
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 23; V Niedziela Zwykła – 10 LUTY 2019 

Czytania: Iz 6,1-8; Ps 138; 1Kor 15,1-11,13;Łk 5, 1-11

„Panie, łaskawie patrzysz na pokornego...” (Ps 138)

Liturgia  słowa ukazuje  dzisiaj  powołanie  trzech  ludzi:  Izajasza,
Piotra i Pawła. Powołanie Boże każdego z nich poprzedziło jakieś obja-
wienie: Bóg, zanim powierzy człowiekowi szczególną misję, objawia się
mu i daje się poznać. Wspaniałego objawienia dostąpił Izajasz: „Ujrza-
łem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie” (Iz 6, 1), wokół
Niego Serafini  upadli  na twarz w adoracji,  śpiewając: „Święty,  Święty,
Święty  jest  Pan  zastępów”  (Iz  6,3).  Wobec  tak  wielkiego  majestatu
i świętości  Izajasz  drży:  czuje  się bardziej  niż  kiedykolwiek  nieczysty,
niegodny, by stać w obecności Boga. Lecz kiedy słyszy głos Pana mó-
wiącego do niego: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”, nie waha
się ani chwili i odpowiada: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Nikt nie może
samowolnie podjąć się misji współpracy z Bogiem; lecz jeśli Bóg go wzy-
wa, to niegodność człowieka nie może być powodem do cofnięcia się. 

Całkiem inne są okoliczności ostatecznego powołania Piotra na
„rybaka ludzi”. Zdarzenie nie zachodzi w świątyni jak w wypadku Izaja-
sza, lecz nad jeziorem, w okolicznościach bardzo prostych i ludzkich, jak
przystoi Bogu, który stał się człowiekiem i przyszedł dzielić życie z ludź-
mi. Kiedy Jezus wygłosił kazanie z lodzi Piotra, nakazuje mu zapuścić
sieci.  „Mistrzu,  całą  noc  pracowaliśmy  i niceśmy  nie  ułowili.  Lecz  na
Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5, 5). Jego uległość i ufność zostały na-
grodzone. Zagarnęli takie mnóstwo ryb, że sieci się rwały, i napełnili nimi
dwie łodzie, „tak, że się prawie zanurzały” (Łk5, 7). Nieprzewidziany cud
ukazuje, kim jest Jezus, a Piotr, zmieszany jak Izajasz, rzuca się na ko-
lana wołając: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”
(Łk 5, 8). Wobec Boga, który się objawia, człowiek ze swej strony stwier-
dza własną nicość, nędzę, odczuwa głęboką potrzebę upokorzenia się.
Za aktem pokory idzie wielkie wezwanie: „Nie bój się, odtąd ludzi bę-
dziesz łowił”. Również tutaj odpowiedź jest natychmiastowa, i to nie tylko

Intencje mszalne: 11.02 - 17.02

Poniedziałek, 11 luty 2019 – dzień chorych
700    śp. Mateusz Szarejko (11 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Roman Świątkowski
1800 śp. Tadeusz Piwcewicz
Wtorek,     12   luty 2019    
700    śp. Mateusz Szarejko (12 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Ksawier Postek (30 dzień po pogrzebie)
Środa, 13 luty 2019 
700    śp. Jerzy Szaniewski (Msza popogrzebowa) 
1800  śp. Mateusz Szarejko (13 Msza święta gregoriańska)
Czwartek  ,   14     luty 2019  - Święto św. Cyryla i Metodego  
700  śp. Wiesław Wilmański
1800 śp. Mateusz Szarejko (14 Msza święta gregoriańska)
Piątek, 15   luty 2019   
700 śp. Mateusz Szarejko (15 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Waldemar Ciesielski
Sobota,     16     styczeń 2019   
700  śp. Jarosław SŁAWEK
1800 śp. Mateusz Szarejko (16 Msza święta gregoriańska)
1800 Śp. Stanisław i dziadkowie z obojga stron
Niedziela,     17     luty 2019  
800 śp. Stanisława(k) (9 rocz.), Wincenty, Irena i Roman Wichrowscy oraz 
Mieczysław Mełnicki
800 śp. Józef, Rozalia, Zdzisław Kurzać
930 śp. Mateusz Szarejko (17 Msza święta gregoriańska)
930 śp. Grzegorz Jakubik (4 rocz.)
1100  Dziękczynna z okazji 40 rocz. ślubu Genowefy i Jerzego
1100 śp. Irena i Franciszek Brzezińscy i zmarli z rodziny Wilewskich i 
Brzezińskich
1230 Dziękczynna z okazji urodzin Miłosza i Wilsona
1230 Dziękczynna za Tadeusza w 5 rocz. przeszczepu szpiku z prośbą o 
potrzebne łaski dla Niego, oraz o błogosławieńswo dla całej rodziny, 
przyjaciół, lekarzy, nauczycieli i księży oraz wszystkich którzy wspierali 
podczas leczenia
1800 śp.Ryszard Wiśniewski (15 rocz.)
1800 o Boże błogosł. dla Ani, Michała i Krzysztofa oraz rodziny Konkol
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odpowiedź Piotra, lecz także jego towarzyszy: „I przyciągnąwszy łodzie
do brzegu, zostawili wszystko i poszli na Nim” (Łk5, 10–11). 

W drugim czytaniu Paweł mówi o swoim powołaniu na herolda ta-
jemnicy Chrystusowej. Również jemu Chrystus ukazał się na drodze do
Damaszku, a Paweł został tym niejako unicestwiony — do tego stopnia,
że przez całe życie uważał się. nie tylko za ostatniego z Apostołów, lecz
za „poroniony płód” (1 Kor 15, 8). Odpowiedź jednak jego była całkowita
i dzięki temu mógł stwierdzić, że łaska Boża nie pozostała w nim darem-
na. 

