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V N IEDZIELA Z WYKŁA
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 5,1-11)
„Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do
Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad
jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie,
stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i
płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która
należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco
odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał
tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona:
„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu,
przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę
sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały
się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci
podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon
Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie
wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie
bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili
wszystko i poszli za Nim”.

Lęk przed spotkaniem z Bogiem z
powodu grzechów był właściwy dla ludzi
Starego Testamentu. Mojżesz, Izajasz,
Ezechiel lękali się spotkania i rozmowy z
Bogiem. Ich reakcją było zasłonięcie
twarzy lub słowa: Biada mi! Jestem
zgubiony! Swoją grzeszność wyznaje
również Piotr. Nie czuje się on godny,
aby stać i rozmawiać z Jezusem.
Chrystus uspokaja jego lęki i powołuje

na rybaka ludzi. Stanowi to zapowiedź
sakramentu kapłaństwa. Piotr zostawia
wszystko i idzie za swoim Panem, dając
przykład tym, którzy będą powołani.
JEZU, DROGO, TY WZYWASZ MNIE, ABYM
SZEDŁ ZA TOBĄ I POMAGAŁ INNYM W
CIEBIE. DAJ MI SIŁĘ
ODNALEZIENIU
ZOSTAWIĆ WSZYSTKO, CO MNIE ZATRZYMUJE
PRZY BRZEGU I NIE DAJE WYPŁYNĄĆ NA
GŁĘBIĘ.
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PONIEDZIAŁEK – 8.02.2016 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.00 - Za + brata Gotfryda w 30 dzień po śm. oraz za ++ z rodziny Janocha i Szczędzina.
18.00 - Za + Jana Łęgowego w rocz. śm.
- Za + mamę Rozalię w kol. rocz. śm., + tatę Józefa, brata Andrzeja i siostrzeńca Piotra.
WTOREK – 9.02.2016 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.00 - Za ++ rodziców Piotra i Wiktorię, ++ braci i siostry, ++ teściów Paulinę i Franciszka, szwagra Józefa i
Brygidę oraz ++ z rodziny obu stron i d. w c.
18.00 - Za + Annę Polaczek, ++ jej rodziców, rodzeństwo, + brata Jerzego i d. w c.
- Za + Kazimierę Lelicką w 1 rocz. śm. oraz + Bronisława Lelickiego i ++ z rodziny obu stron.
ŚRODA POPIELCOWA – 10.02.2016
7.00 - Za + mamę Agnieszkę Staroszczyk w 20 r. śm., dziadków z obu stron, ++ z pokrew. i d. w c.
9.00 - Za + Wandę Trawińską (od sąsiadów z klatki).
16.30 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Sylwii i Pawła z ok. kol. rocz. ślubu oraz o zdrowie i błog. Boże w
rodzinie.
18.00 - Za ++ męża Antoniego w 20 rocz. śm., rodziców, teściów, 4 szwagrów, 3 szwagierki, brata Huberta i
d. w c.
- Za +| mamę Mariannę w 21 rocz.., ojca Stanisława, ++ Antoniego i Stefanię Polny+ rodziców z obu
stron
CZWARTEK – 11.02.2016 – wsp. NMP z Lourdes – DZIEŃ CHOREGO
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm. z prośbą o błog Boże i zdrowie dla Teresy.
9.00 - Msza św. w int. chorych (z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych)
18.00 - Za + ojca Piotra w kol. rocz. śm., + mamę Stefanię i d. w c.
- Za ++ z rodziny Czechowicz, ojca Stanisława, matkę Stefanię i Teofilię, ++ z rodziny Morawski,
Agopsowicz, + babcię, ciocię i dziadka oraz o zdrowie i błog. Boże dla Stanisława.
PIĄTEK – 12.02.2016
7.00 - Za chorych, cierpiących i samotnych z prośbą o błog Boże i ulgę w cierpieniu.
18.00 - Za + męża Henryka, ++ rodziców Józefa i Helenę, ++ teściów Alojzego i Julię, ++ z rodziny i pokrew.
- Za + ojca Jana Krupnik i ++ z rodziny Krupnik i Maciejczyk
SOBOTA – 13.02.2016 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego i MB Fatm… z prośbą o wiarę i zdrowie w rodzinie oraz w pewnej intencji.
