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Pierwsze czytanie

Iz 6, 1-2a. 3-8

Czytanie z Pierwszej Księgi Proroka Izajasza
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren
Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał
jeden do drugiego: "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały".
Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem:
"Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o
nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!" Wówczas przyleciał do mnie jeden
z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł:
"Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech". I usłyszałem głos
Pana mówiącego: "Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?" Odpowiedziałem: "Oto ja, poślij mnie!"

Oto Słowo Boże.

Drugie czytanie

1 Kor 15, 1-11

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła Koryntian
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez
nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno
byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z
Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z
Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom
równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później
wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
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 uwierzyliście.

Oto Słowo Boże.
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Aklamacja
Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.
Mt 4,19

Ewangelia
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

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.

Oto Słowo Pańskie.

Rozważanie
Dzisiejsza Ewangelia zawiera trzy obrazy i jeden temat: moc słowa Bożego. W pierwszym obrazie
widzimy Jezusa głoszącego słowo do tłumu zgromadzonego nad jeziorem. W drugim Jezus
zaprasza Piotra, by podjął się ponownie połowu, mimo wcześniejszego fiaska. W trzecim Jezus
czyni Piotra głosicielem słowa – „rybakiem ludzi”.W każdej z tych odsłon uderza moc słowa
Jezusa. Słowo gromadzi tłumy cisnących się do Jezusa ludzi, dokonuje cudu połowu oraz cudu
przemiany Piotra. Po nieudanej próbie połowu, Jezus każe Piotrowi wypłynąć ponownie na głębię.
Piotr musi podjąć decyzję, której stawką jest jego poważanie i prestiż. Jest przecież fachowcem i
wie, gdzie i kiedy najlepiej łowić. Ponadto jest rozczarowany, sfrustrowany. Przez całą noc nic nie
złowili. „Wypłyń na głębię” – to jest również zaproszenie Jezusa dla nas w codzienności. Jeżeli
chcemy w naszym życiu wydać owoce, musimy przekraczać siebie, swoje przyzwyczajenia,
schematy. Wychodzić ze swego małego „grajdołka” i podejmować wyzwania. Inaczej wcześniej
czy później urządzimy się w przeciętności. Przystosujemy do schematów, reklamy, poddamy
manipulacji tych, którzy najgłośniej krzyczą. Piotr jest w stanie przekroczyć siebie i swój ludzki
sposób myślenia. Przyjęcie słowa Jezusa jest ryzykiem. Słowa Jezusa są dalekie od ekonomii i
kalkulacji. Piotr podejmuje ryzyko, przełamuje zmęczenie i obawę przed ośmieszeniem. Ma
odwagę, by wyjść poza granice kalkulacji, pewności. W naszym codziennym życiu sukces
niewątpliwie jest ważnym „motorem”. Ale w życiu duchowym nie jest to tak oczywiste. Ludzka
mądrość, kalkulacje, inteligencja i triki nie wystarczą, by osiągnąć duchowy sukces. Trzeba raczej
w pokorze powiedzieć: „Na Twoje słowo zarzucę sieci”. Ważna jest nasza praca, duchowy wysiłek,
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asceza, modlitwa, Eucharystia niedzielna, kierownictwo duchowe, dobre
uczynki, itd. Ale to wszystko bez zaufania stanie się woluntaryzmem i
dążeniem do perfekcjonizmu, a nie świętości. Świętość wymaga pokory i
odwagi porzucenia własnych kalkulacji, by zaufać Jezusowi, Jego słowu. Gdy
Piotr zawierza słowu Jezusa, staje się świadkiem podwójnego cudu. Pierwszy,
zewnętrzny dotyczy połowu, który przerasta wszelkie kalkulacje i
oczekiwania. A drugi – wewnętrzny, ważniejszy dotyczy przemiany serca
Piotra. Piotr pada przed Jezusem na kolana i uznaje swoją grzeszność. Nie
lęka się już ani Jezusa, ani ludzkich opinii. Jezus przemienia serce Piotra. Z
człowieka wyrachowanego, zadufanego w sobie, czyni go pokornym,
świadomym swego ubóstwa, ufającym i wolnym. Odtąd Piotr przekroczy
Jezioro Galilejskie, ludzkie powiązania, opinie, lęki i wypłynie na ocean –
głębię, którą jest Bóg. „Nie bój się” – te słowa kieruje Jezus również do nas.
Gdy Mu zaufamy, zawierzymy, pozwolimy zapanować nad naszymi lękami,
obawami, wtedy On poprowadzi nas na prawdziwą głębię. Będziemy „łowić
ludzi”. Będziemy odważnie dawać świadectwo Jezusowi i Ewangelii. Czy
odkrywam w codzienności własną głębię? Czy nie pozwalam, by „zamarła”
albo została „pokryta kurzem”? Czy otwieram się na głębię samego Boga?
Jakie są moje największe lęki? Jakie są granice mojego zaufania? Czy potrafię
dziś powiedzieć Jezusowi: „Na Twoje słowo”?
W okresie (25 stycznia-7 lutego) sakrament chrztu przyjęli:

