† z rodziny Ciszek.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 75. rocznicy urodzin Magdaleny oraz
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
(Po Mszy św. chrzest: Zofia Oliwia Guder)

Niedziela – 12.05 – IV Wielkanocna
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marcela Jałowy z okazji 18. rocznicy
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
15
8
Za †† Marię Gabor, jej męża Leona i rodziców Klarę oraz Antoniego Nowak.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Za †† Jana i Stanisławę Kuśmierczyk, Cecylię Sander, Jadwigę i Bogdana
Rumińskich, Martę Bannet oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
00
11
Uroczystość I Komunii św.
1630 Nabożeństwo majowe.
1700 Za †† Wiesława Wronkę w 15. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Kazimierę
i Władysława Wronka.

OGŁOSZENIA
 Dziś uroczystość odpustową przeżywa Parafia św. Floriana w Żywocicach.
 Na Nabożeństwo majowe zapraszamy: w tygodniu o godz. 1730, w środę po Mszy
św. szkolnej, a w niedzielę o godz. 1630.
 W poniedziałek Msza św. o godz. 1800 spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 3. roku przygotowania.
 We wtorek o godz. 1800 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż
Różańcowych.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 1. roku przygotowania.
 W środę i czwartek o godz. 1600 próba dla dzieci pierwszokomunijnych.
Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy w czwartek po wieczornej
Mszy św. do sprzątania kościoła i jego obejścia.
 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek po Mszy św. o godz. 1830 próba dla kandydatów do bierzmowania
z wszystkich trzech Parafii.
 W sobotę od godz. 800 odwiedziny chorych, o godz. 1100 Spowiedź św. dla dzieci
pierwszokomunijnych, o godz. 1630 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania(z
karteczkami
do
bierzmowania),
a
dla
rodziców,
chrzestnych
i świadków bierzmowania o godz. 1700.
 W przyszłą niedzielę o godz. 1100 Uroczystość I Komunii św. (zbiórka przed
kościołem o godz. 1050). Prosimy o pozostawienie wolnych ławek dla rodziców
dzieci pierwszokomunijnych.
 Rocznica I Komunii św. odbędzie się w niedzielę 19 maja o godz. 945.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne i instytucje
diecezjalne, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za tydzień przed
kościołem zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!

