V NIEDZIELA ZWYKŁA, *C* Łk 5,-11*10.02.2019
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał
nad jeziorem Genezaret – zobaczył
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
«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
na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Co zrozumieli pierwsi apostołowie, którym Jezus zapowiedział, że mają się stać
rybakami ludzi? Woda to w kulturze żydowskiej dwuznaczny symbol. Z jednej strony
służy oczyszczeniu i daje życie. Z drugiej strony oznacza śmierć i zniszczenie (potop,
Morze Czerwone). Łowić ludzi znaczy przenosić ich ze środowiska śmierci i grzechu do
nowego życia, które przynosi Jezus. Obraz połowu ma także w nauczaniu Jezusa
znaczenie związane z końcem świata i sądem. Apostołowie swoim życiem i głoszeniem
Ewangelii obwieszczają, że historia ludzkości weszła już w swą decydującą fazę. Zbliża
się sąd Boży. Są sługami nadchodzącego Królestwa Boga, którego blask opromienia
już horyzont.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Czy nie przegapiłem mojego czasu wezwania? Czy przypadkiem nie
powiedziałem bogu „nie”?
Do wykonania: Będę uważniej nadsłuchiwać, czy Bóg nie chce mi czegoś
zakomunikować?
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

11.02 (poniedziałek) Wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes.
Światowy Dzień Chorych. Niepokalana Dziewica objawiła się Bernadecie Soubirous w
roku 1858 w Lourdes, we Francji, przy grocie masa bielskiej. Treścią orędzia Maryi jest
wezwani e grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty.
Lourdes stało się miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza
względem chorych i ubogich. Wierni wypraszają tam liczne łaski dzięki
wstawiennictwu Matki Najświętszej. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego
ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1992 r. Ustanowienie przez Ojca Świętego
Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła

powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeŜeniu
miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Św. Jan Paweł II zaznaczył, Ŝe "Dzień
ten na celu uwraŜliwienie ludu BoŜego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji
działających na rzecz słuŜby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność
zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia
na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej;
włączenie w duszpasterstwo słuŜby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin
zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangaŜowania wolontariatu..."
14.02 (czwartek) Święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy
Cyryl, urodzony w Tesalonice (dziś Saloniki), w Konstantynopolu otrzymał
gruntowne wykształcenie. Wraz z bratem Metodym udał się na Morawy, aby tam
głosić Ewangelię. Obaj przygotowali teksty liturgiczne w języku słowiańskim, spisując
je alfabetem zwanym później cyrylicą. Cyryl umarł 14 lutego 869 roku w Rzymie,
dokąd obaj zostali wezwani, Metody zaś, otrzymawszy święcenia biskupie, udał się do
Panonii (dzisiejsze Węgry), gdzie niestudzenie głosił Ewangelię. Wiele wycierpiał od
zazdrosnych przeciwników, cieszył się jednak poparciem papieŜy. Zmarł 6 kwietnia
885 roku w Welehradzie na Morawach.
15.02 (piątek) Wspomnienie bł. Michała Sopoćki, prezbitera
Urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie. W 1910 roku wstąpił do
Seminarium Duchownego w Wilnie. W 1914 roku otrzymał święcenia kapłańskie i przez
cztery lata pracował jako wikariusz w Taboryszkach. W latach 1919-1924 był kapelanem
wojskowym w Warszawie i jednocześnie odbył studia specjalistyczne na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Pedagogicznym. W 1924
roku przeniesiony został do Wilna, gdzie nadal pełnił funkcję kapelana wojskowego, aŜ do
roku 1932. Od 1928 roku zatrudniony został jako zastępca profesora teologii pastoralnej
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. W latach 1927-1932 pełnił
funkcję ojca duchownego w Seminarium Wileńskim. W 1947 roku przybył do
Białegostoku i podjął wykłady w Seminarium Duchownym, które prowadził do roku
1962. Zadziwia róŜnorodność jego posługi kapłańskiej: był duszpasterzem parafialnym,
katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na Uniwersytecie i w
Seminarium, ojcem duchownym, spowiednikiem alumnów, księŜy i sióstr zakonnych,
kapelanem wojskowym, działaczem trzeźwościowym, a takŜe budowniczym kościołów.
W Dzienniczku siostra Faustyna zapisała obietnicę Pana Jezusa, dotyczącą jej spowiednika,
ks. Michała Sopoćki, który pomagał jej przekazać prawdę o Miłosierdziu BoŜym: Tyle
koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to. Nie za pomyślność w
pracy, ale za cierpienie nagradzam (Dzienniczek, 90).
WARTO WIEDZIEĆ
Katoliccy patroni Europy
Tytuł patrona nadany przez papieŜa i uŜywany przez Kościół łaciński, odzwierciedlający
szczególny kult i wstawiennictwo danego świętego oraz jego wkład w rozwój
chrześcijańskiej Europy. Pierwszym patronem Europy został ogłoszony w 1964 roku
Benedykt z Nursji w trakcie soboru watykańskiego II przez Pawła VI, który podkreślił w
ten sposób rolę jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i
Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Współpatroni: Cyryl i Metody – ogłoszeni
współpatronami w 1980 roku przez Jana Pawła II, oraz: Brygida Szwedzka, Katarzyna ze
Sieny, Teresa Benedykta od KrzyŜa – ogłoszone współpatronkami 1 października 1999
przez Jana Pawła II

