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Słowo Boże 

1 czytanie (Iz 6, 1-2a. 3-8)  

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, 
a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć 
skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia 
pełna jest Jego chwały". Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia 
napełniła się dymem. I powiedziałem: "Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem 
o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje 
oglądały Króla, Pana Zastępów!" Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając 
w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: "Oto 
dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech". I usłyszałem 
głos Pana mówiącego: "Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?" Odpowiedziałem: "Oto 
ja, poślij mnie!" 
2 czytanie (1 Kor 15, 1-11) 
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też 
trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. 
Bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że 
Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem 
Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich 
żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim 
apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. 
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo 
prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska 
Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, 
co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak 
uwierzyliście. 
Ewangelia (Łk 5, 1-11)  
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 

Niedziela 
6.02. 

 

7.30 + Natalia KUBIAK (od Aliny i Andrzeja Wójcik z Chicago)  

9.00 
O zdrowie bł. Boże i opiekę MBNP dla Doroty z 
okazji imienin  

10.30 + Helena i Władysław POMSTA w r. śmierci 

12.00 Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu  

18.00 + Jan i Maria CZEPIEC  

Poniedziałek  
7.02. 

7.00 
+ Natalia KUBIAK (od Renaty i Zbigniewa Jabłońskich z 

Biczyc) 

18.00 + Jan ŚWISTAK i żona Anna-Lucyna i syn Piotr 

Wtorek  
 8.02. 

7.00 + Natalia KUBIAK (od Anny i Stanisława Oleksy z Męciny) 

18.00 + Krystyna LEWIŃSKA (od przyjaciółki Józefy Kwit z rodz. 

i od Łukasza Kwit z rodz.) 

Środa  
 9.02. 

7.00 
+ Natalia KUBIAK (od rodz. Smolarków i Kałążnych z 

Sobótki i Banasiów z Godziesz)  

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

Czwartek  
 10.02. 

7.00 + Krystyna LEWIŃSKA (od Marii i Jana Grzeszczuk)  

18.00 + Natalia KUBIAK (od rodz. Kazimierza Kubiaka, Zenona 

Kubiaka i Andrzeja Ziętka z rodz. ) 

II Piątek  
 11.02. 

7.00 + Natalia KUBIAK (od rodz. Parszywka z Wielkiej Wsi) 

18.00 WYPOMINKOWA 

Sobota  
 12.02. 

7.00 + Krystyna LEWIŃSKA (od Natalii Krupa) 

18.00 + Adam ADAMSKI w 4 r. śmierci 

Niedziela 
13.02. 

 

7.30 + Anna ZIELIŃSKA w 15 r. śmierci i Józef mąż 

9.00 
+ Natalia KUBIAK (od syna Stanisława z żoną Wiesławą i 

wnukami; Rafałem i Anną)  

10.30 + Stanisława i Jan MOROŃ w r. śmierci 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 + Kazimierz KADET w r. śmierci i jego rodzice i brat 



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. 
 

Komentarz do 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. Z łowieniem musieli poczekać do wieczora. 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. W jego reakcji nie było niczego nadzwyczajnego. Znał 
siebie i nie czuł się godny, by doświadczać cudów. 

Pomyślmy dziś o tych sprawach, którym nadajemy etykietkę „niemożliwe” lub „już 
za późno”. Pan jest przy nas cały czas. On widzi, jak wypłukujemy z siebie ślady naszych 
pragnień. Co mówi dziś do nas? O co prosi? 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 Jego miłosierdzie i wszechmoc. On zawsze jest nam życzliwy! (Mateusz.pl) 

 

Życie konsekrowane w Polsce  

2 lutego obchodziliśmy w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił 

św. Jan Paweł II w 1997 r. Życie konsekrowane w Polsce jest bardzo bogate. Oprócz 

istniejących tradycyjnie od stuleci zakonów kontemplacyjnych i zakonów czynnych 

funkcjonują nowe formy, sięgające korzeniami początków XX w.: instytuty świeckie. 

