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11 LUTEGO 2013 ROKU 
XXI ŚWIATOWY DZIE Ń CHOREGO 

„Rok Wiary, który prze żywamy, stanowi sprzyjającą okazję, aby wzmóc diakonię 
miłości w naszych wspólnotach kościelnych, tak by każdy stał się miłosiernym 
samarytaninem dla drugiego, dla człowieka, który jest obok nas” / fragm. z Orędzia 
Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego„Id ź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37)/. 
Papież zawierzył XXI Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Najświętszej Maryi 
Panny Łaskawej, czczonej w Altötting, prosząc, „aby zawsze towarzyszyła cierpiącej 
ludzkości w poszukiwaniu ulgi i niezłomnej nadziei, aby pomagała wszystkim osobom 
angażującym się w apostolat miłosierdzia stawać się miłosiernymi samarytanami dla 
swych braci i sióstr doświadczonych przez chorobę i cierpienie”. 
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EWANGELIA NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                                                Łk 5,1-11 
 
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. 
 
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 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: "Odejd ź 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. 
 

 
 
Kiedy Szymon i jego towarzysze porzucili sieci z rybami, ruszyli za Jezusem. To był 
ostatni wiersz tego fragmentu, ale pierwszy krok w nieznane z Bogiem. Najwięcej 
prawdziwych nawróceń dokonuje się wtedy, gdy to, co było naszym dotychczasowym 
„łupem”, nagle tracimy. Z naszych dłoni wymyka się powodzenie, jak śliska ryba. Ileż 
razy straciliśmy sens życia, cel życia, wartość życia, cały dorobek? Co wtedy? 
Odsłania się coś wspanialszego, cel nadprzyrodzony, wartość nie z tej ziemi, sens 
ponad wszelkie sensy! Tekst grecki użył w tym miejscu słowa, które oznacza nie tylko 
opuszczenie – afimi, też przebaczenie, czyli puszczenie w niepamięć! Co oczywiście nie 
oznacza wyparcia czy też zaprzeczenia! Jak bardzo możemy posunąć się do przodu, 
gdy po prostu komuś „przepuścimy” krzywdy! Kiedy nasze projekty na życie i plany 
na sukces nie wychodzą, łatwo o nieprzebaczenie właśnie tego, że się nam nie udało. 
Takie niedarowanie sobie niepowodzenia może nas trzymać jak sieć. Możesz mieć 
pretensje do Boga, że nie pozwolił ci zrealizować twoich marzeń, możesz mieć żal do 
innych, że nie pomogli ci zatrzymać choć jednej rybki z sieci, która była ich pełna, 
możesz mieć żal do siebie, że nie okazałeś się przebiegły i dałeś się oszukać życiu. Z 
łowcy stajemy się złowioną rybą, która rzuca się w sieci swych niepogodzeń. Zostaw 
wszystko! Porzuć żal i pretensje, puść to, czego jeszcze kurczowo się trzymasz i idź za 
Jezusem. On ma coś piękniejszego dla ciebie. Jeśli z Bogiem cokolwiek tracimy, to 
tylko dlatego, by z Nim odziedziczyć coś o wiele piękniejszego. Czy trzymanie się 
kurczowo żalu i złości, nienawiści i nieprzebaczenia cokolwiek pomoże? Jezus pozwala 
iść dalej. Puść więc to, co jeszcze cię więzi i dogoń Go! Puść to, co ubóstwiałeś, aby 
chwycić samego Boga. 
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. W najbliższą środę zwaną Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. 
    Dlatego zapraszam w tym dniu na Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. Postarajmy się 
    również o zachowaniu postu ścisłego. 
2. W piątek 15 lutego zapraszam na pierwszą w tym roku Drogę Krzy żową o g. 16.00 
    i Mszę św. o godz. 16.30. Przypominam, że za udział w Drodze Krzyżowej 
    i przyjęcie Pana Jezusa w czasie Mszy św. można uzyskać odpust zupełny za siebie 
    lub kogoś zmarłego. Na to nabożeństwo zapraszam szczególnie przygotowujących 
    się do I Komunii św., Rocznicy i Bierzmowania.  
3. Odpust zupełny w okresie Wielkiego Postu można również uzyskać za udział 
    w Gorzkich Żalach. Będziemy je śpiewać w każdą niedzielę po Mszy św. o g. 12.00. 
4. Zwyczajem lat ubiegłych w okresie Wielkiego Postu zbierana jest ofiara na kwiaty  
    do Grobu Pana Jezusa i jednocześnie na Seminarium Duchowne jako tzw. zbiórka 
    wiosenna. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie tych ofiar. Ich 
    wysokość z poszczególnych miejscowości będę czytał w każdą niedzielę. 
5. Przypominam, że ministranci wyjeżdżający na Międzynarodowy Turniej Halowy  
    do Warszawy wyjeżdżają w najbliższy piątek, tj. 15 lutego z Pl. JP II o g. 6.15. 
    Proszę obowiązkowo pamiętać o ważnej legitymacji szkolnej i zgodzie rodziców. 
6. Za tydzień, w niedzielę, po Mszy św. o g. 9.00 zapraszam na spotkanie dzieci 
    I Komunijne z rodzicami, a po Mszy św. o g. 16.00 Państwa Radnych, tzn. Sołtysów 
    z poszczególnych miejscowości. 
7. Informuj ę, że z racji Światowego Dnia Chorego w niedzielę 17 lutego br. o g. 12.00 
    będziemy udzielać Sakramentu Namaszczenia Chorych.  
 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Jagodę Starońską - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy  
                                  i miłości. 
 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Cytaty mądrych ludzi 

