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EWANGELIA NA  PIĄTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                                                                          Łk 5,1-11                                 
 
Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów 

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 zarzuć sieci na połów". A Szymon odpowiedział: 
"Mistrzu, cał ą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę 
sieci". Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się 
rwać. Skinęli wi ęc 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. 

 

��� 

Trzy dzisiejsze czytania, to historie trzech różnych powołań. Izajasz, Piotr, Paweł. Każdy z 
nich powołany do pracy dla Pana, ale każdy w inny sposób. Powołania te mają jednak jeden 
wspólny mianownik.  
Tym wspólnym mianownikiem jest uniżenie się przed Bogiem, pokora wobec prawdy o 
sobie i o swojej grzeszności. Do szczególnie trudnych zadań Pan powołuje tych, którzy są 
pokorni. To pokora jest królową wszystkich cnót, za nią idzie posłuszeństwo, bez którego 
nie da się służyć jednemu panu. 
Dla każdego z nas Bóg przeznacza inne zadania. Ale do łowienia ludzi dla Królestwa 
Bożego powołani są wszyscy chrześcijanie. Wiara jest darem Bożym, i jak każdy dar, 
powinniśmy dzielić ją z innymi. Jeśli nam objawiona została Prawda o Odkupieniu, o 
zbliżającym się Królestwie, to nie po to, by 'przykryć ją garncem ani nie stawiać pod 
łóżkiem; lecz stawiać na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.' (por. Łk 8:16) 
Łowimy ludzi świadcząc słowami, uczynkami, postawą, całym naszym życiem. Łowimy 
wśród najbliższych, w pracy, w szkole, w podróży, czasem w zupełnie przypadkowych 
miejscach. Łowimy wszędzie, gdzie Bóg nas pośle. Nie jest łatwo pracować dla Pana. 
Istnieją środowiska, gdzie samo przyznanie się do wiary, sam krzyżyk na naszej szyi, wiąże 
się z odrzuceniem, pogardą i kpiną. Jeśli jednak naszego Mistrza wyśmiano i wyszydzono, 
czyż my możemy spodziewać się lepszego potraktowania? 
Tak więc pracujmy dla Pana jak potrafimy - z pokorą, oddaniem, posłuszeństwem. I z 
miłością. Prośmy naszego Pana, by uczynił z nas dobre narzędzie, byśmy potrafili stać się 
Jego najwierniejszymi robotnikami, niezawodnymi sługami. 
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Z racji Światowego Dnia Chorego, który obchodzony jest w liturgiczne  
    wspomnienie  Najświętszej Marii Panny z Lourdes, będę udzielał w kościele 
    Sakramentu Namaszczenia Chorych w środę /10.02./ po Nowennie do NMP. 
2. Zapraszamy już dziś /7 lutego/ na godz. 18.00 na bezpłatny, intensywny kurs 
    tańca towarzyskiego, który będzie trwał aż do czwartku. Wszystkich 
    zainteresowanych serdecznie zapraszamy do oratorium. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Władysław Michalski i śp. Jan Wieczorek – pokój ich duszom. 
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

W cyrku posprzeczał się karzeł z olbrzymem. 
- Jeżeli mnie jeszcze raz uderzysz, to ci nawymyślam - denerwuje się karzeł. 
- Jeżeli mi nawymyślasz, to cię schowam do kieszeni - grozi olbrzym. 
- Nie rób tego - odciął się karzeł - gdyż będziesz miał więcej rozumu w kieszeni niż w 
głowie. 
 