9.00 - Za wszystkich chorych i osoby starsze z prośbą o błog Boże (z błog. lurdzkim)
18.00 - Do B. Op. z prośba o błog Boże i zdrowie dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. urodzin Joanny oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm …z prośbą o błog. Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Anny z ok. 18
rocz. ur.
- Za ++ rodziców Walentego i Magdalenę, + męża, ++ teściów, ++ Józefa i Jana i ++ z rodziny.
- Za ++ Antoniego, Franciszka i Jana, + Kazimierza i ++ z rodziny.
- Za + Władysława Sapa w 30 dzień po śmierci.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.02.2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Katarzyny z ok. 23 rocz. ur.
8.30 - Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę Pilawa.
- Do B. Op. MB Fatm i św. O. Pio… z ok. urodzin Ryszarda oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
10.00 - Msza św. za roczne dzieci: Natalia Piecha.
- Za ++ rodziców Bronisławę i Antoniego Gwiazdowskich, + brata Stanisława i ++ z rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ur. Kamila oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + Franciszka w kol. rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrew. i d. w c.
15.00 - Do B. OP. i MB Fatm… z ok. 35 rocz. ślubu Teresy i Piotra oraz o błog. Boże dla dzieci i wnuków
oraz całej rodziny.
- Za ++ z rodziny Kozołup, Kozak i Zasada.
16.00 - Gorzkie Żale
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♦ V Niedziela Zwykła. W trwającym Roku Miłosierdzia Kościół zachęca nas , abyśmy stawali

się „ godnym mieszkaniem dla Boga” i przypomina nam, że Bóg pochyla się nad każdym
człowiekiem zranionym przez grzech, bo Jego miłość ma moc uzdrawiania.
♦ Dzisiaj a także w poniedziałek i wtorek w kościołach odbywa się adoracja Najśw.
Sakramentu, tzw. dni Eucharystyczne przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.
♦ Adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj od godz. 16.00 do 17.00. W poniedziałek i
wtorek od godz. 7.30 do 18.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.30 nabożeństwo
wynagradzające i Msza św. wieczorna. Szczegółowy plan adoracji jest wywieszony na
drzwiach kościoła.
♦ W dniach 7 - 13 lutego 2016 r. pod hasłem: „Nie dajcie się zniewolić” będziemy
przeżywać 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
♦ W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele Katolickim Wielki Post. Msze św. będą
o godz. 7.00; 9.00; 16.30; 18.00. Na każdej Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia i posypania
popiołem. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, tzn. ilościowy i jakościowy. Zachęcamy
wiernych do podejmowania postanowień wielkopostnych.
♦ Przypominamy i zachęcamy do powstrzymania się w Wielkim Poście od udziału w
zabawach i dyskotekach. W każdy piątek, nie tylko w Wielkim Poście, należy wstrzymać
się od spożywania pokarmów mięsnych i czynimy to w duchu pokuty i wynagrodzenia Panu
Bogu za swoje grzechy.
♦ W czwartek 11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. W tym dniu
po raz kolejny obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. O godz. 9.00 Msza św. w
intencji chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. wspólne
spotkanie w auli parafialnej.
♦ W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
w godzinie Męki Jezusa Chrystusa na krzyżu. O godz. 17.00 Droga Krzyżowa.
♦ W sobotę 13 lutego obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej. W tym
dniu przypada rocznica śmierci Siostry Łucji, wizjonerki z Fatimy. Zapraszamy do owocnego
przeżycia Dnia Fatimskiego przez udział w Eucharystii i nabożeństwie różańcowym. Msze
św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00. Różaniec o godz. 6.30; 12.00; 19.00.
♦ Zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pokutnych:
Droga Krzyżowa w każdy piątek o 17.00.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.
Za pobożny udział w nabożeństwie pokutnym można zyskać odpust zupełny.
♦ Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej parafii w dnach od 21 do 24 lutego br.
Przewodniczyć im będzie Ojciec Andrzej Łabuda wieloletni duszpasterz i misjonarz.
♦ Informujemy rodziców i dzieci, że Msza św. szkolna po feriach zimowych będzie w
czwartki o godz. 16.30. Msza św. wieczorna będzie o godz. 18.00.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy także wszystkim panom za
ofiarną pomoc przy demontażu betlejemskiej szopki oraz paniom za troskę o czystość
kościoła i kaplicy.