Bywają specjaliści od pilnowania  
własnych praw i cudzych obowiązków. 
                                               - Tadeusz Kotarbiński 

Człowiek naprawdę posiada tylko to,  
co jest w nim.  
                                                - Oscar Wilde 

Gdybyśmy czekali na spotkanie ideału,  
spędzilibyśmy całe życie w poczekalni. 
                                                 - Pitigrilli . 

 



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  11. 02. 2013 
                                                               NMP Z LOURDES 
                                                    XXI ŚWIATOWY DZIE Ń CHOREGO 
16.00 Za +Andrzeja Skonecznego w 3 rocz. śmierci, cr. Kurowskich i Skonecznych. 
                                                                     WTOREK 12. 02. 2013 
…… 
                                                          ŚRODA  13. 02. 2013 
                                                            ŚRODA POPIELCOWA 
  9.00 Za +Stanisława Maszewskiego w 1 rocz. śmierci. 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny. 
          Za +Kazimierę i Tadeusza Skonecznych; 
                +cr. Lewandowskich, Pacochów oraz dziadków Lewandowskich, Cabałów 
                  i Pacochów; 
                +Mariannę Goleń /int. od córki Gieni z dziećmi/; 
                +Lucynę Badełek /popogrzebowa/; 
                +Wiesławę Gierach /int. od męża/; 
                +Helenę Piotrkowską w 5 rocz. śmierci; 
                +Wacława Bielickiego w 7 rocz. śmierci i Leszka Sygitowicza; 
                +Józefa Grzelkę /int. od córki z rodziną/. 
                                                                CZWARTEK  14. 02. 2013 
…… 
                                                           PIĄTEK 15. 02. 2013 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Bronisławę, Stanisława i Józefa Gradów oraz Antoninę, Franciszka 
                  i Jana Żelazków. 
                                                   SOBOTA 16. 02. 2013 
…… 
                                                   NIEDZIELA 17. 02. 2013 
  9.00 Za +Mieczysława w 9 rocz. śmierci, rodziców Kamińskich i Borsów; 
               +Andrzeja Gieracha w 10 rocz. śmierci i jego rodziców oraz Antoninę  
                 i Władysława Zimnickich; 
               +Jadwigę Sołtysiak /int. od chrześnicy z Dąbrówki/; 
               +Genowefę Majerowicz /int. od chrześniaka z rodziną/; 
               +Mirosława i Zdzisławę Studzińskich; 
               +Lucynę Badełek /int. od teściów Olszewiczów/; 
               +Wiesławę Gierach /int. od wnucząt/; 
               +Wiesławę Mela /int. od kolegów z pracy syna Jarosława/; 
               +Antoninę i Józefa Kępa oraz dziadków Kępów i Gierachów; 
               +Feliksę, Walerię i Józefa Stanisławskich oraz Grzegorza Bernata; 
               +Wacława Włostowskiego w 1 rocz. śmierci. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla chorych z racji XXI Światowego Dnia Chorego. 
16.00 Za +Jana Kupidurę oraz rodziców Gabryszewskich i Kupidurów. 
 
 
 