Trzy różne powołania, lecz jednakowa postawa pokory i uległości,
warunek wszelkiej odpowiedzi Bogu, który powołuje. 

Święci Cyryl i Metody

wi tym Cyrylowi i Metodemu słowia ska cz  Europy zawdzi cza przyjŚ ę ń ęść ę ę-
cie chrze cija skiej wiary oraz jej zakorzenienie si  w kulturze. Ci dwaj wi ci braciaś ń ę ś ę
tworzyli zr by j zyków słowia skich. w. Cyryl przetłumaczył Ewangelie i Psalmy naę ę ń Ś
j zyk starocerkiewno-słowia ski. Od w. Cyryla bierze sw  nazw  alfabet zwany cyę ń ś ą ę -
rylic . Jan Paweł II nadał im tytuł patronów Europy. Ich pami ci po wi cił te  list Apoą ę ś ę ż -
stolski.

Cyryl, który na chrzcie w. otrzymał imi  Konstantyn, urodził si  w Tesaloniś ę ę -
kach w 826 r. Po odbyciu studiów filozoficznych w Konstantynopolu prowadził wykłady
z filozofii i był bibliotekarzem. W 855 r. postanowił wej  na drog  ycia zakonnegość ę ż
doł czaj c do swego brata Metodego w klasztorze w Bitynii. Metody, który na chrzcieą ą

wi tym otrzymał imi  Michał, urodził si  ok. 815 r. Posiadał wykształcenie prawniś ę ę ę -
cze, po uko czeniu nauki powierzono mu na dworze cesarskim wysoki urz d, z któregoń ą
jednak zrezygnował wst puj c do klasztoru w Bitynii. ę ą

esarz powierzał im trudne misje dyplomatyczne, np. na Krym, które wymagały
znajomo ci wielu j zyków, m. in. hebrajskiego i arabskiego. W młodo ci poznali  teś ę ś ż
j zyk Słowian. Dlatego cesarz wysłał ich do dzieła ewangelizacji Bułgarów. Cyryl tłuę -
maczył Pismo wi te na j zyk starocerkiewno-słowia ski. Ś ę ę ń

Kolejne zaproszenie do wi tych misjonarzy przyszło od ksi cia Ro cisława zś ę ę ś
Moraw. Wła nie tam po raz pierwszy do sprawowania liturgii Cyryl i Metody wprowaś -
dzili j zyk Słowian pisany alfabetem greckim tzw. głagolic . Pó niej przerodził si  onę ą ź ę

w cyrylic .ę  Otwarto  na kultur  ludów słowia skich tych wykształconych Greków,ść ę ń
spotkała si  z  niezrozumieniem ze strony kleru  franko skiego i  niemieckiego, którzyę ń
sprzeciwiali si  temu dziełu inkulturacji. Z tego powodu Cyryl i Metody byli prze ladoę ś -
wani. Uwa ano bowiem wtedy, e j zykami liturgicznymi s  jedynie hebrajski, grecki iż ż ę ą
łaci ski. Bracia odwołali si  do Rzymu i po interwencji papie a, uzyskali od niego pełnń ę ż ą
aprobat  dla ich trudu w głoszeniu Jezusa Chrystusa Słowianom. ę

wi ci Cyryl i Metody ewangelizowali tak e Panoni  (W gry), sk d udali siŚ ę ż ę ę ą ę
do Wenecji, a nast pnie do Rzymu, gdzie nowo wybrany papie  Hadrian II udzielił błoę ż -
gosławie stwa dla ich metod pracy w Winnicy Pa skiej po ród Słowian. Papie  poń ń ś ż -
zwolił te  wy wi ci  na kapłanów du  grup  uczniów Cyryla i Metodego. Cyryl podż ś ę ć żą ę
koniec swego krótkiego ycia wst pił do klasztoru, gdzie 14 lutego 869 roku zmarł naż ą
r kach swego brata Metodego. Jego ciało spoczywa w bazylice w. Klemensa w Rzymie.ę ś
Po mierci Cyryla, papie  Hadrian II mianował Metodego arcybiskupem Moraw i Panoś ż -
nii (W gry). Znowu zetkn ł si  z wrogo ci , tym razem ze strony arcybiskupa Salę ą ę ś ą -
zburga, który uwi ził go na dwa lata. w. Metody po uwolnieniu udał si  ponownie doę Ś ę
Rzymu, gdzie z wielk  yczliwo ci  przyj ł go papie  Jan VIII. Arcybiskup Metody,ą ż ś ą ą ż
wyczerpany trudami znoszonymi dla Ewangelii, umarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r. 

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Ogłoszenia parafialne 

1. W poniedziałek przypada światowy dzień chorych. Podczas każdej
Eucharystii będziemy udzielać sakramentu namaszczenia  dla osób
chorych

2. W czwartek [14 lutego] przypada święto św. Cyryla i Metodego –
biskupów i patronów Europy, a także wspomnienie św. Walente-
go – patrona osób chorych na nerwicę, epilepsję, a także opiekuna
zakochanych. 

3. W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego w ko-
ściele  na nabożeństwie z relikwiami św. Jana Pawła II.

4. W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego znajdziemy cieka-
we artykuły: o aktorce Poli Negri i jej przywiązaniu do wiary, a
także o niezwykłej karierze piłkarza Krzysztofa Piątka. Zachęca-
my do lektury! 

Por. Deon.pl
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