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Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, 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 niceśmy nie  

ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to 

uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci 

ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowa-

rzyszy 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. 

8 lutego -  PONIEDZIAŁEK  
6:30  WOLNA INTENCJA  

7:00 + Władysław Ogrodnik 1 rocz. 

śmierci, Andrzej Ogrodnik, Zbigniew  

Wichrowski, Bronisława i Stanisław  

Konowroccy  

18:00 + Józef Wolański 1 rocz. śmierci  

i  rodzice z obojga stron  

9 lutego - WTOREK  
6:30 + Władysław i Anastazja oraz  

rodzeństwo: Platon, Tekla, Władysław, 

Józef, Jadwiga, Aleksander i zmarli  

z rodziny Misiunów, Stomów, Drabatów 

i Łowkisów  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + ks. Jan Oleksy, ks. Wojciech  

Borkowski i  Paweł Pieńkos pół roku  

po śmierci  

10 lutego - ŚRODA POPIELCOWA 

6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

10:00 + Anna Zdancewicz 8 rocz. śmierci, 

Kazimierz Zdancewicz18 rocz. śmierci  

i  zmarli z rodziny Zdancewiczów  

16:00 W Intencji Stanisławy w 80 rocz.  

urodzin. Podziękowanie za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej i zdrowie  

18:00 W intencjach z nowenny 

11 lutego - CZWARTEK 
6:30 + Weronika Strzelczak m-c po śm.  

7:00 + Bogumił Nosowicz  

18:00 + Franciszek Żwirko m-c po śm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 lutego  - PIĄTEK 
6:30 WOLNA INTENCJA  

7:00 WOLNA INTENCJA  

10:00 +Wacław Wójtowicz 34 rocz. śm., 

Marcela Wójtowicz 33 rocz. śm., zmarli  

z rodziny Lemańskich: Józef, Stanisław, 

Teofila, Stanisława, Henryk, Czesława  

18:00 + Jan Każarnowicz 4 m-c po śm., 

zmarli  z rodziny oraz  Jan Filipiak  31 

rocz.nicę śmierci 

13 lutego -  SOBOTA  
6:30 + Krystyna Maraszkiewicz m-c po 

śmierci  

7:00 WOLNA INTENCJA  

18:00 + Alina Masztarowska 3 rocz. 

śmierci i jej ojciec  Leon Łaszkiewicz  

14 lutego - I NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
7:00 + Bronisława 21 rocz. śmierci  

