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„Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu”
(Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8)

Liturgia słowa ukazuje dzisiaj
Wspaniałego objawienia dostąpił Izajasz:
„Ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim
powołanie: Izajasza, Piotra i
Pawła. Powołanie Boże każdego
i wyniosłym tronie”, wokół Niego Serafini
z nich poprzedziło jakieś objaupadli na twarz w adoracji, śpiewając: „Święty,
wienie. Bóg, zanim powierzy
Święty, Święty jest Pan zastępów”. Wobec tak
człowiekowi szczególną misję,
wielkiego majestatu i świętości Izajasz drży:
objawia się mu i daje się poznać.
czuje się bardziej niż kiedykolwiek nieczysty,
Nikt nie może samowolnie podniegodny, by stać w obecności Boga. Lecz kiejąć się misji współpracy z Body słyszy głos Pana mówiącego do niego: „Kogiem; lecz jeśli Bóg go wzywa,
go mam posłać?, nie waha się i odpowiada:
to niegodność człowieka nie mo„Oto
ja,
poślij
mnie!”.
że być powodem do cofnięcia się.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
Również tutaj odpowiedź Piotra i jego towarzyszy
Całkiem inne są okojest natychmiastowa: „I przyciągnąwszy łodzie do
liczności
powołania
Piotra na „rybaka ludzi”. Zdarzenie zachodzi nad
brzegu, zostawili wszystko i poszli na Nim”.
jeziorem. Jezus nakazuje Piotrowi zapuścić sieci.
Chrystus ukazał się Pawłowi w drodze do Da„Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułomaszku. Odpowiedź jego była całkowita i dzięki
wili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Jego uletemu mógł stwierdzić, że łaska Boża nie pozostała
głość i ufność zostały nagrodzone. Zagarnęli takie
w nim daremna.
mnóstwo ryb, że sieci się rwały. Wtedy Piotr stwierdza własną nicość, nędzę, odczuwa głęboką potrzebę
Trzy różne powołania, lecz jednakowa postawa
upokorzenia się. Za aktem pokory idzie wielkie wepokory i uległości.
zwanie: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.
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Intencje mszalne
Poniedziałek 11. 02. ‘19 – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego
Msza święta godz. 1100 w intencji wszystkich - chorych NAMASZCZENIE CHORYCH
Msza święta godz. 1700 + Anastazję Wiloch 8/8pp
Wtorek 12. 02. ‘19 – dzień powszedni
Msza święta godz. 1700 + Teresę Ogrodowcxzyk 8/10pp
Środa 13. 02. ‘19 – dzień powszedni – MIESIĘCZNE WSPOMNIENIE Św. Jana Pawła II – dzień modlitw
w int. Rodzin i wszystkich uzależnionych
00
Msza święta godz. 17 + Barbarę Krystkiewicz 2/4pp
Czwartek 14. 02. ’19 – święto św. Cyryla, mnicha, i Metodego, Bpa, Patronów Europy
Msza święta godz. 1700 + Barbarę Grudzień 5/8pp
Piątek 15. 02. ’19 – dzień powszedni
Msza święta godz. 1700 + Mariana Romana Jackowskiego 6/12pp
Sobota 16. 02. ’19 – dzień powszedni
Msza święta godz. 1700 + Tadeusza, Jana Różyckiego 2/12pp
NIEDZIELA 17. 02. ’19 – SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza święta godz. 830 + Marka-36 r. śm. i Adama Grzelak
Msza święta godz. 1030 (Konopki) + Franciszka Chłędzik
Msza święta godz. 1200 w int. Parafian
******************************************

 Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „Wypłyń na głębię” nie może być odczytane tylko
jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny
wiary. Niech udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpali w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.
 Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie odprawiona o godz. 1100. Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć wszyscy, którzy pragną swoje trudy zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia. Przypominamy, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i
fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.
 Zbiórka wszystkich ministrantów i chętnych we wtorek o godzinie 1600.
 W środę o godzinie 1630 nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II w intencji wszystkich rodzin i osób uwikłanych w jakiekolwiek uzależnienia.
 14 lutego w naszych osobistych modlitwach pamiętajmy o narzeczonych i małżonkach.
 W przyszłą niedzielę 3 niedziela miesiąca – o godzinie 1200 – Msza św. z udziałem dzieci.
 Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy przy wyjściu głównym z kościoła.
 Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i
modlitwą.
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