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10 luty 2019

Niedzielne czytania:
I - Iz 6,1-2a.3-8; II - 1 Kor 15,1-11
Ewangelia (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.
Uczmy się posłuszeństwa słowu Pana, a przeżyjemy cuda podobne do
tych, których świadkami byli apostołowie.
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Komunikaty

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. Dziękując wszystkim ofiarodawcom za hojność, informujemy, że o
pracach remontowo-konserwatorskich można przeczytać w lutowym
Miesięczniku. Obecnie zdemontowany i poddawany pracom konserwatorskim jest ołtarz Św. Rodziny (Św.Anny). W najbliższych dniach powróci ołtarz Św. Antoniego i zdemontowany będzie ołtarz Matki Bożej
Boreckiej. Prace te są prowadzone w ramach programu „Renowacja i
konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem
stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”. Kosz całkowity naszych
prac wynosi 1.508.000 zł. Wkład własny Parafii to 226.265 zł z czego
zapłaciliśmy już 150.756 zł. Pozostałą sumę czyli 75.500 zł musimy zapłacić w wyznaczonych terminach do września tego roku.
3. Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji 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.
4. Dnia 14 lutego wielu będzie obchodziło tzw. walentynki. W naszych
osobistych modlitwach pamiętajmy zwłaszcza o narzeczonych i małżonkach.
5. W sobotę (trzecią w miesiącu) po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie w
salce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i wszystkich zainteresowanych
duchowością franciszkańską.
6. W tym tygodniu patronuje nam:
14 II – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup,
patroni Europy, misjonarze Księstwa Wielkomorawskiego i Rusi Kijowskiej.
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175w36, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3579175w35.

