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Wypłyń na głębię 

Życie wielu gorliwych uczniów Chrystusa to ciągle 

ponawiana odpowiedź na wezwanie z dzisiejszej 

Ewangelii: 

„Wypłyń na 

głębię i 

zarzućcie sieci 

na połów!”. 

Czasem, 

wbrew przy-

jętym zwyczajom, wbrew sytuacjom, które wydają 

się bez wyjścia, trzeba, jak Piotr, zaufać: „Mistrzu 

(...) na Twoje słowo”. Nad Jeziorem Galilejskim 

Szymon spontanicznie odpowiedział na wezwanie 

Pana. Jednak dopiero pod wpływem obfitego 

połowu do końca zrozumiał, jak wymagające 

czeka go zadanie. Piotr przekonał się, że trudno 

przyjąć Słowo Boże, jeśli nie ma się czystego serca. 

Stąd jego akt skruchy i wyznanie: „Odejdź ode 

mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. Piotr zrozumiał też, że Słowo Boże musi 

stale wprawiać w zdumienie, jak „połów ryb, jakiego dokonali”. Odkrył, że do 

przyjęcia Słowa Bożego i przekazywania go innym potrzeba odwagi: „Nie lękaj się, 

odtąd ludzi będziesz łowił”. Papież Jan Paweł II w Pelplinie apelował do rodziców, 

nauczycieli i katechetów: „Jeżeli na progu trzeciego tysiąclecia pytamy o kształt 

czasów, które nadchodzą, to równocześnie nie możemy uniknąć pytania o 

fundament, jaki kładziemy pod tę budowlę, jaką podejmą następne pokolenia. 

Trzeba, aby nasze pokolenie było roztropnym budowniczym przyszłości. A 

 

Kalendarz liturgiczny: 

11 II NMP z Lourdes 

13 II Środa Popielcowa 

14 II św. Cyryla i Metodego 

Cytat tygodnia: 
 

„Kto porzuca wszystko 
dla miłości Boga, wie,  
że zostawił niewiele w 
porównaniu z tym, co 
znalazł.”  
 

Św. Albert Wielki 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 10 lutego 2013 
800  ++ 28 r. śm. Eugenia Bylińska i 7 r. śm. Stanisław Byliński  
930 ++ Michalina, Maryia, Wanda, Henryk z rodz. Wieliczkiewiczów 
1100  z okazji 10 ur. Kacper 
1100 o szczęśliwy przebieg operacji dla Krzysztofa i potrzebne łaski dla rodziny i 
opiekujących się nim 
1230  + Józef Piech 18 r. śm. Eugenia Piech 9 r. śm. 
1800  + Gerard Brumiński 4 r. śm. 
 

Poniedziałek, 11 lutego 2013 
700 30 d. p. p. Henryk Konieczny 
1800 + 8 r. śm. Genowefa Borowska + Stefania Bogdańska 40 r. śm. 
 

Wtorek,  12 lutego 2013 
700   
1800 + Michał Nowik 
  

Środa, 13 lutego 2013 
700   
930  
1800 + Ryszard Polakowski 
 

Czwartek, 14 lutego 2013 
700  
1800 + Natalia Ciereszko  
 

Piątek, 15 lutego 2013 
700   
1800 + Edward Sieńkowski w 7 r. śm.  
 

Sobota, 16 lutego 2013 
700   
1800   
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roztropny budowniczy to ten, który słucha słowa Chrystusa i wypełnia je”. Prośmy 

zatem o dar czystego serca, o zachwyt nad Słowem i odwagę do głoszenia go 

innym. 

Święci znani… i nie znani  

Św. Metody 

Metody (jego imię chrzestne - Michał) urodził się 
między 815 a 820 r. Ponieważ posiadał uzdolnienia 
wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę kariery 
urzędniczej. W młodym wieku został archontem - 
zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich 
prowincji. Zrezygnował z urzędu, wstępując do 
klasztoru w Bitynii, gdzie został przełożonym. Tam też 
przyjął imię Metody. Około 855 roku dołączył do niego 
jego młodszy brat, św. Cyryl. Odtąd bracia dzielą 
razem swój los w ziemi Chazarów, Bułgarów i na 
Morawach.Po śmierci św. Cyryla (w 869 r.) Hadrian II 
konsekrował św. Metodego na arcybiskupa Moraw i 
Panonii (Węgier) oraz dał mu uprawnienia legata. Jako 
biskup Metody kontynuował rozpoczęte dzieło. Z 
powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, 
mimo aprobaty Rzymu, był atakowany przez arcybiskupa Salzburga, który podczas 
synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów. Spędził tam 
dwa lata (870-872). Interwencja papieża Jana VII przyniosła św. Metodemu 
utraconą wolność. Nękany przez kler niemiecki, Metody udał się ponownie do 
Rzymu. Papież Jan VIII przyjął go bardzo życzliwie i potwierdził wszystkie nadane 
mu przywileje. Aby jednak uspokoić kler niemiecki, dał Metodemu za sufragana 
biskupa Wickinga, który miał urzędować w Nitrze. W tym czasie doszło do 
pojednania Rzymu z Konstantynopolem. Św. Metody udał się więc do patriarchy 
Focjusza, by mu zdać sprawę ze swojej działalności (881 lub 882). Został przyjęty 
uroczyście przez cesarza. Kiedy powracał, przyprowadził ze sobą liczny zastęp 
kapłanów. Powróciwszy na Morawy, umarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r. W 
roku 907 rozpadło się państwo wielkomorawskie, a z jego rozpadem został 
usunięty obrządek słowiański na rzecz łacińskiego. Mimo tego dzieło św. Cyryla i 
św. Metodego nie upadło. Ich językiem w liturgii nadal posługuje się kilkadziesiąt 
milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani 

za apostołów Słowian. W roku 1980 papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami 
Europy, tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi 
święta obok św. Benedykta, którego papież Paweł VI ogłosił patronem Europy. W 
ikonografii przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi greccy lub 
łacińscy. Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl ukazywany jest w 
todze profesora, w ręce ma księgę pisaną cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż, księga i 
kielich, rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim. 

HUMOR 
 

Ksiądz zgubił się w górach, spotyka bacę:  

- Baco, którędy do Zakopanego?  

- A, za ile?  

- Jak to baco za ile? Za Bóg zapłać...  

- A, to niech was Bóg prowadzi. 

Ogłoszenia parafialne – V Niedziela Zwykła 
 

1. Jutro – 11 lutego – Światowy Dzień Chorego. 

2. Zbliża się Wielki Post. Okres 40 dni przygotowania paschal-

nego rozpocznie się 13 lutego w Środę Popielcową. W tym 

dniu odbędzie się poświęcenie popiołu i pokutne posypa-

nie głów. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. 

Msze św. na 700, 930, 1630 (dla dzieci) i 1800. 

3. Zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach. 

Droga krzyżowa w piątek o 1630 dla dzieci, 1730 dla doro-

słych i o 1900 dla młodzieży. Nabożeństwo Gorzkich Żali w 

niedzielę o 1715. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę  w kwo-

cie 1238 zł.  

5. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Leon Pyl 

+ Grzegorz Rostankowski 
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