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jak i niewykszta³ceni, zarówno ludzie sukcesu, jak i ci, 
którzy ca³e ¿ycie spêdzili przykuci do ³ó¿ka. Jezus 
chce bowiem zwi¹zaæ siê z ka¿dym z nas. Chce mówiæ 
do nas i s³uchaæ, co mamy Mu do powiedzenia. Jeœli 
tylko tego zapragniemy, bêdzie siê z nami spotyka³ 
ka¿dego dnia. Mo¿emy doznaæ g³êbokiej przemiany, 
jeœli podejmiemy wysi³ek wyjœcia naprzeciw Jezusowi 
i spotkania Go w s³owach Ewangelii.

        ks. Dariusz

Gdyby dano ci mo¿liwoœæ spotkania siê z piêcioma wybranymi przez 
ciebie znanymi osobami, kto znalaz³ by siê na twojej liœcie? Wielcy uczeni? 
Wynalazcy? Politycy? Legendy sportu? S³awne postacie historyczne? 
A mo¿e wielcy œwiêci? Bez w¹tpienia wymienilibyœmy ludzi, których 
zapamiêtaliœmy z ksi¹¿ek, filmów czy programów telewizyjnych, którzy 
zafascynowali nas. Z pewnoœci¹ osobiste spotkanie da³oby coœ, czego 
nie mog³aby daæ ¿adna ksi¹¿ka ani film. Choæ ka¿dy z nas umieœci³by 
na swojej liœcie innych ludzi, to zasada ich wyboru by³aby dla wiêkszoœci 
z nas podobna. Wybralibyœmy tych ludzi, którzy czymœ nam zaimponowali, 
wzbudzili nasza ciekawoœæ, podziw, szacunek, którzy w czymœ nas – 
w nadziei dowiedzenie siê od nich czegoœ nowego, poznania tajemnicy ich 
sukcesu. A gdybyœmy zastanowili siê przez chwilê, kogo na swojej liœcie 
umieœci³by Jezus. Mo¿emy siê domyœlaæ, ¿e na Jego liœcie znaleŸliby siê 
wszyscy – zarówno bogaci, jak i biedni, zarówno wykszta³ceni, 

Cz³owiek stworzony z ziemskiego 
prochu, prochem jednak nie jest. 

Z woli Boga nigdy nikt z ludzi 
w proch i w nicoœæ siê nie obróci. 

Bóg uczyni³ nas bowiem 
uczestnikami swej wiekuistej 
nieœmiertelnoœci, wyznaczy³ 

ulepionym z ziemskiej gliny ludziom 
miejsce u swego boku. 

            Ks. Florian

*   *   *
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (5,1-11) 

Zdarzy³o siê raz, gdy t³um cisn¹³ siê do Niego, aby s³uchaæ s³owa Bo¿ego, a On 
sta³ nad jeziorem Genezaret - zobaczy³ dwie ³odzie, stoj¹ce przy brzegu; rybacy 
zaœ wyszli z nich i p³ukali sieci. Wszed³szy do jednej ³odzi, która nale¿a³a 
do Szymona, poprosi³ go, ¿eby nieco odbi³ od brzegu. Potem usiad³ i z ³odzi 
naucza³ t³umy. Gdy przesta³ mówiæ, rzek³ do Szymona: Wyp³yñ na g³êbiê i 
zarzuæcie sieci na po³ów! A Szymon odpowiedzia³: Mistrzu, ca³¹ noc pracowaliœmy 
i niceœmy nie u³owili. Lecz na Twoje s³owo zarzucê sieci. Skoro to uczynili, 
zagarnêli tak wielkie mnóstwo ryb, ¿e sieci ich zaczyna³y siê rwaæ. Skinêli wiêc 
na wspó³towarzyszy w drugiej ³odzi, ¿eby im przyszli z pomoc¹. Ci podp³ynêli; 
i nape³nili obie ³odzie, tak ¿e siê prawie zanurza³y. Widz¹c to Szymon Piotr przypad³ 
Jezusowi do kolan i rzek³: OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny. 
I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawi³ po³ów ryb, 
jakiego dokonali; jak równie¿ Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 
wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzek³ do Szymona: Nie bój siê, odt¹d ludzi 
bêdziesz ³owi³. I przyci¹gn¹wszy ³odzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli 
za Nim.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ODEJD� ODE MNIE PANIE!

