
V Niedziela Zwykła                     07 LUTY 2016r.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 

INTENCJE MSZALNE 08.02 - 14.02

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

PONIEDZIAŁEK – 08 LUTY

17:00 + Berta Ciskowska

WTOREK – 09 LUTY

17:00 + Anna Bigott- rocznica 
śmierci

ŚRODA POPIELCOWA – 10 
LUTY

9:00 + Grażyna Szczodrowska 
– od mieszkańców ul. 
Gospodarskiej i sąsiadów

11:00 + Brat Eugeniusz – 1 
rocznica śmierci

17:00 + Dziadkowie Rozalia i 
Feliks

CZWARTEK –  11 LUTY

9:00 – O zdrowie w rodzinie i 
o zdrowie Madzi

17:00 + Rodzice Agnieszka i 
Józef Czapp oraz bracia Józef 
i Stefan

PIĄTEK – 12 LUTY 

9:00 + Anna, Stanisław i Jan 
Bieszk

17:00 + Aniela i Feliks 
Ciskowscy 

SOBOTA – 13 LUTY 

9:00 – Wolna intencja

11.:00 + Rodzice i 
dziadkowie

17:00 – Wolna intencja

NIEDZIELA – 14 LUTY

8:00 + Klemens, Anna i 
Franciszek Mudlaff oraz 
Anna Koss

10:30 – W intencji 
ofiarodawców budowy

10.30 + Zofia i Alojzy Styn 
oraz Leon Błaszkowski i 
Anna Nazimek 

16:00 + Brunon Borski



1 CZYTANIE: (Iz 6,1-2a.3-8)
2 CZYTANIE: (1 Kor 15,1-11)
EWANGELIA: (Łk 5,1-11)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

07 LUTY 2016 r. 

 

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

V NIEDZIELE ZWYKŁA

Jest to niezwykle malownicza Ewangelia, zawierająca zarazem bardzo uniwersalne treści, 
które jak sądzę, potrafimy rozpoznać także we własnym życiu i postawach.Żeby odkryć to 
podobieństwo i wyciągnąć wnioski, trzeba wczuć się w sytuację Szymona. Był on 
znakomitym rybakiem, prawdziwym fachowcem, wykonującym swój zawód z gorliwością i 
poświęceniem. Na pewno zaimponowało mu, że Jezus wybrał właśnie jego łódź jako swoją 
mównicę. Pomimo zmęczenia całonocnym, a do tego nieudanym połowem, był gotów 
poświęcić swój czas dla Jezusa. Niewątpliwie słowa Mistrza musiały zrobić na nim duże 
wrażenie, skoro po skończonym kazaniu, na prośbę Jezusa, zdecydował się wypłynąć na 
połów jeszcze raz.Na pewno nie wierzył w powodzenie. Doskonale znał te wody i jeśli przez 
całą noc nie złowił niczego, to musiał być pewien, że w tych stronach nie ma w tej chwili ani 
jednej ryby. Kto wie, może nawet musiał pohamować złość? Spróbujcie nad ranem 
zmęczonemu, zziębniętemu, głodnemu i rozeźlonemu brakiem ryb wędkarzowi 
zaproponować, by jeszcze raz zarzucił wędkę! Więc jeśli Szymon wypłynął zarzucić sieci, to 
chyba bardziej po to, aby udowodnić Jezusowi, że chociaż mówi piękne kazania, to jednak na 
łowieniu ryb się nie zna.Jak wielkie musiało być jego osłupienie, gdy sieć napełniła się 
pięknymi rybami! Niemożliwe! A jednak: sieć jest pełna, omal nie zaczyna pękać, trzeba się 
spieszyć i prosić o pomoc! Szymon był pewien, że to nie był żaden zbieg okoliczności ani 
rybackie szczęście. Takie rzeczy się normalnie nie zdarzają! To musiał być Jezus!Kto wie, jakie 
myśli przemknęły jeszcze przez głowę Szymonowi. Faktem jest, że coś się w nim zmieniło. 
Uświadomił sobie, że oto tuż obok niego, przy jego udziale, zadziałał sam Bóg. Najpierw 
przez swoje słowo, wypowiedziane przez Jezusa, potem przez myśli Szymona, wreszcie przez 
polecenie Jezusa i niespodziewany połów. Wszystko to musiało tworzyć jakiś logiczny i jasny 
dla Szymona ciąg myśli i zdarzeń. Tak przekonujący i pewny, że musiał zaowocować skruchą i 
nawróceniem.Często w naszym życiu zdarza się, że jesteśmy bezpośrednimi uczestnikami 
takiego cudu, czy raczej znaku. Dla wszystkich innych jest to tylko co najwyżej zbieg 
okoliczności, szczęśliwy traf. Ale w kontekście naszych myśli, przeczuć, ulotnych wrażeń, 
wydarzenia nabierają głębszego sensu, stają się dla nas czytelną wskazówką nie 
pozostawiającą żadnych wątpliwości odnośnie działania Bożego. Często ogarnia nas wtedy 
niepokój, że Bóg wie o nas wszystko, lęk, jak przed Nim wypadniemy, co z nami będzie, skoro 
jesteśmy całkowicie w Jego ręku.To samo musiał odczuć Szymon: przestraszył się i z pokorą i 
lękiem wyznał swoją grzeszność. Wymagało to na pewno wielkiej odwagi, by publicznie 
upaść przed Jezusem na kolana i prosić o przebaczenie. Jezus to wyznanie przyjął. Uspokoił 
Szymona. Boga nie trzeba się lękać. On i tak wie wszystko, ale jeśli człowiek zaufa Mu i 
powierzy siebie, wtedy wszelka wina zostanie przebaczona i zmazana.Właśnie taka jest 
miłość Boga: nie chce człowieka upokarzać ani starszyć, lecz chce przemienić i dać szansę 
nowego życia. Póki człowiek liczy tylko na siebie i próbuje sam – wszystko na nic, lecz jeśli 
pozwoli działać Bogu, wtedy efekty przechodzą najśmielsze oczekiwania. Obyśmy także i my 
mogli się o tym przekonać.

1. Dzisiaj jest pierwsza niedziela lutego. O godz. 14:15 odmówimy 
Różaniec Róż Różańcowych . Bedziemy modlili się o dialog wiary 
chrześcijańskiej i ludów Azji. Dziesiejsza kolekta jest na budowę. Bóg 
zapłać.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość 
Narodu.

3. Środa Popielcowa - rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W Popielec 
obowiązuje post ścisły.

We środę rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Są to 
rekolekcje dla dorosłych i dla naszej Szkoły Podstawowej. Młodzież 
gimnazjalnma będzie uczestniczyła w rekolekcjach razem ze swoimi 
klasami. Bardzo proszę zabrać z kościoła ulotkę z planem rekolekcji. Są 
tam wypisane godziny nabożeństw. Na odwrocie są godziny nauk dla 
dzieci. Proszę rodziców o dopilnowanie dzieci, by przychodziły na swoje 
nauki. Rekolekcje są bardzo długie- potrwają aż do niedzieli.

4. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie            
Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami.

5. Sprzątanie kościoła- bardzo proszę mieszkańców ul. 
Władysławowskiej 25-51 i Jaśminowej- od godz. 19:00.


