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Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

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. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 11. 02. 2019 – NMP z Lourdes – Dzień Chorego 

9. 00 Do MB z Lourdes z okazji Światowego Dnia Chorych w int. naszych 

Chorych, Osób Starszych, z udzielaniem Sakramentu Chorych i 

błogosławieństwem Lourdzkim 

 Wtorek 12. 02. 2019  

18. 00 Za ++ Marię i Stanisława Woszek, ++ z rodz. Kluczny oraz Alojzego 

Warwas 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z III kl. Gimnazjum 

 Środa 13. 02. 2019 – wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców, Dobrodziejów Kościoła i za 

Chorych 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Bernadety Laxy z ok. 60 r. ur., za męża Benedykta, za dzieci z 

rodzinami, za + matkę i teściów 

 Czwartek 14. 02. 2019 – św. Cyryla i Metodego – Patronów 

Europy 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Annę i Piotra Frejlich, braci Gintera i Jana, bratową Jadwigę, 

męża Piotra Świerc, za ++ z pokr. i d.op. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Horsta z ok. 80 r. ur., za żonę Ritę i w int. całej rodziny 

 Piątek 15. 02. 2019  

7. 00 Do B.Op. MBNP. w int. rodziny Wieszala i za córki z rodzinami 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za ++ Konrada i Marię Smandzik, 

Alojzego i Martę Salzburg oraz krewnych 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 16. 02. 2019  

13. 00 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Oskara Labuhn i w int. Julii z ok. 4 r. 

ur., za rodziców, dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. WIECZORNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Piotra Sieroń z ok. urodzin, za żonę, syna, rodziców i rodzeństwo  

- Za ++ Norberta i Katarzynę Szlensog, syna Karola, zięcia Huberta i d.op.  

- Za + Apolonię Kondziela, męża Jerzego, + syna Zygmunta oraz za ++ 

krewnych a także za ++ Kapłanów z naszej Parafii  

- Za + Jerzego Smolin w 10 r. śm., jego ++ rodziców i teściów Marię i Jana 

Bazelak, dziadków z obu stron, za + zięcia Zygmunta Klepert, jego ++ 

rodziców, ciocię Jadwigę Sańkowską, za + Ewę Kupczak i za + Józefa Kowal  

- Za + Adriana Parucha w 15 r. śm., za ++ Teresę i Augustna Siekierka  i d.op. 



 Niedziela 17. 02. 2019 – VI Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ Teodora i Ingeborgę Bednorz i za ++ z rodz. Bednorz – Franke   

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marii z ok. 80 r. ur., za syna z rodziną i za + męża 

16. 00 Nieszpory  

16. 30 Za ++ rodz. Antoninę i Łukasza Ożóg, syna Jerzego, zięcia Romana Roczek, 

za ++ rodz. Bogumiłę i Jana Kieljan, za + Urszulę Kieljan i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: św. Cyryla mnicha i Metodego 

Biskupa, patronów Europy  

2. W poniedziałek (11.02) Światowy Dzień Chorego. Zapraszam na uroczystą 

liturgię wszystkich naszych Chorych i Osoby w podeszłym wieku. W czasie 

Mszy św. będzie udzielany Sakrament Chorych i błogosławieństwo Lourdzkie  

3. Bóg zapłać naszym Fachowcom za rozebranie szopki Betlejemskiej i za zbiórkę 

do puszek na klasztory kontemplacyjne i klauzurowe .Wpłynęło na ten cel  477 

PLN i 82 GR  

4. Próba chóru parafialnego we wtorek o godz. 18.00 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do 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. 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
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!» 

Patron tygodnia – św. Cyryl i Metody 

Św. Cyryl (Konstanty), mnich, patron Europy (826-869). Urodził się w Tesalonikach 
jako siódme dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym oficerem miejscowego 
garnizonu. Jego właściwe imię to Konstantyn, imię Cyryl przyjął pod koniec życia, 
wstępując do zakonu. Po studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy 
kościele Hagia Sophia. Później odsunął się na ubocze. Jednak odnaleziony, podjął w 
szkole cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem udał się na górę Olimp do 
klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już jego starszy brat św. Metody. Na żądanie 
cesarza Michała III wyruszyli obaj do kraju Saracenów a póżniej Chazarów na Krym, 
aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Św. Cyryl 
przygotował się do tej misji bardzo starannie nauczył się języka hebrajskiego i 
syryjskiego. Po udanej misji, około roku 863, na prośbę księcia Rościsława udali się z 
na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany pierwszym, 
stworzonym przez siebie alfabetem słowiańskim (głagolicą). Św. Cyryl przetłumaczył 
Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała 
się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań. Wezwani do Rzymu, spotkali się ze 
zrozumieniem papieża Hadriana II. w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie i był 
rzymskim zakonnikiem. Cyryl umarł w klasztorze rzymskim (łacińskim) podczas 
wizyty u papieża Hadriana II. 
Św. Metody, biskup, patron Europy (815-885). Jego imię chrzestne Michał. w 
młodym wieku zostaje archontem, czyli zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich 
prowincji. Rezygnuje z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, gdzie zostaje 
przełożonym. Około 855 roku przybywa jego starszy brat św. Cyryl. Odtąd dzielą 
razem swój los w ziemi Saracenów, Chazarów, na Morawach. Po śmierci św. Cyryla 
Hadrian II konsekruje św. Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (obecnie 
Węgry) oraz daje mu uprawnienia legata. Jako biskup kontynuuje rozpoczęte dzieło. z 
powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzymu, jest 
atakowany przez arcybiskupa Salzburga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził 
go w jednym z bawarskich klasztorów. Interwencja papieża Jana VII przynosi św. 
Metodemu wolność. Udaje się ponownie do Rzymu, a stamtąd do Konstantynopola, 
gdzie zostaje przyjęty uroczyście przez cesarza i patriarchę. Powróciwszy na Morawy, 
wkrótce umiera w Welehradzie. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. w roku 
1980 papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy. 

W IKONOGRAFII obaj Święci 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. 


