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ZE SŁOWA BOŻEGO NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
(Iz 6, 1-2a. 3-8); (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8); (1 Kor 15, 1-11); (Mt 4, 19); (Łk 5, 1-11); 

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, 
aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jezio-
rem 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: "Wy-
płyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!" A 
Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pra-
cowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje 
słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, zagar-
nęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczy- 

ały się rwać. Skinęli więc na współtowarzszy w 
drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci pod-
płynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie 
zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Je-
zusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, 
bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, 
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wpra-
wił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Ja-
kuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 
wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szy-
mona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I 
wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i 
poszli za Nim.                (Mt 4, 19); (Łk 5, 1-11) 

KOMENTARZ 
         Dzisiejsza ewangelia jest takim bar-
dzo symbolicznym tekstem. Cała na-
brzmiała jest dość znanymi symbolami, 
łatwo rozpoznawalnymi, bo każdy czło-
wiek może rozpoznać w tym połowie wła-
sne życie. Uczniowie, którzy są wymie-
nieni symbolizują Kościół, ale są to też ci 
którzy łowią czyli ci, którzy wyciągają z 
dna innych.  I Jezus dzisiaj mówi do Piotra 
i pozostałych uczniów, żeby zarzucili 
sieci, kiedy to zrobili zagarnęli całe mnó-
stwo ryb, że aż się sieci zaczęły rwać. Po-
słuszeństwo Bogu daje zawsze obfitość. 
Posłuszeństwo Słowu Bożemu pozwala 
wyciągnąć nawet największych grzeszni-
ków z najdenniejszego dna, takie po pro-
stu grube ryby pełne grzechu. Uczniowie 
łowili całą noc i nie złowili ani jednej ryby,  

trudzili się całą ciemność i nie udało im 
się nikogo podnieść z dna. Dopiero kiedy 
zrobili coś zgodnie ze słowem Jezusa sieć 
wypełniła się mnóstwem ryb.  Ale gdyby 
Pan stał na brzegu i oczekiwał na ryby 
one by może nie wypłynęły gdyby nie 
ciężka praca uczniów Chrystusa, którzy 
wyciągają z dna najbardziej zanurzonych 
w zło. I tu trzeba silnych ramion modli-
twy, bo to przede wszystkim wyciąga in-
nych z dna, trzeba silnych ramion do pod-
pierania upadających na duchu, trzeba 
silnych ramion duchowych rybaków do 
pociągnięcia za sobą do Boga, do ciągłego 
rozgrzeszania, żeby nie ustały siły, do 
wyciągania dłoni, aby kogoś podeprzeć. 
Każdy z nas jest rybakiem niezależnie od 
żeglugi swojego życia.            Ks. Wojciech 
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ZEGAR Z WAHADŁEM 
Pewien uczony miał w swoim studio ogromny zegar ścienny, który 
wybijał uroczyście godziny, bardzo powoli ale również bardzo gło-
śno. To panu nie przeszkadza? Spytał student. Nie – odpowiedział 

uczony – dlatego, że ciągle muszę zadawać sobie pytanie, co zrobiłem przez 
minioną godzinę. A Ty co zrobiłeś z godziną, która właśnie upłynęła? B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  

     Dlaczego choć tak bardzo chcesz nie po-
trafisz rozstać się z grzechem, w którym 
tkwisz? Najprościej tłumacząc – dlatego, że 
choć Twój umysł chce tego i wie, że coś jest 
złe – Twoje serce jeszcze o tym nie wie. Dla-
czego? Dlatego, że grzech jest dobry w 
smaku, jest rozkoszą dla oczu, przez niego 
zdobywasz wiedzę o tym, co złe, fajnie go 
pić, dotykać, jest miły i pozornie piękny (ina-
czej byś się nie dał oszukać) itd. – takie wła-
śnie bzdury wtłoczył nam szatan do serc, tak 
nas oszukała kłamstwami ta łajza rogata, 
abyś w konsekwencji trwania w grzechu nie 
obcował z Bogiem, w takim stopniu, jak Bóg 
chciałby, abyś to uczynił. Ten upadły anioł 
wraz z demonami chce Cię pozbawić rado-
ści, miłości i wszystkiego, o czym w głębi 
serca marzysz i do czego zostałeś stworzony 
– czyli miłości i wolności. To jest pierwsze 
kłamstwo, a niesie się przez całą ludzkość od 
wieków aż do dzisiaj. „Wtedy niewiasta spo-
strzegła, że drzewo to ma owoce dobre do je-
dzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że 
owoce tego drzewa nadają się do zdobycia 
wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosz- 

