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Refleksja 
 

Liturgia dzisiejsza ukazuje powołanie trzech ludzi: Izajasza, Pawła i Piotra. Powołanie 

każdego z nich poprzedziło Boże objawienie. Bóg, zanim powierzy człowiekowi 

szczególną misję, daje mu się poznać. 

Pierwszy, Izajasz, został obdarzony przez Boga darem prorokowania. Na zadane przez 

Boga pytanie: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?” (Iz 6,8) odpowiada „Oto ja, 

poślij mnie!”, bowiem wewnętrznie czuje potrzebę nauczania i nawracania ludu ku 

Bogu, martwiąc się jednocześnie o stan wiary swoich bliskich. 

Św. Paweł, po objawieniu na drodze do Damaszku, przez resztą życia uważał się za 

ostatniego z Apostołów i za „poroniony płód”. Ten, który mówi o swojej potrzebie 

ewangelizacji i nauczania sobie współczesnych, zostaje później nazwany Apostołem 

Narodów. W Liście do Koryntian pisze: „Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich 

apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za 

łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; 

przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża 

ze mną. Tak, więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.” (1 Kor 

15,9-11). 

Wreszcie św. Piotr, który później stanie się pierwszym Pasterzem po Chrystusie, został 

powołany, gdy zrozumiał wielkość Boga i własną małość. „Jezus rzekł do Szymona: 

„Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili 

wszystko i poszli za Nim” (Łk 5,10b-11) – tak wyglądał początek przemiany zwykłego 

rybaka w pierwszego następcę Jezusa Chrystusa. Oby każdy z nas doznał takiej 

przemiany, drobniejszej, na własne możliwości, ale z pełnym otwarciem ku 

Chrystusowi. 

W tych trzech różnych powołaniach widzimy jednakową postawę pokory i uległości 

tych, którym się Bóg objawił. Taka bowiem postawa jest warunkiem odpowiedzi Bogu, 

który powołuje. Do takiej postawy pokory i uległości prowadzi nas uważne słuchanie 

Słowa Bożego.  

Panie Jezu, naucz nas trwać przed Tobą w pokorze i słuchać, abyśmy usłyszeli, co Ty, 

nasz Boże, chcesz nam powiedzieć. 

Piotr Blachowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do 

Jezusa, aby słuchać słowa Bożego,  

a On stał nad jeziorem Genezaret – 

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, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę 

sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się 

rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy 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: "Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem 

człowiekiem grzesznym". 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. A Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi 

będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.  

                                                                                                              (Łk 5, 1-11) 

 

Są sytuacje, w których Bóg pozwala człowiekowi doświadczyć czegoś ze swej 

wspaniałości i świętości. Rozpoznajemy wówczas swoją małość i grzeszność i gotowi 

jesteśmy w bojaźni zawołać wraz z Izajaszem: Biada mi!, lub wraz z Piotrem: Odejdź 

ode mnie, Panie!. Ale ta bojaźń jest jednocześnie pełna zachwytu. Wielkość Boga 

zdumiewa, ale nie niszczy człowieka. Piotr wprawdzie zawołał odruchowo: Odejdź!, 

ale jego serce z całą pewnością mówiło coś dokładnie przeciwnego. Objawiając nam 

swoją świętość i wspaniałość, Bóg chce nas pociągnąć ku sobie i uczynić swoimi 

świadkami wobec ludzi. 

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00

–17
30
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 11.02 

7
00

 Za † Annę Wieczorek. 

18
00

 1) Za † syna Jacka Jamro w kolejną rocznicę śmierci, rodziców Jadwigę  

i Mieczysława Bartkowicz, Michała i Adama Jamro, braci Mirosława  

i Romana Bartkowicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† Piotra Galwas i Jerzego Kotysch oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek – 12.02 

7
00 Za † Annę Wieczorek. 

18
00 1) Za †† rodziców Elfrydę i Gintera Ochlast, Janinę i Gerarda Boguszewskich, 

siostrę Krystynę, szwagra Janusza, Marię Orzeł, Marię, Antoniego, Herberta, †† 

dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† rodziców Marię i Roberta Misz, †† z rodziny. 

Środa – 13.02 

7
00

 Za † męża Krzysztofa Zawieja w 2. rocznicę śmierci, †† syna Piotra Zawieja, 

rodziców Natalię i Edwarda Stawirej, Emilię i Franciszka Zawieja, braci Horsta 

i Helmuta Zawieja, Andrzeja Fikus, †† z rodziny Zawieja, Stawirej  

i Fikus oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

17
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marcela Przybyła z okazji  

10. rocznicy urodzin. 

2) Za † Annę Wieczorek. 

Nabożeństwo Fatimskie 

Czwartek – 14.02; święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy. 

7
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marii Mazur z okazji 90. rocznicy 

urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

2) Za † Annę Wieczorek. 

18
00

 Za † Józefa Borto w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron i 

†† z rodziny. 

Piątek – 15.02 

7
00

 1) Za † Annę Wieczorek. 

2) Za † Stefanię Data w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Za † męża Piotra Mitek w 2. rocznicę śmierci, †† teściów Jakuba i Paulinę 

Mitek, rodziców Zofię i Franciszka Wołoszyn, †† pokrewieństwo z obu stron. 

2) Za † Annę Bauch – od mieszkańców z ul. Mickiewicza i znajomych.  

Sobota – 16.02 

7
00

 1) Za † Annę Wieczorek. 

2) Za † Lidię Zając w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Za † Hildegardę Nowak w dniu urodzin, †† rodziców Nowak i Wicher, brata 

Karola i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Feliksa Wieczorek w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron oraz 

o zdrowie dla całej rodziny. 

Niedziela – 17.02 – VI Zwykła. 

7
00

 Za † Annę Wieczorek. 

8
15 Za †† męża, ojca i dziadka Henryka Zgolik, zięcia Marka. 

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 Za † męża Alberta Koszela w 1. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące. 

11
15

 ………………………………………………………………………………..  

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za †† rodziców Józefa i Barbarę Zawadowicz, czterech braci, trzy bratowe, 

męża Witolda Jadeszko, Józefa i Gabrielę Jadeszko, ich syna, córkę, dwóch 

zięciów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

 

         OGŁOSZENIA 
 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na niedzielne Nieszpory.  

 W poniedziałek w godzinach 9
00

 – 12
00

 członkowie Parafialnego Zespołu 

Caritas, w związku z Światowym Dniem Chorego, pragną odwiedzić chorych 

Parafian (których zwykle odwiedzają Księża) i wręczyć im okolicznościowe 

upominki. 

O godz. 18
00

 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  

z 3. roku przygotowania. 

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna, a następnie Nabożeństwo Fatimskie. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 W piątek o godz. 18
30

 czuwanie dla młodzieży (obowiązkowe jako celebracja 

dla wszystkich roczników przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania).  

 W sobotę o godz. 17
00

 w salce nauka przedchrzcielna dla rodziców  

i chrzestnych. 

 Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas za przygotowanie w sobotę,  

9 lutego, spotkania dla osób chorych i seniorów w salce. 

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Za tydzień przed kościołem zbiórka na remont organów.  

Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 W gablotach wywieszone są listy z jubilatami obchodzącymi w tym roku  

50. rocznicę przystąpienia do 1. Komunii św. Prosimy o stworzenie zespołu 

organizacyjnego, a następnie o kontakt z ks. proboszczem. Msza św. 

jubileuszowa przewidziana jest na 28 kwietnia br. o godz. 9
30

. 

 


