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V N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 5,1-11)
„Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby
słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że
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, przez 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 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”.
Cudowny połów to znak Jezusa dla
Jego uczniów. Znak obecności Bożej mocy
i udziału ludzi w realizowaniu Jego
zbawczej misji. Dlatego cudowny połów to
również efekt posłuszeństwa Szymona
słowom Jezusa. Bo słowo Jezusa nie tyle
informuje, co skutkuje: stwarza. Moja
ocena rzeczywistości może być – jak u
Szymona – sceptyczna, oparta tylko na
ludzkim doświadczeniu. Wiara jednak
idzie drogą posłuszeństwa Bogu, którego
nie ograniczają prawa natury ani ludzkie
doświadczenie. Z wiarą trzeba wsłuchiwać

się w to, co Bóg mówi każdego dnia. Żyć
tym Słowem to pozwolić się Bogu
zaskakiwać i wyzwalać z różnych ludzkich
lęków.
NIECH MOJA DUSZA BĘDZIE PEŁNA
UFNOŚCI, BO „CI, KTÓRZY UFAJĄ PANU,
ODZYSKUJĄ SIŁĘ” (IZ 40, 31), SĄ JAK
GÓRA SYJON, CO SIĘ NIE PORUSZA, ALE
TRWA NA WIEKI, DLATEGO POKŁADAM
W PANU MOJĄ UFNOŚĆ, ZAWSZE UFAM
JEGO SŁOWU.
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NIEDZIELA – 10.02.2019
7.30 – Za + ojca Jana Palt, jego rodziców i teściów.
10.30 - Za + Jana Sznajder, za + córkę Kornelię, za + Beatę Suchanek, za + z rodziny
Suchanek, Winkler i Gruner.
Chrzest: Hanna Sobirey
14.00 – Nabożeństwo.
PONIEDZIAŁEK – 11.02.2019
18.00 - Za + męża Mariana Matuszek w 1 rocznicę śmierci.
WTOREK – 12.02.2019
18.00 – Za + Helenę Pasoń i jej męża Ryszarda.
ŚRODA – 13.02.2019
18.00 – wolna intencja
CZWARTEK – 14.02.2019
18.00 – Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Wolny, Annę i Józefa Knop, ich rodziców
i rodzeństwo.
Próba scholii dziecięcej
PIĄTEK – 15.02.2019
18.00 - Za ++ Katarzynę i Norberta Szlenzog, syna Konrada i zięcia Huberta.
SOBOTA – 16.02.2019
16.00 - Do B. Op. za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w intencji Eweliny Syma z okazji 50
urodzin oraz w intencji całej rodziny.
18.00 – Za + męża Karola Schaffors w 7 rocznicę śmierci.
NIEDZIELA – 17.02.2019
7.30 – Za + Alojzego Kulik w rocznicę śmierci i jego rodziców.
10.30 - Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Okos, Stefana i Gerarda Mazur, za ++ braci,
bratowe i za ++ z pokrewieństwa.
14.00 – Nabożeństwo.
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Dzisiaj o 14.00 nabożeństwo.



Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i
środę po wieczornej mszy św.



Okazja do spowiedzi w tym tygodniu jest przed każdą Mszą św.



W czwartek będzie msza szkolna i spotkania dla kandydatów do
bierzmowania z klasy 6 podstawowej. Także po mszy spotkanie scholii
dziecięcej.



Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom
parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę
rodziny z ulicy Adama numery parzyste (sobota o godz. 9.00).



Dzisiejsza kolekta jest na inwestycyjna. Za tydzień na remont domu
katechetycznego w Kluczborku. Serdeczne Bóg zapłać.



W przyszłą sobotę 16 lutego o godz. 6.00 z placu kościelnego wyrusza
pielgrzymka do Ziemi Świętej. Na czas pielgrzymki prosimy o
modlitwę.



Życzę wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i
obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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REFLEKSJA NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Liturgia dzisiejsza ukazuje powołanie trzech
ludzi: Izajasza, Pawła i Piotra. Powołanie każdego z
nich poprzedziło Boże objawienie. Bóg, zanim
powierzy człowiekowi szczególną misję, daje mu się
poznać.
Pierwszy, Izajasz, został obdarzony przez
Boga darem prorokowania. Na zadane przez Boga
pytanie: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?” (Iz 6,8) odpowiada „Oto ja,
poślij mnie!”, bowiem wewnętrznie czuje potrzebę nauczania i nawracania ludu ku
Bogu, martwiąc się jednocześnie o stan wiary swoich bliskich.
Św. Paweł, po objawieniu na drodze do Damaszku, przez resztą życia uważał
się za ostatniego z Apostołów i za „poroniony płód”. Ten, który mówi o swojej
potrzebie ewangelizacji i nauczania sobie współczesnych, zostaje później nazwany
Apostołem Narodów. W Liście do Koryntian pisze: „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 wyście
uwierzyli.” (1 Kor 15,9-11).
Wreszcie św. Piotr, który później stanie się pierwszym Pasterzem po
Chrystusie, został powołany, gdy zrozumiał wielkość Boga i własną małość. „Jezus
rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie
do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim” (Łk 5,10b-11) – tak wyglądał
początek przemiany zwykłego rybaka w pierwszego następcę Jezusa Chrystusa. Oby
każdy z nas doznał takiej przemiany, drobniejszej, na własne możliwości, ale z
pełnym otwarciem ku Chrystusowi.
W tych trzech różnych powołaniach widzimy jednakową postawę pokory i
uległości tych, którym się Bóg objawił. Taka bowiem postawa jest warunkiem
odpowiedzi Bogu, który powołuje. Do takiej postawy pokory i uległości prowadzi
nas uważne słuchanie Słowa Bożego.
Panie Jezu, naucz nas trwać przed Tobą w pokorze i słuchać, abyśmy
usłyszeli, co Ty, nasz Boże, chcesz nam powiedzieć.
Piotr Blachowski

