
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu  Ps 138) 
Uzupełnij: 1. Jezus stał nad jeziorem …   2. „Pójdźcie za Mną, a uczynię was … 

ludzi”.  3. Rybacy napełnili obie łodzie, tak że się prawie  … 4. Jedna z łodzi należała do 
…    5.  Jezus z łodzi … tłumy    6. „Gdy Jezus przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń 
na głębię i … sieci na połów!”  7. Szymon odpowiedział: Mistrzu, na Twoje słowo … sieci.  
8. Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem … 
grzeszny  9. Wszystkich w … wprawił połów ryb, jakiego dokonali  10. Rybacy, 
przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili … i poszli za Jezusem.   11.  Jezus rzekł do 
Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi … łowił”. 12. Synowie …  byli wspólnikami Szymona  
13. Tłum cisnął się do Jezusa, aby … słowa Bożego 14 Jezus najpierw poprosił Szymona, 

żeby nieco … od brzegu 
MODLITWA FRANCISZKAŃSKA 
O POKÓJ: - O Panie, uczyń z 
nas narzędzia Twojego pokoju 
abyśmy siali miłość tam, gdzie 
panuje nienawiść, wybaczenie, 
tam, gdzie panuje krzywda, 
jedność, tam, gdzie panuje 
zwątpienie, nadzieję, tam, gdzie 
panuje rozpacz, światło, tam, 
gdzie panuje zmrok, radość, 
tam, gdzie panuje smutek 
Spraw, abyśmy mogli nie tyle 
szukać pociechy, co pociechę 
dawać, nie tyle szukać 
zrozumienia, co rozumieć, nie 
tyle szukać miłości, co kochać. 
Albowiem dając – otrzymujemy, 
wybaczając – zyskujemy 

przebaczenie,                         
a umierając – rodzimy się 

                         do wiecznego życia. Amen.

 Piotra zwykle pamiętamy jako … potężnego mężczyznę z ciężkimi 
kluczami w ręku, siedzącego na wyniosłym krześle. Teraz poznajemy go … bez 
oparcia,  na przybrzeżnych kamieniach … ociekającego jak ryba,           z gołymi 
rękoma. – Wydaje mi się, że taki właśnie Piotr uczy nas prawdziwej adoracji. 
-   Zwykle chwalimy siebie za adorację. Mówimy: lubię adorację dlatego, że mogę 
się wymodlić na zapas, wyśpiewać, uspokoić i śpię potem jak suseł.  Czuję się 
lepszy od innych i rosną mi skrzydła na ramionach.   – Dlaczego adoracja często 
nam się podoba? Dlatego, że szukamy na niej samych siebie. –  Jakiej adoracji 
uczy święty Piotr? – Na widok cudu zapomniał o sobie i przeżył wielkość Pana 
Boga. Upadł Jezusowi do kolan i uświadomił sobie swoją całkowitą zależność                
i swoją niesamodzielność. Uświadomił sobie, że nawet najchudszej ryby nie 
wyłowi najgrubszą siecią bez pomocy samego Pana Boga. 
 - [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, W drodze, 2005, s.208].  

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się, w czasie adoracji, do Boga o prawdziwą 

pokorę, aby moje puste ręce (i serce) napełnił Swoją Miłością … 
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 Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.. (Mt. 4, 19);   

    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 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..            
- Ewangelia jest mocą Bożą zbawiającą każdego, kto uwierzy w Chrystusa. Ewangelia 
ogłasza, że Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał 
trzeciego dnia. W ten sposób zostaliśmy uniewinnieni w oczach Boga i staliśmy się 
uczestnikami Boskiej natury, nowym stworzeniem wyzwolonym z niewoli ciała, świata                 
i szatana. Wielu jest tych, którzy czekają na Ewangelię. Pan mówi: Pójdźcie za Mną,                 
a uczynię was rybakami ludzi. [Marek Ristau]. 