W konfrontacji ze œwiêtoœci¹ i wspania³oœci¹ 
Boga cz³owiek pokorny dostrzega nieuchronnie 
swoj¹ ma³oœæ i grzesznoœæ. Bo¿a obecnoœæ 
mo¿e nas onieœmielaæ i sprawiaæ, ¿e 
chcielibyœmy powiedzieæ: „OdejdŸ ode Mnie 
Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny”. Zapewne 
Szymon Piotr nie wypowiada tych s³ów,

                (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

„Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê”

maj¹c na myœli jakiœ konkretny grzech, nie robi pospiesznie rachunku sumienia. 
Mówi to, poniewa¿ dostrzega w Jezusie i Jego dzia³aniu coœ wiêcej ni¿ tylko ludzk¹ 
m¹droœæ. Jego reakcj¹ na cudowny po³ów jest zdumienie i przera¿enie. 
W podobny sposób zachowywa³ siê niegdyœ prorok Izajasz. Ogl¹daj¹c chwa³ê 
Boga, wo³a³: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mê¿em o nieczystych 
wargach, a oczy moje ogl¹da³y Króla, Pana Zastêpów”.

Po swym wyznaniu Szymon z rybaka sta³ siê aposto³em Piotrem. Je¿eli 
wg³êbimy siê w tajemnicê jego powo³ania, mo¿e ³atwiej bêdzie nam zrozumieæ 
nasze w³asne. Bóg bowiem ka¿dego z nas zaprasza, byœmy szli za Nim i wskazuje 
nam drogê najbardziej w³aœciw¹, co nie oznacza najprostsz¹.

„OdejdŸ ode Mnie Panie” – to doœwiadczenie niewspó³miernoœci Bo¿ego daru 
wobec tego jacy jesteœmy, z naszymi ograniczeniami i s³aboœciami. Jest to bardzo 
wa¿ny etap na drodze duchowego wzrostu. Chroni przed pokus¹ przypisywania 
sobie zas³ug za to, co Bóg czyni w nas i przez nas. Œw. Tereska z Lisieux 
z rozbrajaj¹c¹ szczeroœci¹ wyznaje: „jestem szczêœliwa z tego, ¿e jestem ma³a 
i s³aba”, dochodzi bowiem do przekonania, ¿e bez Bo¿ej pomocy niczego 
nie osi¹gnie.
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm... 
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej 

Komunii Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana 
Jezusa, byæ blisko Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
Stworzenie cz³owieka 
Na ziemi Pan Bóg Stworzy³ najpierw roœliny i drzewa, a póŸniej 

ryby, ptaki i ró¿ne zwierzêta. Na koñcu Pan Bóg stworzy³ pierwszych 
ludzi: Adama i Ewê. W cia³o pierwszych ludzi Bóg tchn¹³ duszê 
nieœmierteln¹ oraz obdarzy³ rozumem, woln¹ wol¹ i uczuciami. 
Tak wiêc ka¿dy cz³owiek sk³ada siê z cia³a i nieœmiertelnej duszy, 
ma rozum i woln¹ wolê, potrafi cieszyæ siê i kochaæ.

Pan Bóg da³ cz³owiekowi rozum, aby czyni³ sobie ziemiê poddan¹. Wolna wola 
mia³a pomóc cz³owiekowi wybieraæ zawsze dobro. Najwiêkszym jednak 
szczêœciem dla pierwszych ludzi by³a przyjaŸñ z Bogiem. Sprawia ona, ¿e ludzie 
staj¹ siê coraz lepsi. Jesteœmy wtedy dzieæmi Bo¿ymi, czujemy siê szczêœliwi, 
a po œmierci mamy prawo do ¿ycia w niebie. Pan Bóg stworzy³ Adama i Ewê po to, 
aby oni i wszyscy ich potomkowie czcili Pana Boga, kochali Go i s³u¿yli Mu, 
a przez to osi¹gnêli szczêœcie wieczne.

Sakrament bierzmowania
Kto mo¿e przyj¹æ chrzest œwiêty?
Chrzest œwiêty mo¿e przyj¹æ ka¿dy cz³owiek, który nie jest 

ochrzczony. Rodzice maj¹ obowi¹zek troszczyæ siê, a¿eby ich 
dzieci zosta³y ochrzczone w pierwszych tygodniach; mo¿liwie 
najszybciej po urodzeniu. Powinni siê udaæ do proboszcza, 
by prosiæ o sakrament chrztu dla dziecka i odpowiednio do niego 
siê przygotowaæ.

W jaki sposób udziela siê Chrztu œwiêtego?
Polewa siê g³ówkê dziecka wod¹ i wypowiada siê s³owa: 

(imiê dziecka) ja ciebie chrzczê w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.
Kto jest szafarzem chrztu œwiêtego?
Chrztu udziela biskup, prezbiter lub diakon zgodnie z pozwoleniem proboszcza. 

W niebezpieczeñstwie œmierci chrztu mo¿e udzieliæ ka¿dy cz³owiek, jeœli uczyni to 
w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego i ma w³aœciw¹ intencjê. Nazywamy to „chrztem 
z wody”.