towała i dała swemu mężowi, który był z 
nią: a on zjadł”  I się zaczęło! Co dzisiaj mo-
żesz zrobić, aby porzucić grzech? Czy mo-
żesz się wyzwolić i nie wracać do grzechu? 
Tak, możesz! Skoro Jezus nas do tego prze-
konuje, to jest to możliwe! Nie słuchaj tych, 
którzy głoszą swoje doświadczenie, zamiast 
Ewangelii. Głoszą, że do końca życia bę-
dziesz upadał, tkwił i wracał do zła. To jest 
kłamstwo, abyś się pogodził ze swoją nędzą 
– usprawiedliwiając swoje słabości. Abyś nie 
walczył! Czyli jak? Przyjacielu, w Biblii 
użyto takiego obrazu na opisanie ciągłego 
powracania do tego samego grzechu: „Pies 
powrócił do tego, co sam zwymiotował, a 
świnia umyta – to tarzania się w błocie”. Bu-
dzi to w Tobie obrzydzenie? Takiego wła-
śnie obrzydzenia powinieneś dziś nabrać do 
grzechu i jego obrzydliwości, objawiając Ci 
prawdę. Pytanie jest tylko jedno: czy chcesz 
i jak bardzo chcesz? Sam człowiek nie zdoła 
się wyrwać z tej niedoli. Tylko Jezus i Duch 
Św. mogą dać Ci prawdziwą wolność i przej-
rzenie. Proś o to z całego serca a staniesz się 
wolny.                                       A. Łodziewski 

       MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W środę (13 II) przypada Dzień 
Fatimski. Całodzienna adoracja 
Najświętszego Sakramentu od 
8.30 do 17.30. Msza Święta, której 
przewodniczył będzie o. Michał 
Osek, przeor klasztoru przy para-
fii św. Mikołaja w Gdańsku,  
o godz. 18:00. Po Mszy Świętej 
modlitwa różańcowa.  
2. Msze święte w tym tygodniu: 
• Zbiorowa za zmarłych w 
czwartek (14 II) o godz. 18.00. In-
tencje można składać w zakrystii 
i biurze parafialnym; 
• Dla rodziców z doświadcze-
niem straty dziecka w sobotę 
(16 II)  

o godz. 15.00. 
3. W tym tygodniu w liturgii bę-
dziemy obchodzić wspomnienia: 
• We poniedziałek (11 II) NMP z 

Luordes; 
Święto Matki Bożej z Lourdes łą-
czymy z obchodami XXVII Świa-
towego Dnia Chorych. Mamy 
więc szczególną okazję do pogłę-
bienia postawy wrażliwości, re-
fleksji i czynnego działania wo-
bec cierpiących i chorych.  
Archidiecezjalne obchody Dnia 
Chorego odbędą się w Archikate-
drze Oliwskiej o godz. 10.00. Za-
praszamy na Mszę Świętą z sa-
kramentem namaszczenia cho-
rych pod przewodnictwem Księ-
dza Abpa Sławoja Leszka 
Głódzia – Metropolity. 