 Ojciec Franciszek: - … Niech trzydziesty Światowy Dzień Chorego, którego 

kulminacyjne obchody, z powodu pandemii, nie będą mogły odbyć się w Arequipie            
w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na Watykanie, pomoże  nam wzrastać w bliskości              
i służbie chorym i ich rodzinom….                             
Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, zawierzam 
wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból 
świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników 
służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom, wraz                                 
z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość.                                               
Z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa. [Rzym, u św. Jana                           
na Lateranie, 10 grudnia 2021 r., we wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej].  
 Św. Jan Paweł II  - … „Sanktuarium u stóp Pirenejów wydaje się być 

świątynią ludzkiego cierpienia… jest miejscem i jednocześnie symbolem nadziei                   
i łaski pod znakiem akceptacji i ofiarowania zbawczego cierpienia. Razem                            
z Najświętszą Dziewicą Maryją – jak Ona na Kalwarii, gdzie wzniósł  się krzyż Jej Syna – 
stajemy przy krzyżach uczynionych z bólu i samotności wielu braci i sióstr, których 
pragniemy umocnić, których cierpienia pragniemy dzielić, aby w duchowej łączności                      
z całym Kościołem przedstawić je Panu życia”.                                                     
[Z Orędzia na I Światowy Dzień Chorego, Lourdes 1993 r].    
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Bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Można ręce opuścić, siedząc nad pustą łodzią 

dziejów. Jednak Piotr, chociaż zwątpiały, podejmuje wysiłek: „wszakże na Twoje słowo 
zarzucę sieci”. Chrystus mówi: „zajedź na głębię!...”  Nie bój się głębi, nie bój się 

niebezpieczeństwa, nie lękaj się, małoduszny człowieku, chociaż twoja łódź jest 
skorupą!...  I pojechał Piotr. I zagarnęli ryb mnóstwo wielkie, tak, iż się rwała sieć.   
[Warszawa, Archikatedra św. Jana 26.VII. 1966].      

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina -                                          
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla 
ciebie Duch Święty.                                                                                 
II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do 
mnie?" - – Piotr został powołany na „rybaka ludzi”. Nie w świątyni ale nad jeziorem,                        

w okolicznościach bardzo prostych i ludzkich... Może dlatego, że Jezus – prawdziwy Bóg                    
i prawdziwy człowiek - przyszedł dzielić życie z nami. Piotr nie zgodził się od razu wypełnić 
polecenia Jezusa, aby zapuścić sieci jeszcze raz … Był zmęczony i jako doświadczony 
rybak wiedział, że w ciągu dnia nic się nie złowi… Po prostu „nie ma ryby”. Trochę 
oponował, ale na słowo Jezusa – zgodził się. Wypłynął na głębię. Czy ja też potrafię 
zrezygnować z własnego zdania, własnej opinii – oczywiście „najprawdziwszej” – aby żyć 
według, często bardzo trudnych, wskazań Ewangelii? – Czy może już doświadczyłem                      
(-łam) cudu obecności Jezusa w swoim życiu? – Jeżeli tak, to jaka jest moja odpowiedź ? 
– Ile razy zmarnowałem (-łam) już łaskę Bożą mojego powołania? – Czy wiem,                                  
że warunkiem wszelkiej odpowiedzi Bogu, który powołuje jest prawdziwa postawa pokory                                        
i uległości Bożemu Słowu. „Spraw, abym był posłuszny Twoim przykazaniom                         
i służył Ci w moim powołaniu, pełniąc dobro i stając się aniołem pokoju i świadkiem 
prawdy, pozostając na miejscu, jakie Ty, o Panie, mi przeznaczyłeś”- (J. H. Newman).                               
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić                                    

Mu                              o przeżyciach, które  rodzi  w tobie słowo. Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu:  Wybawia mnie Twoja prawica. (Ps 138)                  
                    IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:  
                          „Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”. (Ps 138)   
         

 Święty Piotr, zdumiony cudownym połowem ryb, powiedział: „Wyjdź z łodzi, 
bo nie jestem godzien być z Tobą”. Powinniśmy powtarzać te słowa w czasie adoracji. – 

