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V N IEDZIELA Z WYKŁA
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 5,1-11)
„Jezus 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”.

W obliczu radykalizmu Ewangelii wielokrotnie można usłyszeć opinie o woli
bycia zwyczajnym chrześcijaninem. Piotr podobnie, nie czuje się przeznaczonym
do czegoś wielkiego, on wręcz boi się Nauczyciela, który ma tak wielka moc nad
rzeczywistością. Lecz z drugiej strony lęk Piotra jest także znakiem
rzeczywistego powołania.
Każdy z proroków w momencie swojego powołania słyszy to samo: „Nie bój
się!”. Blisko sto trzydzieści razy w całej Biblii Bóg mówi do człowieka: „Nie bój
się!”Powołując każdego z nas, Bóg pragnie obudzić w nas zaufanie, że On wie,
czego nam potrzeba i jak nas prowadzić najlepsza z możliwych dróg.
Panie Jezu wobec moich obaw i lęków nie zostawiaj mnie samego,
ale daj mi poczucie Twojej obecności, wskaż drogę, którą przygotowałeś dla
mnie i prowadź mnie przez życie w taki sposób, aby inni idąc moim śladem
także doszli do Ciebie. Jezu ufam Tobie i tylko Tobie.

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 11 – 17.02.2019
PONIEDZIAŁEK – 11.02.2019 – NMP z Lourdes
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Moniki, Łukasza i Haliny z ok. ur. oraz o bł. B. dla dzieci,
wnuków i całej rodziny
9.00 - Msza św. w int. chorych (z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych)
18.00 - Za † ojca Piotra Włodek w kol. r. śm., jego †† rodzic., rodzeostwo i d. w c.
- Za †† rodzic. Jana i Emilię, teściów Jana i Anielę, brata Ryszarda, szwagra Władysława, ††
z rodziny i pokrew.
WTOREK – 12.02.2019
7.00 - Za †† rodzic. Piotra i Wiktorię Piechaczek, rodzeost., braci i siostry, męża Jerzego i teściów
18.00 - Za † ojca Jana Krupnik, †† z rodziny Krupnik, Maciejczyk i d. w c.
- Za † mamę Mariannę w kol. r. śm., ojca Stanisława, Antoniego i Stefanię Polny oraz ††
z rodziny z obu str.
ŚRODA – 13.02.2019 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Za † żonę Marię Frank, córkę Urszulę i zięcia Zbigniewa
9.00 - W int. chorych i osób starszych (z błog. lurdzkim)
- Za †† rodzic. Wincentego i Różę, braci Ryszarda, Romana, Rainholda, siostrę Magdalenę,
bratową Antoninę i Gertrudę, szwagrów Tomasza, Józefa, Gintra, siostrzeoca Andrzeja
18.00 - Do B. Op. w int. czcicieli MB Fatimskiej i ich rodzin
- Za † Franciszka w kol. r. śm., rodzic. z obu str. i †† z pokrew.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Agnieszki z ok. 45 r. ur. oraz wnuka Jakuba z ok. 15 r. ur.
CZWARTEK – 14.02.2019 – św. Cyryla i Metodego
7.00 - Za † Huberta, jego †† rodzic., †† z rodziny i d. w c.
18.00 - Za †† rodzic. Marię i Grzegorza, brata Jana, ciocię Rozalię, dziadków z obu str., d. w c. oraz
o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jana Szumskiego z ok. ur.
PIĄTEK – 15.02.2019
7.00 - Za †† rodzic. Annę i Zygmunta, teściów, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za †† rodzic. Gertrudę i Augustyna Burczek
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Reginy i Henryka z ok. 45 r. śl.
SOBOTA – 16.02.2019
7.00 - Za † syna Rudolfa w kol. r. śm., męża Stefana, †† z rodziny i d. w c.
18.00 - Za †† rodzic. Józefa i Weronikę Skoreckich, brata Jakuba, brata Stanisława, siostrę Annę,
bratową Marię, szwagra Józefa i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. kol. rocz. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.02.2019
7.00 - Za Parafian
8.30 - Za †† rodzic. Helenę i Henryka Ferdynus, siostry Marię i Danutę Ferdynus, Antoniego
Uchmanowicza, tatę Kazimierza Skwara i dziadków z obu str.
- Za † Irenę Posturzyoską w kolejną rocz. śm.
10.00 - Do B. Op. p. w. MBNP w int. Marty, Rozalii, Laury i Renaty oraz za jej † ojca, †† z rodziny
oraz o bł. B. dla wnuków i prawnuka
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Joachima Koprek z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny i Franciszka z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Danutę Nowak z ok. imienin, jej †† rodzic. i d. w c.
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. rodzic. Mieczysława i Danuty oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Czesława z ok. 70 r. ur.