 
           

                             Z życia o. Pio  
                        Przenikanie sumień. 
Posiadał dar przenikana duszy i rozróżniania duchów. To znaczy mógł 
czytać we wnętrzu, w najbardziej ukrytej głębi człowieka, którą zna tylko 
Bóg i sumienie każdego człowieka. To była straszna zdolność: wchodzenia 

do przybytku duszy, czytania grzechów innych ludzi przy zamkniętej księdze, to znaczy 
zanim grzesznicy mu ją wyznali. Oto zdarzenie, które przedstawił sam zainteresowany. 
    Doktor Ezio Saltamerenda z Lanciotto, niewierzący od dziecka, nieugięty ateusz, 
wynoszący człowieka jako jedynego twórcę i sędziego swego przeznaczenia. Pewnego 
dnia, w marcu 1949 r., doznał wstrząsu na widok fotografii o. Pio leżącej na biurku 
komandora Maria Cawaliere. Ten przemysłowiec długo opowiadał o obdarzonym 
stygmatami Bracie. Saltamerenda poczuł, że nieznana siła pcha go, by pojechał do S. G. 
Rotondo. I rzeczywiście pojechał. Zobaczył się z Bratem, który utkwił mu już w umyśle. 
Przy wielu spotkaniach słyszał surowy głos wyrzucający mu twardo, uporczywie: „Czy nie 
myślisz o swej biednej duszy?... Nie widzisz, że twoja dusza upada?... Genueńczyku, masz 
brudną twarz, jeszcze się nie obmyłeś! Jesteś blisko morza i nie umiesz się umyć?” 
Zbuntowanemu i wzburzonemu panu Saltamerenda – bo wielokrotnie szorstkimi słowami 
odrzucał go o. Pio – nie udało się uwolnić od tego Brata. Przy kolejnym powrocie do S. G. 
Rotondo usłyszał wreszcie od o. Pio: „No chodź już, wyspowiadam cię…” 
Są sam na sam, w sekrecie sakramentu, Brat i genueńczyk. Nim ten otworzy usta, Ojciec 
wykłada mu jedną po drugiej wszystkie jego przewiny, nawet najdawniejsze, nawet te, 
o których zapomniał. Po rozgrzeszeniu Brat nazwał go „synem” i zapewnił go, że ta 
spowiedź była dla niego „wielkim pocieszeniem”. Wrócił do Genui już nie jako 
niewierzący, lecz napełniony wiarą, zdecydowany stać się apostołem chrześcijańskiej 
nauki, pragnął wszystkim opowiadać historię swego nawrócenia. 



                                                      INTENCJE 
                                                     PONIEDZIAŁEK 08. 02. 2010 
  9.00 int. wolna. 
                                                     WTOREK 09. 02. 2010 
  9.00 int. wolna. 
                                                      ŚRODA 10. 02. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla chorych i cierpiących oraz tych,  
                  którzy się nimi opiekują. 
          Za +Józefa, Rozalię i Cezarego Szymańskich, dziadków Szymańskich  
                   i Lewandowskich; 
                +Genowefę Staruch /int. od Radosława z rodziną/; 
                +Mariusza Gieracha, Krzysztofa Gromka i wszystkich zmarłych  
                   z Oś. Skarpa /int. od mieszkańców Oś. Skarpa/; 
                +Wacława Bielickiego w 4 rocz. śmierci; 
                +Czesława Jańskiego; 
 +Helenę Piotrowską w 2 rocz. śmierci, Juliannę i Władysława Haraśnych; 
                +Antoninę i Józefa Kępów, dziadków Kępów i Gierachów oraz Tadeusza 
                  Wędraka; 
                +Mariusza Kościechę w 3 rocz. śmierci. 
                                                      CZWARTEK 11 .02. 2010 
  9.00 int. wolna. 
                                                      PIĄTEK 12. 02. 2010 
  9.00  int. wolna 
                                                      SOBOTA 13. 02. 2010 
16.00 Za +Kazimierę i Tadeusza Skonecznych. 
17.00 Ślub – Albina Musialik i Piotr Czarnecki 
                                                      NIEDZIELA 14. 02. 2010 
  9.00 Za +Zofię w 1 rocz. śmierci, Jana, Zofię, Stanisława, Krystynę i Mieczysławę 
                  Skonecznych. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Tadeusza Romanowskiego w 3 rocz. śmierci i dziadków Lipskich /int. od  
                  córki Anny z rodziną/. 

                
W modlitwę różańcową aktywnie włączyła się młodzież. Odprawy pielgrzymów na nocne 
czuwanie dokonał Ks. Proboszcz: sprawdził listę obecności i błogosławił im. 


