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Pewnego  razu  –  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 zarzućcie sieci na połów!"
A  Szymon  odpowiedział:  "Mistrzu,  całą  noc
pracowaliśmy  i  nic  nie  ułowiliśmy.  Lecz  na
Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili,
zagarnęli  tak  wielkie  mnóstwo  ryb,  że  sieci  ich  zaczynały  się  rwać.  Skinęli  więc  na
współtowarzyszy 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:  "Wyjdź  ode  mnie,  Panie,  bo  jestem  człowiekiem  grzesznym".  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.  A Jezus  rzekł  do
Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili
wszystko i poszli za Nim.                                                                                         (Łk 5, 1-11)
  

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
 

Było  już  za  późno  na  cokolwiek.  Powoli  nadchodziło  południe,  sieci  zostały
wypłukane  z  mułu  i  wodorostów,  a  serca  z  nadziei  na  dobry  połów.  Przepełniało  ich
zmęczenie  i  zniechęcenie.  I  choć  do takich  sytuacji  powinni  być  przyzwyczajeni,  ciągle
odczuwali  zawód i  ból.  Dodatkowo,  tym razem zamiast  na setki  ryb,  musieli  patrzeć na
tłumy  ludzi.  Nauczyciela  z  Nazaretu  wydawało  się  nie  obchodzić,  co  czują.  Jego
niespodziewana prośba wybiła ich z przepaści czarnych myśli. Zdecydowali się spełnić to,
o co prosił,  choć wypłynięcie na głębię wydawało się niedorzecznością. Piotr,  patrząc na
obfitość  ryb,  od  razu  wyczuł,  że  zdarzyło  się  coś,  co  jest  niemożliwe.  Spostrzegł  Bożą
interwencję w swoim życiu.

Pomyślmy dziś o tych sprawach, którym nadajemy etykietkę „niemożliwe” lub „już za
późno”. Pan jest przy nas cały czas. Co mówi dziś do nas? Na jaką głębię chce nas zaprosić?
Tak, jesteśmy grzeszni i niegodni, ale to nas nie skreśla w Jezusowych oczach. On zawsze
ma odpowiedź na to, co nas przytłacza i zniechęca. Oddajmy Mu wszystko, co jest nieudane
w naszym życiu. Zdajmy się na miłosierdzie i wszechmoc. On zawsze jest nam życzliwy!



INTENCJE MSZALNE 

 

06.02.2022 V NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za ++ rodziców Annę i Pawła, Henryka i Hildegardę Lis, za ++ Pawła, Martę, Marię, 

Józefa, Ambrożego, Jana i Martę Sikora, za ++ Łucję, Franciszka, Joachima Miczka, 
+ Herberta Szeja, + Elfrydę Nicz, za ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów i dusze 
w czyśćcu cierpiące

  

11:00 Za ++ z rodzin Błażytko, Mainka, Koziolek i Klimala i ++ z pokrewieństwa.
- CHRZEST: Bartłomiej Łukasz, Nadia Angelika Szeląg

 

14:30 Nieszpory

07.02.2022 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ Gabrielę, Agnieszkę i Karola Sydow, ++ Elźbietę i Bernarda Kłaczek, ++ Gertrudę,

Karola, Franciszka i Piotra Przybyła, ++ Krystynę i Józefa Choroba i za dusze w czyśćću 
cierpiące

 

08.02.2022 WTOREK
18:00 Msza Święta Zbiorowa:

1) Za + Henryka Rother w I rocznicę śmierci.
2) Za + Zuzannę Poloczek w rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ rodziców Franciszkę i Bolesława Marczak, Wandę i Richarda Miczka, 
za ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
4) Za + Wilhelma Kowolik w 30 dzień po śmierci.
5) Za + Elżbietę Grzeganek (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
6) Za + Marię Szuwald (Msza św. ofiarowana od sąsiadów).
7) Za + Czesława Malon w 30 dzień po śmierci.
8) Za + Lidię Dworaczek w 30 dzień po śmierci.
9) Za ++ rodziców Leona i Helenę Piernikarczyk, + syna Jana , + kuzyna Herberta 
Włochowicz i + jego zonę Krystynę.
10) Za + Stanisława Brutkowskiego, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
11) Za + syna Sławomira z okazji urodzin i ++ z pokrewieństwa.
12) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji syna Krzysztofa 
prosząc o powrót do zdrowia i pełni sił.
13) Za + mamę Stanisławę w 2 rocznicę śmierci, + ojca Jana, + teścia Henryka 
i ++ z pokrewieństwa.
14) Za + Wilhelma Kowolik (Msza św. od kuzyna Alfonsa i Anity Klossek)

09.02.2022 ŚRODA
18:00 Msza święta szkolna: Za ++ rodziców Alfreda i Annę Biskupek, Jana i Leokadię Klasik, 

+ zięcia Krzysztofa, ++ 4 szwagrów i wszystkich ++ z pokrewieństwa.
18:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu – WPR „Mamre”
 

10.02.2022 CZWARTEK, Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
8:00 Za ++ Klarę i Antoniego Griksa, za ++ ich rodziców i ++ z pokrewieństwa
 

11.02.2022 PIĄTEK, Światowy Dzień Chorego
18:00 W intencji chorych
19:30 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie – WPR „Mamre”



12.02.2022 SOBOTA
18:00 Za ++ rodziców Augustynę i Józefa Lipok, + matkę Elźbietę Rakwic, ++ Otylię 

i Augustyna Nicz, Franciszkę i Pawła Lipok i ++ z pokrewieństwa. 