i Adolf Uss, Jadwiga, Henryk i Krzysztof  

Kabelis oraz Teresa Iwanowska  

8:30 + Romuald Świderski 1 rocz. śm., 

rodz.: Stanisława i Stanisław Świderscy  

10:00 +Alicja Gapińska 20 rocz. śmierci  

i  rodzice z obojga stron  

11:30 +Helena i Bolesław Drapała  

i  rodzice z obojga stron  

13:00 + Anna 15 rocz. śmierci oraz  

Michał i Eugeniusz Kubiak  

18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski  

w 65 rocznicę urodzin z prośbą  

o zdrowie i błogosławieństwo Boże na 

dalsze lata dla Jana  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

V NIEDZIELA ZWYKŁA 



1. W ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii słowa  
o cudownym połowie ryb i powołaniu Szymona. Są one wezwaniem dla nas, 
gdyż Pan Jezus i nas powołuje, byśmy stawali się rybakami ludzi - tymi, którzy 
innych przyprowadzą do Chrystusa i Kościoła. Rozpoczynający się dzisiaj 49 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i czas Wielkiego Postu, niech zaowocują 
dobrymi postanowieniami i ich wierną realizacją. 
2. W środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy 
okres przygotowania paschalnego - Okres Wielkiego Postu. Msze Święte  
z posypaniem naszych głów popiołem na znak pokuty odprawimy o godz.: 
7:00, 10:00, 16:00 i 18:00. 
3. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego obowiązującego wiernych między 
18 a 60 roku życia (post polega na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych 
oraz na spożyciu jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków  
w ciągu dnia). Osoby starsze i te, które ukończyły 14 lat są zobowiązane tego 
dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 
4. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tzw. czas  
zakazany, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych 
zabaw, tańców i dyskotek. 
5. Czwartek, 11 lutego to liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes  
i Światowy Dzień Chorego. Podczas Eucharystii o godz. 10:00 pomodlimy się 
za chorych i tych, którzy nimi się opiekują.  
6.W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: osoby starsze na 
godz. 10:00, uczniów szkół podstawowych na 16:30, a młodzież i pracujących 
na 17:30. W niedzielę zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  
o godz. 17:30. 
7. Osoby przygotowujące się do sakramentu Bierzmowania zapraszamy na 
spotkanie formacyjne w piątek - 12 lutego po Mszy św. wieczornej w domu 
parafialnym w sali nr 13. 
8. Tydzień temu skończyliśmy wizytę duszpasterską. Na terenie naszej parafii 
mieszka 3.236 rodzin, w tym roku nie przyjęło wizyty duszpasterskiej 1110 
rodzin, to znaczy, że co trzecia rodzina (34%) nie należy do naszej wspólnoty 
parafialnej. Część z nich, to rodziny innych wyznań, lub rodziny obojętne  
religijne. Ci, którzy systematycznie nie utrzymują kontaktu ze wspólnotą  
parafialną, sami wyłączają się ze społeczności ludzi wierzących. Warto  
wiedzieć, że parafia płaci podatek do Izby Skarbowej nie tylko za faktycznych 
parafian, ale za wszystkich, którzy są zameldowani na terenie parafii, czyli  
także za tych, którzy do niej nie należą. To informacja dla tych, którzy  
twierdzą, że księża nie płacą podatków. Składamy serdeczne Bóg zapłać za 
życzliwość, konstruktywne uwagi na temat duszpasterstwa w naszej  
wspólnocie. W czasie kolędy 319 rodzin złożyło ofiarę na potrzeby parafii. 
Część tych ofiar przekazujemy do Olsztyna na potrzeby Archidiecezji. Dzięki 
składanym ofiarom wykonujemy bieżące opłaty za energię i ogrzewanie.  
Z radością ogłaszamy, że zadłużenie za wykonanie w zeszłym roku polbruku 
wokół kościoła i plebanii już spłaciliśmy. 
9. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności Henryka Łaszczuk. Módlmy się 
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - Wieczny odpoczynek 

EWANGELICZNY RADYKALIZM 

Wśród nas żyje wielu ludzi, których  

możemy określić mianem radykalni. To oni 

spotkali w swoim życiu osobowego Boga, 

który zmienił ich sposób widzenia świata, 

zainspirował do wewnętrznej przemiany. 

Radykalizm dostrzegamy w powołaniu  

Izajasza na proroka. Kiedy usłyszał on głos 

Pana: „Kogo mam posłać? Kto by Nam  

poszedł?”, odpowiedział: „Oto ja, poślij 

mnie!”. Wezwaniem do radykalizmu jest 

również polecenie Jezusa skierowane do 

Piotra: „Wypłyń na głębię”. Konkretną realizację słów Pana było pozostawienie 

wszystkiego i pójście za Mistrzem z Nazaretu przez Piotra i jego towarzyszy znad 

jeziora. Radykalizm wypływający z Biblii kryje w sobie zachętę do dziecięcego  

zawierzenia, ufności oraz bezkompromisowego oddania siebie Temu, który  

stanowi Początek i Kres. Polega na rozumieniu boskich ostrzeżeń i respektowaniu 

ich w swoim życiu. Wyraża się w daniu pierwszego miejsca modlitwie, umacnianiu 

komunii z Bogiem, z której wynika działanie oraz wszelka aktywność w Kościele  

i świecie. Ewangeliczny radykalizm rozpoczyna się od słuchania Słowa, karmienia 

się Ciałem Pana. Dzięki temu poznajemy wolę Bożą i mamy siłę, by wcielać ją  

w codzienne życie. Dotyczy ona zarówno osobistych wyborów związanych  

z realizacją życiowego powołania, jak i unikania zła aż po radykalny wybór w swoim 

sercu jedynego Dobra. Radykalizm jest zachętą, aby „pójść na całość”, odkrywać 

świętość. Panie, nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. „Jezu, ufam Tobie!”. 