Jak nale¿y post¹piæ z dzieckiem ochrzczonym z wody?
Je¿eli minie niebezpieczeñstwo œmierci dziecka ochrzczonego z wody rodzice 

powinni udaæ siê do proboszcza, aby dope³niæ ceremoniê chrztu i zapisaæ akt chrztu 
dziecka.

Co to jest akt chrztu i gdzie on siê znajduje?
Akt chrztu jest to dokument, który znajduje siê w ksiêdze ochrzczonych w parafii 

chrztu. Znajduje siê w nim: nazwisko i imiê ochrzczonego, data i miejsce urodzenia, 
miejsce i data udzielonego chrztu, imiona rodziców i chrzestnych, szafarz chrztu. Akt 
chrztu pozostaje na zawsze w parafii chrztu oraz w archiwum Kurii. Nigdy nie jest 
przeniesiony do innej parafii.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 ;    w dni powszednie: 7 , 18  

Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez 
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) 

00co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Opiekun Ks. Piotr O.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego 
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Pi¹ta niedziela w ci¹gu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiêtajmy, ¿e nikt z nas osobiœcie, 
ani ca³a nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pog³êbiæ swojej wiêzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, 
karmi¹c siê prawdziw¹ Mi³oœci¹, ka¿dy chrzeœcijanin uczy siê ofiarnego ¿ycia. Baczniej i czêœciej wczytujmy siê 
w Objawienie Bo¿e zawarte w Piœmie Œwiêtym. Jednoczeœnie ws³uchujmy siê w to, co mówi Koœció³, którego zadaniem 
jest ci¹g³e przybli¿anie nas do zbawienia. 

2. W poniedzia³ek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Lourdes. Dok³adnie tego 
dnia w 1858 roku, w cztery lata po og³oszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczêciu, Matka Najœwiêtsza objawi³a siê 
ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej, wzywa³a do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zas³ynê³o 
z licznych nawróceñ i uzdrowieñ, staj¹c siê w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziœ do Lourdes 
przybywaj¹ chorzy i zdrowi pielgrzymi z ca³ego œwiata.

3. Œwiêto Matki Bo¿ej z Lourdes ³¹czymy z obchodami Œwiatowego Dnia Chorych. Mamy wiêc szczególn¹ okazjê do 
pog³êbienia postawy wra¿liwoœci, refleksji i czynnego dzia³ania wobec cierpi¹cych i chorych, osamotnionych, dla tych, 
których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Wspó³czesny œwiat bardzo potrzebuje wielu dobrych 
Samarytan. W naszym koœciele Mszê Œwiêt¹ ze specjalnym nabo¿eñstwem dla chorych bêdziemy sprawowali o  
Serdecznie proszê o pomoc wszystkim chorym, niepe³nosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej œwi¹tyni! 

4. Najbli¿sza œroda, 13 lutego, to Œroda Popielcowa, rozpoczynaj¹ca okres Wielkiego Postu. Na znak nawrócenia 
i pokuty nasze g³owy zostan¹ posypane popio³em. Msze Œwiête tego dnia w naszym koœciele o godzinie: 7 ; 9 ; 11
i 18 . 

5. Przypominam, ¿e w Œrodê Popielcow¹ wszystkich obowi¹zuje post œcis³y, polegaj¹cy na powstrzymaniu siê od potraw 
miêsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia mo¿emy zjeœæ trzy posi³ki, ale tylko jeden z nich do syta. 
WstrzemiêŸliwoœæ od potraw miêsnych obowi¹zuje wszystkich od 14. roku ¿ycia, bez górnej granicy wieku, natomiast 
post iloœciowy obowi¹zuje od 18. do 60. roku ¿ycia. Jednak Koœció³ zachêca, aby w praktykê postu wprowadzaæ tak¿e 
tych, którzy w sensie œcis³ym nie s¹ do niego zobowi¹zani. Pamiêtajmy te¿, ¿e Wielki Post jest tak zwanym „czasem 
zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy siê te¿ w tym œwiêtym okresie pokuty 
od picia napojów alkoholowych.

6. W czwartek, 14 lutego, obchodzimy œwiêto Œwiêtych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. ¯yli w IX wieku, 
pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyñskim. Znali wiele jêzyków, dziêki czemu podjêli wiele udanych 
wypraw misyjnych, miêdzy innymi do Bu³garii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii jêzyk s³owiañski, pisany 
specjalnie przystosowanym alfabetem greckim, u¿ywany w Koœcio³ach wschodnich do dziœ. Cyryl przet³umaczy³ 
na ten jêzyk Pismo Œwiête. W 1980 roku papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ œwiêtych Cyryla i Metodego wspó³patronami 
Europy, podnosz¹c tym samym ich wspomnienie do rangi œwiêta.

                    Wasz Proboszcz
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