Czytania na każdy dzień
tygodnia
Poniedziałek

1 czytanie Rdz 1, 1-19
Ewangelia Mk 6, 53-56
Wtorek

Ewangelia Mk 7, 1-13
Środa

1 czytanie Rdz 2, 4b9.15-17
Ewangelia Mk 7, 14-23
Czwartek

Olaf Witnicki

Aleksandra Gorczyca

1 czytanie Dz 13, 46-49
Ewangelia Łk 10, 1-9

Księdzu Infułatowi Kazimierzowi Bownikowi
Drogi Księże Jubilacie z okazji 80 Rocznicy Urodzin, chcemy Bogu podziękować
za dar Twojego życia i ofiarnej wieloletniej posługi dla dobra naszej parafii i
miasta i pragniemy złożyć płynące z serca życzenia obfitych Bożych łask oraz
samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy
dzień księdza Infułata, a Matka Boża z Góry Chełmskiej wyprasza na każdy dzień
wszystko, co potrzebne by dalej w zdrowiu pięknie żyć i podążać drogą Bożą ku
świętości.

Piątek

1 czytanie Rdz 3, 1-8
Ewangelia Mk 7, 31-37
Sobota

1 czytanie Rdz 3, 9-24
Ewangelia Mk 8, 1-10
Niedziela

1 czytanie Jr 17, 5-8
2 czytanie 1 Kor 15,
12.16-20
Ewangelia Łk 6, 17.20-26

Panu Adamowi Wójcikowi – organiście z naszej Bazyliki
Z okazji 60 Rocznicy Urodzin, życzymy wielu łask Bożych, zdrowia oraz
błogosławieństwa Bożego w ofiarnej posłudze w naszej parafii. Niech Maryja
wyprasza potrzebne łaski i otacza płaszczem swojej opieki.
BÓG kocha Ciebie osobiście i ma dla Ciebie obfitość łask!

7/2019

Ogłoszenia parafialne
 Gościmy dziś w naszym sanktuarium ks. Marcina Smalca, wikariusza parafii w Gorzkowie. Nasz
Gość dzieli się refleksją nad Słowem Bożym oraz prosi nas o modlitwę i wsparcie materialne na
remont tamtejszego kościoła parafialnego.
 Do kawiarenki zapraszamy dziś pary małżeńskie o stażu 10+ na spotkanie „Wdzięczność w
małżeństwie”, które ma charakter warsztatów rozwijających relację małżeńską. Zajęcia, które
poprowadzi psycholog Beata Kostrubiec – Wojtachnio. Zostały wolne miejsca tylko na godz. 14.00.
Zapisy w zakrystii.
 Jutro podczas Mszy św. o godz.8.00 będziemy się modlić o życie wieczne dla śp. Ks. Juliana
Jakubiaka, pierwszego proboszcza naszej parafii w 77 Rocznice Śmierci. Zapraszamy.
 Jutro rozpoczynamy spotkania przy parafii dla dzieci w ramach trwających ferii. Dzieci zapraszamy
od godz. 10.00 do 14.00. Spotkania będą odbywały się w sali różańcowej. Potrwają do piątku. W
środę będzie karnawałowy bal przebierańców. Zapraszamy w tym dniu również dzieci, które nie są
zapisane na ferie.
 Jutro też wypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - 161 Rocznica Objawień, oraz XXVII
Światowy Dzień Chorego, który będziemy przeżywali pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie”. Wszystkich starszych i chorych naszych parafian zapraszamy do bazyliki na Msze św. o
godz. 12.00. Prosimy dobre dzieci i dobrych sąsiadów o pomoc starszym w dostaniu się do kościoła.
 W czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich zakochanych małżonków i
narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Na specjalna modlitwę
błogosławieństwa.
 Przypominamy nabożeństwa sprawowane w naszym sanktuarium w ciągu tygodnia przed
wieczorną Mszą św. o godz. 17.30; poniedziałek do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, we wtorek
różaniec, w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartek różaniec, w piątek
Koronka do Bożego Miłosierdzia, w sobotę po Mszy św. o 17.00 jest Nowenna do Matki Bożej
Chełmskiej. Po Mszy św. o godz. 8.00 we wtorek Nowenna do św. Antoniego, w czwartek do św.
Andrzeja Boboli i ucałowanie relikwii.
 Chcemy zorganizować pomoc dla poszkodowanych na Ukrainie. Do środy potrwa zbiórka środków
czystości ( mydło, szampony, płyny) oraz ubrań dla dorosłych i dzieci, które obecnie znajdują się
w domach dziecka. Dary możemy składać przy drzwiach do biblioteki parafialnej- sala nr 2 w
podcieniach.
 W minionym tygodniu z grona parafian odeszli do wieczności: śp. Marian Szpringer, śp. Waldemar
Warchał, śp. Aniela Nowak. Zmarł też ks. prof. Krzysztof Jeżyna z KUL-u. wikariusz w naszej
parafii w 1982r. Polećmy ich dusze i dusze naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
 Solenizantom nadchodzącego tygodnia Bożego błogosławieństwa, a wszystkim Parafianom,
Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium życzymy szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki
Bożej Chełmskiej
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