Ciekawostką jest odradzanie się indywidualnych form życia konsekrowanego znanych ze 

starożytności, które na przestrzeni stuleci zanikły, jak dziewice konsekrowane, wdowy czy 

pustelnicy. Warto też podkreślić, że wiele form i wspólnot właśnie się tworzy.  

Największą grupę osób konsekrowanych w Polsce stanowią kobiety – siostry zakonne 

żyjące w zgromadzeniach czynnych, czyli nastawionych na współdziałanie z Kościołem w 

pracy apostolskiej. Według danych z 1 stycznia 2018 r. jest ich 17 858. Mieszkają w 2188 

domach i należą do 105 zgromadzeń. Około 2000 polskich sióstr pracuje za granicą, 

najczęściej na terenach misyjnych. Według danych z końca 2016 r. siostry prowadzą m.in. 

ponad 400 przedszkoli, ponad 100 szkół – podstawowych, ponadpodstawowych i 

specjalnych, ponad 60 internatów, burs i akademików, 75 świetlic, ok. 65 ośrodków 

wychowawczych, 65 domów dziecka, domy pomocy społecznej – dla dzieci (54) i dla 

dorosłych (62), 23 domy opieki, 14 placówek zapewniających całodobową opiekę 

niepełnosprawnym, osiem domów dla matek z małymi dziećmi, dwa przytuliska dla 

bezdomnych i ponad 80 stołówek dla biednych. Do dzieł prowadzonych przez zakony 

żeńskie w Polsce należy również m.in. ponad 30 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 17 

gabinetów lekarskich, osiem zakładów rehabilitacyjnych, dwa hospicja i 31 okien życia. 

 Według danych z końca 2017 r. Polska ma 11 613 zakonników. W kraju przebywa 

8497, za granicą pracuje 3116. Choć wśród instytutów męskich również wyodrębnić można 

te oddane dziełom apostolskim i te nastawione tylko na kontemplację – jak np. kameduli – 

wszystkie one zrzeszone są w jednej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów 

Męskich w Polsce. Reprezentuje ona 59 zgromadzeń, z których najliczniejsi są 

franciszkanie (1273), salezjanie (1043), franciszkanie konwentualni (931) i pallotyni (627). 

Dla porównania – jezuitów jest 603, redemptorystów – 444, dominikanów – 291, 

karmelitów – 72, a benedyktynów – 67. 

W Polsce działa 36 instytutów świeckich, w większości żeńskich. Działa tylko jeden 

instytut męski – Instytut Świecki Chrystusa Króla. W sumie w instytutach świeckich żyje 

w Polsce 1250 osób. Obecnie w Polsce żyje także ok. 250 dziewic konsekrowanych, niemal 

300 wdów konsekrowanych i jeden pustelnik. Są to osoby działające bez struktur, 

bezpośrednio podlegające biskupowi diecezjalnemu, który odpowiedzialny jest za ich 

formację i funkcjonowanie. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

V NIEDZIELA ZWYKŁA  

- Dziś piąta niedziela w ciągu w roku kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas na Świętej 

Wieczerzy, aby karmić słowem i Ciałem Chrystusa.  

- Dziś pierwsza niedziela miesiąca z adoracją Najświętszego Sakramentu. A na wieczornej 

Mszy św. Uwielbienie Jezusa Eucharystycznego.    

- Po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki 

parafialnej. 

- We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec w środę zapraszamy na Mszę św. z 

Nowenną do MBNP o godz. 18.00 

- W czwartek, 10 lutego wspomnienie Św. Scholastyki, dziewicy, siostry Św. Benedykta, 

patrona Europy. 

- W piątek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Szczególną 

modlitwą będziemy otaczać wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami choroby i 

cierpienia. Msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych 

o godz. 9.00.  

- W II piątek miesiąca pamiętamy o Mszy św. o godz. 18.00 za zmarłych z rodzin i 

wypominanych w naszym kościele.  

- Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy odważnego 

odpowiadania na głos Bożego wezwania, ufnego kroczenia za Panem i bycia znakiem 

Bożej obecności dla innych. 
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