Adoracja jest uwielbieniem Boga i uświadomieniem sobie naszej nędzy. Postawą adoracji 
była postawa trzech mędrców, którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem ze skarbami                              
i – w geście najniższego uniżenia – padli na twarz przed Jezusem. – Skrupulat (grzesznik 
o niezdrowym sumieniu) stale myśli o swoich grzechach, martwi się nimi i je analizuje. 
Nawet na adoracji nie myśli o Bogu, tylko o własnych grzechach. Czytałem o człowieku, 
który nigdy nie umiał zachwycić się śpiewem słowika, bo powątpiewał, czy to śpiewa 
słowik, czy też nie? – Są ludzie, którzy uważają, że grzech jest większy od Bożego 
miłosierdzia … – Jeżeli ciągłe męczenie się grzechem przeszkadza nam       w pracy                      
dla Pana Boga, to znaczy, że mamy niezdrowe sumienie. – Wyznanie Piotra nie 
wyrażało trwogi grzechu, ale niepokój miłości: - Czy naprawdę kocham Jezusa? – 
Czy jestem Mu wierny? –    Czy Go nie zdradzam? – Czy Go nie opuszczam?    
[J. Twardowski, W świetle Ewangelii, W drodze 2005. s. 209]. 

                      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    
                                V Niedziela zwykła-      
                       06 lutego 2022r.   

1. Dziś niedziela adoracyjna. Po Mszy św. o 12.30 będzie wystawienie N. Sakramentu                                 

do publicznej adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką do Mił. Bożego. 
Adorację zakończy wspólne nabożeństwo adoracyjno - eucharystyczne o g. 17.15. 

2. Jutro, jak w każdy I poniedziałek m-ca, o godz. 7.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych. 

3. We wtorek, 8 lutego, zapraszamy na comiesięczne uczczenie naszego Patrona  

Św. Stanisława Biskupa. O g. 18.00 Msza św. i po Mszy modlitwy nowennowe 
zakończone błogosławieństwem Jego Relikwiami. 

4. W piątek, 11 lutego, wspomnienie NMP z Lourdes. Tego dnia obchodzony jest już po 

raz XXX  Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy na godz. 9.00 wszystkich starszych, 
samotnych, chorych na duszy i ciele na specjalną Mszę św. z możliwością przyjęcia 
Sakramentu Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. specjalne nabożeństwo                                         
z błogosławieństwem „lourdzkim”.  

 W związku z tym w piątek kancelaria parafialna czynna będzie tylko popołudniu od 16.00 
do 17.30. 

5. Za tydzień przed kościołem prowadzona będzie zbiórka ofiar do puszki na cele Caritas         

i dobroczynności naszej parafii.       
                                                                              
Słynne wezwanie: „Wypłyń na głębię!”, Jezus kieruje do Piotra po nieudanym nocnym 
połowie ryb, gdy mogło się zdawać, że cały wysiłek rybaków poszedł na marne. 
Tymczasem połów okazuje się znacznie obfitszy, niż mogli się spodziewali.                                   
Po zmartwychwstaniu to właśnie Piotrowi ukaże Jezus potęgę Bożej chwały i ponownie 
wezwie go do obfitego połowu. A Piotr, który rozpozna ogrom własnego grzechu, będzie 
gotowy, by wypłynąć na głębię przebaczenia i miłości. [ks. Jan Konarski, „Oremus” luty 2004, 
s. 38].       

   KALENDARIUM:                                                         

06. 01.– Ndz. - Wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników -- Św. Paweł 
Miki (ok. 1564-1597) był Japończykiem należącym do Towarzystwa Jezusowego. 
Poniósł śmierć męczeńską przez ukrzyżowanie wraz z grupą swoich współbraci 
jezuitów, a także wiernych świeckich… Paweł Miki z serca przebaczył swoim 
katom, a w krzyżu rozpoznał najzaszczytniejsze miejsce, na jakie kiedykolwiek 
wstąpił. [x M. Zachara MIC, "Oremus" 02. 2007, s. 25,28];    

11. 02.  – pt. – Światowy Dzień Chorego - … ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 

w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest 
objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie,                                 
i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.  


