Wiele
10 lutego
2019 r.
Nr 5 (398)

Gazetka Parafialna
Parafia p.w. św. Mikołaja w Wielu
V NIEDZIELA ZWYKŁA
Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów

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 zarzuć sieci na połów".
A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili.
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników
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: "Odejdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiek grzeszny". 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. Lecz Jezus rzekł do Szymona:
"Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił".
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Ewangelia * Łk 5, 1-11



Zdarza się niekiedy, że człowiek w poczuciu swojej ludzkiej słabości, świadomy stojących przed nim bardzo wzniosłych zadań i obowiązków, stwierdza: „Ja się do tego nie nadaję”. „To mnie przerasta”. Dzisiejsza liturgia słowa zawiera trzy osobiste świadectwa ludzi
wezwanych przez Boga, którzy odkrywają swoją nieadekwatność, ludzką słabość. Trzech
bohaterów: Izajasza, Pawła i Piotra łączy poczucie słabości, świadomość grzeszności, które
każdy z nich wyraża w nieco inny sposób.
Izajasz mówi o sobie: „Jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu
o nieczystych wargach”.
Paweł stwierdza: „Jestem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się
apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży”.
Piotr po dokonaniu obfitego połowu mówi wprost: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny”.
Czyżby Bóg o tym nie wiedział? Czyżby nie znał ich przeszłości i ludzkich ograniczeń?
Każdy z nich został wezwany do zadań, które przekraczały ich naturalne zdolności i siły. Ale
właśnie to poczucie bezsilności, własnych ograniczeń, ludzkiej nieadekwatności, stało się
miejscem ukazania się Bożej wszechmocy. W Bożej ekonomii ludzka słabość jest okazją do

objawiania się Boskiej mocy. Paweł stwierdza to bardzo wyraźnie: „Za łaską Boga jestem
tym, kim jestem”. Jakże wielka to lekcja dla tych wszystkich, którym wydaje się, że sukces
ich pracy zależy jedynie od ich talentów, pracowitości czy zapobiegliwości. Człowiek nie
powinien liczyć tylko na swoje siły. Jeśli zaufa Bogu, rzeczy niemożliwe stają się możliwe,
tak jak w wypadku beznadziejnej po ludzku sytuacji nieudanego połowu. Jezusowe polecenie mogło się wydawać nierozumne: przecież nikt nie łowi na głębi i nie o tej porze. Tymczasem dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Piotr przekonał się o tym osobiście. Nieważne jest to, kim jestem, kim byłem, ani moje ograniczenia i słabości, jeśli zaufam Bogu,
który wszystko może. To On posługuje się nami, a nie odwrotnie.
Trzy wspomniane świadectwa są równocześnie opisami trzech powołań. Każdy z wymienionych dzisiaj w słowie Bożym bohaterów doświadczył przemieniającego spotkania
z Bogiem i Jego nadzwyczajnych interwencji, które odmieniły jego życie. Izajasz doświadcza nadzwyczajnej wizji, którą opisuje; Paweł doświadcza spotkania ze Zmartwychwstałym
pod Damaszkiem; Piotr jest świadkiem cudu obfitego połowu. Zawsze jednak w każdym
z tych zdarzeń inicjatywa jest po stronie Boga. To On wybiera, kogo i kiedy zechce. „Nie
wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem” – powie Jezus do swoich Apostołów. U początku
drogi jest zawsze Boża inicjatywa i osobowe spotkanie z Tym, który wybiera i posyła. Do
każdego z powołanych Bóg mówi jak do Piotra: „Nie lękaj się!”, bo jeśli Ja jestem z Tobą,
nieważne są Twoje słabości i ograniczenia. Człowiek powołany przez Boga nie musi i nie
może liczyć tylko na siebie samego. Odpowiedź z jego strony musi się wyrażać zaufaniem
i to nie jednorazowym, ale towarzyszącym mu zawsze jako wewnętrzna postawa.
Zwykliśmy kojarzyć temat powołania tylko z niektórymi, szczególnymi zadaniami podejmowanymi w życiu: mówi się o nauczycielach, lekarzach czy kapłanach „z powołania”,
mając na myśli ich wyjątkowe uzdolnienia, poświęcenie albo wybranie. Niekiedy automatycznie reagujemy na słowo „powołanie”, odnosząc jego znaczenie tylko do sfery kościelnej,
myśląc o osobach duchownych i konsekrowanych jako o powołanych. Tymczasem w szerokim znaczeniu tego słowa odnosi się ono do wszystkich bez wyjątku, bo każdy człowiek
jest przez Boga wezwany do świętości, do misji, do udziału w Jego Boskim życiu. Człowiek
powołany do istnienia ma przed sobą określony cel, jaki wyznaczył mu Pan Bóg. Stąd nie
jest bez znaczenia, w jaki sposób traktuje swoje życie. Czy widzi w nim dar dany przez
Boga i czy odpowiedzialnie stara się uczynić ze swego życia odpowiedź na Boże zaproszenie. Powołanie zakłada relację osobową – jestem powołany przez Kogoś. Temu Komuś
na mnie zależy i oczekuje ode mnie odpowiedzi obejmującej wszystkie wymiary życia.
Znajomo zabrzmiały dzisiaj słowa, które bardzo mocno wyakcentował w swoim nauczaniu na przełomie tysiącleci Święty Jan Paweł II: „Duc in altum” – „Wypłyń na głębię”.
Słowa te uczynił ojciec święty mottem programowego listu apostolskiego na początku nowego tysiąclecia „Novo Millennio Ineunte”, zachęcając cały Kościół do „wypłynięcia na
głębię”, czyli do wzmożonego wysiłku na rzecz nowej ewangelizacji. To zaproszenie nie
straciło swojej aktualności. W encyklice „Redemptoris missio” papież napisał, że „działalność misyjna Kościoła jest dopiero u początku”. Cieszymy się wzrastającą liczbą chrześcijan, ale liczba ludzi nieznających Chrystusa stale wzrasta, a od czasów soboru podwoiła się.
Jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy powołani do misji, do dawania świadectwa o Chrystu-