13.02.2022 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00 Za + ojców Erwina Szyszka i Engelharda Popela, ++ dziadków Plichta i Popela, Szyszka i

Buchta oraz ++ z pokrewieństwa.
  

11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo z okazji 70 rocznicy urodzin Antoniego Świętek oraz 
o Błogosławieństwo dla całej rodziny.

 

14:30 Nieszpory
  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
06.02.2022

• Dziś zapraszam na godzinę 14:30 na Nieszpory.

• W środę zapraszam wszystkie dzieci na Msze Świętą Szkolną

• W piątek w całym Kościele będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. W tym
dniu  o  godzinie  18:00  zostanie  odprawiona  Msza  Święte  w  intencji  chorych.  Ze
względu na obecną sytuację bardzo proszę o umożliwienie chorym uczestnictwa w tej
Mszy  Świętej  poprzez  Internet,  bądź  też  umożliwienie  dojazdu  tym,  którzy  będą
chcieli w tej Mszy Świętej uczestniczyć.

• Także w piątek na godzinę 19:30 zapraszam na Msze Św. z modlitwą o uzdrowienie.

• Składam serdeczne  podziękowania  wszystkim,  którzy  w zeszły  czwartek  pomagali
przy sprzątaniu dekoracji bożonarodzeniowej w naszym Kościele, Bóg Zapłać.

• Zachęcam  do  zakupu  Gościa  Niedzielnego,  w  którym  dziś  m.in.  artykuł  o  roli
rodziców chrzestnych a także o tym ile marnujemy żywności.

----------------------------------------------------------------------- 
KANCELARIA PARAFIALNA: wtorek 18:45 – 19:30 oraz czwartek 9.00 - 9.30 tel.: 32/233-68-16, 
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Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 
CARITAS Parafii pw. św. Jadwigi: Bank PEKAO S.A Nr rach.: 15 1240 1343 1111 0000 2359 2502 



FRAGMENTY ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA 
NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

Drodzy Bracia i Siostry,
trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić lud
Boży, katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi
na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują. Poczyniono wiele kroków naprzód, ale pozostaje
jeszcze długa droga do tego, aby wszyscy chorzy, także w miejscach i sytuacjach największego
ubóstwa  i  marginalizacji,  otrzymali  potrzebną  im  opiekę  zdrowotną,  a  także  opiekę
duszpasterską, aby mogli przeżywać czas choroby w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym.

Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz
jest miłosierny” (Łk 6, 36), skłania nas przede wszystkim do zwrócenia naszego spojrzenia na
Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4). Możemy powiedzieć z zachwytem i wdzięcznością, że
miłosierdzie Boże ma w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa (por. Iz 49, 15),
ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie
w Duchu Świętym.

Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do chorych jest Jego jednorodzony Syn.
Ileż to razy Ewangelie opowiadają nam o spotkaniach Jezusa z ludźmi cierpiącymi na różne
choroby!  On  „chodził  po  całej  Galilei,  nauczając  w  ich  synagogach,  głosząc  Ewangelię
o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i dolegliwości wśród ludu” (Mt 4, 23). Możemy zadać
sobie pytanie: skąd ta szczególna uwaga Jezusa wobec chorych, do tego stopnia, że staje się ona
również głównym dziełem w misji  apostołów, posłanych przez Mistrza,  by głosić Ewangelię
i uzdrawiać chorych? (por. Łk 9, 2).

Kiedy człowiek doświadcza słabości i cierpienia we własnym ciele z powodu choroby,
jego serce staje się cięższe, wzrasta lęk, mnożą się pytania, coraz bardziej palące staje się pytanie
o sens wszystkiego,  co się  dzieje.  Jakże nie  wspomnieć w tym kontekście o wielu chorych,
którzy  w  czasie  pandemii  przeżyli  ostatni  etap  swojego  życia  w  samotności  na  oddziale
intensywnej  terapii,  z  pewnością  pod  opieką  wspaniałych  pracowników służby  zdrowia,  ale
z dala od najbliższych i najważniejszych osób w ich ziemskim życiu? Dlatego tak ważne jest, by
mieć u swego boku świadków Bożego miłosierdzia, którzy za przykładem Jezusa,  miłosierdzia
Ojca, wylewają na rany chorych olej pocieszenia i wino nadziei.

Błogosławmy  Pana  za  postęp,  jaki  dokonał  się  w  naukach  medycznych,  zwłaszcza
w ostatnich czasach: nowe technologie pozwoliły wypracować metody terapeutyczne, które są
bardzo korzystne  dla  chorych.  Wszystko to  jednak nie  może nigdy przesłonić  wyjątkowości
każdego  pacjenta,  z  jego godnością  i  jego słabością.  Chory  jest  zawsze ważniejszy  od jego
choroby,  dlatego w każdym podejściu  terapeutycznym nie  można pominąć wsłuchiwania  się
w głos pacjenta, jego historię,  lęki i  obawy. Nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, zawsze
można  otoczyć  opieką,  zawsze można pocieszyć,  zawsze  można  sprawić,  by  pacjent  poczuł
bliskość, która świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej niż jej chorobą. 

Drodzy  bracia  i  siostry,  wstawiennictwu  Maryi,  Uzdrowienia  Chorych,  zawierzam
wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata,
niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia,
aby bogaci w miłosierdzie, potrafili  ofiarować pacjentom, wraz z odpowiednią opieką, swoją
braterską bliskość.

Z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.
+ Papież Franciszek