♦ Życzymy parafianom i gościom dobrej i błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu.
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JAK PRZEŻYJĘ
KOLEJNY WIELKI POST?
Jeśli zdamy sobie sprawę, co otrzymał cały nasz świat
dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu, to zgodzimy się, że jest
rzeczą słuszną przygotować się poprzez czterdziestodniowy
post do godnego uczestniczenia w świętym misterium
Zmartwychwstania Pańskiego. Okres Wielkiego Postu jest dany całemu Kościołowi na
szczególną refleksję i nawrócenie, czyli trwałą i głęboką przemianę wewnętrzną, która
pozwala człowiekowi zbliżać się coraz bardziej do Boga, oddalając się jednocześnie od zła
i grzechu. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje”. (Mt 16, 24). „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu
mego imienia” (Mt 10, 16-22). Żadnych zapewnień, że na tej ziemi bardzo dobrze się będzie
powodziło tym, co należą do Chrystusa, że będą mieli jakieś przywileje, zaszczyty... Ten, kto
zdecydował się pójść za Jezusem, musi być gotowy, by podzielić Jego życie i Jego dolę. Życie
Mistrza, to życie bez taryfy ulgowej. Skazany na śmierć, wyśmiany, ubiczowany i
wreszcie ukrzyżowany. Uczeń także musi być gotowy, by przyjąć swój los spokojnie, bez
buntu. Choćby to był los najcięższy. Trzeba wziąć swój krzyż. Nie tylko na jedną, maleńką
chwilę, w jakimś jednorazowym zrywie, ale na każdy dzień. Dopiero wtedy można naprawdę
iść za Chrystusem. Inaczej to jest niestety niemożliwe. Krzyż to cierpienie nieuniknione, to
wszystko, co jest takie trudne, nieraz bardzo bolesne, co kładzie się ciężarem na nasze barki, co
przygniata nas codziennie. To choroba, kalectwo, nasze ograniczenia, nasze uzależnienia,
warunki materialne, ludzie, którzy nasze życie potrafią uczynić nieznośnym…
To, co proponuje nam Chrystus, nie jest jakimś cierpiętnictwem. On pragnie nauczyć nas
podejmowania cierpienia. Nie z zaciśniętymi zębami i pogardliwą miną, ale po ludzku. Bez
udawania, że to nic a nic nie boli, ale jednak z godnością. A nade wszystko z motywu miłości
do Ojca i do ludzi. Krzyż w znaczeniu chrześcijańskim - to cierpienie właśnie tak pojęte.
Każdy z nas ma swój własny krzyż, na swoją miarę i swoje możliwości. Coś z nim
musi zrobić. Ale co? Jest wiele fałszywych rozwiązań. Albo chce się go w ogóle odrzucić, albo
przerzucić na barki innych ludzi, albo usiłuje się zagłuszyć to, co boli, jakąś przyjemnością,
rekompensatą w innej dziedzinie, szukaniem zapomnienia w alkoholu, narkotykach. To jednak
jest tylko oszukiwanie siebie samego.
Jakie jest zatem wyjście? Otóż takie, które proponuje Chrystus. Po prostu, wziąć ten
krzyż w duchu miłości, jako wynagrodzenie za grzechy swoje, jako współudział w Jego
krzyżu, podjętym dla zbawienia świata. Ten krzyż zaczyna czemuś służyć, nie jest
bezsensem, nabiera tajemniczej wartości. Staje się krzyżem, do którego nawet z radością
można wyciągnąć ręce.
Spotykamy często na swojej drodze ludzi straszliwie udręczonych, cierpiących,
pokaleczonych ponad ludzkie siły, a jednocześnie tak bardzo pogodnych, wewnętrznie
rozradowanych, że przychodzi się do nich bardzo często nie po to, żeby ich pocieszać, czy
podnieść na duchu, ale po to, żeby samemu doznać pocieszenia, patrząc na ich postawę. Nikt
Bogu nie jest bliższy niż ten, kto przygnieciony jest krzyżem. Krzyż więc nie jest sam dla
siebie, ale krzyż jest dla nowego lepszego życia.