• W czwartek (14 II) Święto św. 
Cyryla i Metodego, patronów Eu-
ropy. 
4. Ks. Adam oraz Grupa uwiel-
bienia zapraszają na dzień sku-
pienia, który odbędzie się w 
dniach 1,2 marca (piątek wieczór 
i sobota) w Straszynie. Koszt 130 
zł. Więcej informacji i zapisy u 
ks. Adama 
5. Klub Seniora zaprasza na bal 
karnawałowy w sobotę, 2 marca o 
godz. 19.00  
w sali parafialnej. Ilość miejsc 
ograniczona. Wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zapra-
szamy. Koszt 15 zł. Szczegóły u 
ks. Wojciecha. 
6. Dziękujemy za ofiary złożone 
dzisiaj na tacę, które zostaną 
przeznaczone na cele inwesty-
cyjne.  
7. Po Mszy świętej do nabycia: 
Gość Niedzielny, Niedziela, biu-
letyn parafialny Ave Maria, dwu-
miesięcznik biblijny Galilea. Za-
chęcamy do zakupy nowego nu-
meru u Pani Fatimskiej, u mini-
strantów, cena min. 2 zł. 
8. Polećmy teraz Bożemu miło-
sierdziu Naszych drogich zmar-
łych: Ks. Jerzego, budowniczych 
i dobrodziejów naszego kościoła 
oraz zmarłych z naszych rodzin: 
wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO 2019 R.  

NMP Z LOURDES – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

7.00 † Antoni, Zofia, Marian i Krzysztof 

8.00 † Leon Darga 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i trafne wybory życiowe 
dla Ryszarda z okazji 45. rocznicy urodzin 

19.00 † Janina Rokicka w 10. rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice: Franciszka (k) i Józef 

WTOREK, 12 LUTEGO 2019 R.  

7.00 † Babcia Jadwiga w 45. rocznicę śmierci oraz dziadek Stanisław i zmarli z rodziny z obojga stron 

8.00 † Weronika, Wiktor, Alina i Kazimierz  

18.00 † Józefa (k) Krawczykiewicz 

19.00 † Jadwiga Wolter w miesiąc po śmierci 

ŚRODA, 13 LUTEGO 2019 R.  
DZIEŃ FATIMSKI 

7.00 † Andrzej, Marcel, Bolesław 

8.00 † Rodzice: Czesław, Józefa (k) oraz zmarli z rodziny 

18.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, łaskę wiary, zdrowie, dary Ducha 
Świętego dla Jarosława z rodziną i Mariusza oraz o zdrowie dla Józefy (k) 
2) Dziękczynna w 6. rocznicę urodzin Kacperka z prośbą o opiekę MBF  

CZWARTEK, 14 LUTEGO 2019 R. 
ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA I METODEGO 

7.00 † Ks. Jan Mokrzycki 

8.00 W Bogu wiadomej intencji z prośbą o opiekę św. Rity 

18.00 † Zbiorowa za zmarłych  

19.00 † Helena Iwan w 1. rocznicę śmierci oraz Józefa (k) w 41. rocznicę śmierci oraz babcie i dziadkowie 

PIĄTEK, 15 LUTEGO 2019 R. 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego, zdrowie w 50. 
rocznicę ślubu Marii i Ryszarda Mazurów  

8.00 † Stefania (k) Ellwardt w 19. rocznicę śmierci 

18.00 † Jerzy Jaś w 1. rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice: Henryk i Jadwiga  

19.00 † Jadwiga Wysocka w 4. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny  

SOBOTA, 16 LUTEGO 2019 R. 

7.00 † Anna  

8.00 † Jadwiga Łukasiewicz w miesiąc po śmierci 

18.00 
1) † Brygida Kozłowska w 24. rocznicę śmierci 
2) † Franciszek Jankowski w miesiąc po śmierci 

19.00 † Józef w 30. rocznicę śmierci, Wanda, Felicja, Barbara 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 
17 LUTEGO 2019 

6.30 Za parafię 

8.00 † Waleska, Leon, Jan Stanisław oraz dziadkowie z obojga stron 

9.30 † Helena w 7. rocznicę śmierci 

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego, zdrowie dla 
Piotra z okazji urodzin oraz za jego rodzinę 

12.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego, zdrowie dla 
Jana i Małgorzaty z okazji 70 rocznicy urodzin  

14.00 † Małgorzata w 25. rocznicę śmierci oraz Eugeniusz w 19. rocznicę śmierci 

18.00 
Dziękczynna z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha 
Świętego, zdrowie, ochronę św. Michała Archanioła od zła dla Ludwika i całej jego rodziny 

19.30 † Hanna Naczke oraz rodzice z obojga storn 
 