sie. Być może należałoby się dzisiaj zapytać samego siebie, czy zrobiłem wszystko, aby
inni poznali Chrystusa poprzez moją postawę, słowa, modlitwę i czytelne świadectwo.
o. Piotr Andrukiewicz CSsR – Prefekt kościoła św. Alfonsa w Rzymie i duszpasterz Polonii
przy Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy – Rzym



Ogłoszenia duszpasterskie
1. 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. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo
rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.
2. Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie odprawiona o godz. 1700.
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.
Od 1615 okazja do spowiedzi świętej, skorzystajmy.

Intencje Mszy świętej

800
1000
niedziela
1130
10.02.
1600
Wdzydze 1300

† Leon Gierszewski – w 2 rocznicę śmierci;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Władysława Lewińska – w rocznicę śmierci, Jan oraz zmarli z rodziny;
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla małżonków – w rocznicę ślubu;
† Grzegorz Drążek – w 9 rocznicę śmierci oraz Dariusz;

poniedz.
11.02.

720
1700

† Damazy i Melania Jarząbek;
W intencji chorych i opiekujących się chorymi oraz osób starszych;

wtorek
12.02.

720
1700

† Gertruda – w rocznicę śmierci, Klemens oraz rodzice i rodzeństwo;
† Mikołaj i Marta Kuklińscy;

720
środa
13.02.

1700

† Marianna i Jan Glazowie, Maria i Stefan Ciesielscy
oraz Anna i Marek Jacyno;
Intencja Róży p. Barbary Kolczyk z Wiela o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin oraz o nagrodę nieba dla zmarłych
zelatorek i członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720
1500
00
16 -1700
1700

† Gerard i rodzice Kobus;
Msza św. zbiorowa z Koronką do Bożego Miłosierdzia;
Spowiedź święta;
† Aleksander Bruski – w 9 rocznicę śmierci oraz Leokadia i brat Jan;

3. Dnia 14 lutego wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. W naszych osobistych
modlitwach pamiętajmy zwłaszcza o narzeczonych i małżonkach.

czwartek
14.02.

4. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii. Bóg
zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe urządzenie czyszczące do naszej
świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do
polowych celebr odpustowych na naszej kalwarii.

piątek
15.02.

720
1700

† Edmund Konkolewski – intencja od Firmy Pogrzebowej p. Synaka;
† Marian Brzoska i rodzice z obu stron;

sobota
16.02.

720
1700

† Dorota Lipska – w 7 rocznicę śmierci;
Dziękczynno-błagalna w 18 rocznicę urodzin Julii Kroplewskiej;

5. Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartkowy dzień na
adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na Mszach świętych: o godzinie 720, 1500:
z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz o 1700. O przewodniczenie adoracji proszę grupę IV.
Naszej modlitwie będzie przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie oraz
o łaskę wytrwania i rozwoju w powołaniu.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy w zakrystii. Prosimy
o odebranie „Pielgrzyma”.

800
1000
niedziela
1130
17.02.
1600
Wdzydze 1300

† Urszula Rompca– w 18 rocznicę śmierci;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Weroniki;
† Jacek i Stanisław Wardynowie;
† Rodzice: Franciszek i Zofia Hincowie
ks. proboszcz Jan Flisikowski

7. Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy
serdeczną pamięcią i modlitwą.

W tym tygodniu patronują nam:



w poniedziałek, 11 lutego, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień
Chorego,
w czwartek, 14 lutego, św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup,
patroni Europy, misjonarze Księstwa Wielkomorawskim i Rusi Kijowskiej.
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