OGŁOSZENIA 10 – 17.02.2019
1. V NIEDZIELA ZWYKŁA. Kościół zachęca nas do budowania wspólnoty z Bogiem i bradmi
opartej na fundamencie wiary i miłości. Źródłem tej wspólnoty jest zawsze Jezus Chrystus
obecnym w Najświętszej Eucharystii.
O godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek 11 lutego obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes .
Począwszy od 11 lutego do 16 lipca 1858 w grocie w Lourdes miały miejsce objawienia Matki
Bożej Niepokalanej. Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego jest
Światowym Dniem Chorego.
O godz. 9.00 Msza św. w int. chorych i osób starszych, z udzieleniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. Zespół CARITAS zaprasza do auli parafialnej na spotkanie
przy kawie.
Wieczorem o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W środę 13 lutego przeżywamy w naszej parafii Dzieo Fatimski. W tych trudnych
i niepewnych czasach pragniemy na nowo zawierzyd Matce Bożej z Fatimy los Kościoła i świata
i modlid się o pokój i nawrócenie grzeszników. Zapraszamy do owocnego przeżycia Dnia
Fatimskiego przez udział w Najśw. Eucharystii i nabożeostwie różaocowym.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 - dla chorych i osób starszych i wieczorem o godz. 18.00.
Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; w południe o 12.00 i wieczorem o godz. 19.00.
4.W środę o godz. 16.00 na plebanii odbędzie się spotkanie katechetów z dyrektorem
wydziału katechetycznego ks. dr hab. Jerzym Kostorzem w ramach wizytacji kanonicznej.
5. W czwartek święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna- szkolna, zapraszamy serdecznie dzieci i rodziców.
Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla wszystkich dzieci komunijnych i ich rodziców.
6. W czwartek przypada także wspomnienie św. Walentego, męczennika.
7. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia koronki.
8. W piątek o godz. 19.00 w parafii Izbicko spotkanie modlitewne dla młodzieży ze wszystkich parafii
dekanatu Strzelce Opolskie. Wyjazd naszej młodzieży autokarem z parkingu przy parafii o godz. 18.30.
9. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi
Od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
10. W sobotę, 16 lutego w Katedralnym Domu Katechetycznym w Opolu odbędzie się kolejne
spotkanie z cyklu Akademia Duchowości. Konferencję zatytułowaną: „Jak rozeznawad?” wygłosi
Ojciec Jezuita Jacek Drabik z Opola. Rozpoczęcie o godz. 10.00 w sali na I piętrze.
11. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc. Serdeczne podziękowanie kierujemy do
wszystkim panów za zaangażowanie i pomoc w demontażu stajenki betlejemskiej i choinek
świątecznych. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na pokrycie kosztów związanych
z ogrzewaniem obiektów sakralnych i kościoła.
Życzymy parafianom i gościom dobrej i błogosławionej niedzieli.

11 LUTEGO - WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES
Południowa Francja przy granicy z Hiszpanią, rok 1858.
Niezbyt bogate, kilkutysięczne miasteczko Lourdes, położone
w Pirenejach. Nad przepływającą opodal rzeką Gave,
w przedpołudnie 11 lutego, młoda Maria Bernadetta Soubirous,
wraz z dwiema koleżankami zbiera drewno na opał. Nagle
w nadrzecznej grocie, zwanej Massabielle, oczom zmęczonej
dziewczynki ukazuje się niezwykły widok. Oto przed nią
pojawia się tajemnicza pani w lśniąco białej szacie. Z czasem
przychodzą wraz z nią zwykli gapie, a później - coraz większe
rzesze ludzi, przekonanych, że w Lourdes dokonał się
prawdziwy cud…

Ja jestem „Niepokalane Poczęcie”
Skromna, prosta dziewczyna z ubogiej rodziny Ludwiki i Franciszka Soubirous byłego młynarza, stała się narzędziem, którym Matka Boża posłużyła się, aby
przekazać ludzkości swoje orędzie. Maryja objawiła się światu jako „Niepokalane
Poczęcie”. Wezwała grzeszników do czynienia pokuty oraz cały Kościół do
nawrócenia i odmawiania modlitwy różańcowej. Na miejscu objawień kazała
wybudować kościół (bazylika konsekrowana w 1876 r.). Za sprawą Matki Bożej w
Lourdes dochodziło do coraz to bardziej oczywistych cudów, głównie uzdrowień. Z
czasem miejsce to stało się celem pielgrzymek chorych z całego świata, w nadziei
uzdrowienia.

11 LUTEGO– ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym
Dniem Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzień napisał: Światowy Dzień
Chorego ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego, w konsekwencji wielu
katolickich instytucji, działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności
świeckiej, na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomagania chorym
w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na
płaszczyźnie nadprzyrodzonej, włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia
wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego
zaangażowania wolontariatu.
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