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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.
Szymon Piotr najpierw pozwolił Jezusowi wejść do swojej łodzi. Potem słuchał Jego
nauczania. Następnie był Mu posłuszny: "Na Twoje słowo zarzucę sieci" i wypłynął na głębię
wbrew ludzkiemu rozsądkowi. To wszystko odmieniło jego życie - z rybaka ryb stał się
rybakiem ludzi, z grzesznika stał się świętym i skałą wśród Apostołów. Życie każdego
człowieka może się odmienić podobnie jak życie Piotra. Wystarczy pójść w jego ślady.
Najtrudniej zawsze wykonać ten pierwszy krok - pozwolić Jezusowi wejść do naszej "łodzi",
to znaczy zaprosić Go do naszego życia.
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:

08.02 (wtorek) Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, prezbitera
Urodził się w Wenecji około 1486 roku i walczył jako oficer wojskowy przeciwko Lidze
z Cambrai. Został pojmany jako jeniec, w więzieniu poczuł powołanie zakonne. Złożył
śluby w 1518 roku i postanowił zająć się opieką nad sierotami, chorymi i opuszczonymi,
a także wykupem prostytutek. Założył zgromadzenie ojców somaskich. Zmarł w roku
1537, został kanonizowany w 1767 roku. Jest przedstawiany w sutannie kleryków
regularnych, w otoczeniu dzieci.

09.02 (środa) Wspomnienie św. Apolonii, dziewicy i męczennicy
Imię pochodzi z języka łacińskiego, wiąże się z bogiem Apollem. Być może wywodzi się od
etruskiego nazwiska rodowego Apluni. Apolonia, podeszła w latach diakonisa
z Aleksandrii, poniosła męczeństwo w 249 roku. W czasie plądrowania domów
chrześcijan wyrwano jej zęby i złamano szczękę. Zagrożona spaleniem na stosie, jeśli nie
wypowie bluźnierczych słów, Apolonia wybrała śmierć, nie zaparła się Chrystusa. Jej kult
od razu rozpowszechnił się na Zachodzie. Jest przedstawiana jako młoda kobieta
z obcęgami, czasami z zębami, które jej wyrwano; często ma w ręce gałązkę palmową –
symbol męczeństwa.
10.02 (czwartek) Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Scholastyka pochodziła z Nursji (w środkowych Włoszech) i była siostrą bliźniaczką św.
Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół pw. św. Benedykta.
W podziemiach kościoła pokazują część muru, który stanowił dom rodzinny Scholastyki i
Benedykta. Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem św. Benedykta.
Towarzyszyła też mu w jego podróżach i naśladowała jego tryb życia, poświęcony Panu
Bogu. Kiedy Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona założyła podobny klasztor
dla niewiast. Do dnia dzisiejszego istnieją tam dwa klasztory na pobliskich wzgórzach: w
Subiaco męski klasztor św. Benedykta, a w Plombariola - żeński klasztor św. Scholastyki.
Można także oglądać grotę, gdzie się spotykali na świętych rozmowach. Podobnie działo
się na Monte Cassino.
11.02 (piątek) Wspomnienie Najświętsze Maryi Panny z Lourdes
Maryja objawiła się ubogiej pasterce Bernardecie Soubirous w roku 1858 w Lourdes, we
Francji, przy grocie masabielskiej, w cztery lata po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego –
16 lipca 1858) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. Treścią orędzia Maryi z Lourdes jest
wezwanie 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..
WATRO WIEDZIEĆ
W dniu 11 lutego Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes oraz ustanowiony przez św. Jana Pawła II w roku 1992
Światowy Dzień Chorego. Papież Franciszek zaapelował do pracowników służby
zdrowia o działania "stale nakierowane na godność i życie człowieka, bez jakiejkolwiek
zgody na działania o charakterze eutanazji, wspomaganego samobójstwa,
zaprzestania podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest
nieodwracalny". Kościół w Polsce w opiece nad chorymi: Kościół katolicki w Polsce jest
zaangażowany w opiekę nad chorymi na wielu płaszczyznach: przez księży niosących
w parafii pomoc duchową, wolontariuszy odwiedzających chorych, zakonników
i zakonnice w placówkach służby zdrowia prowadzonych przez zgromadzenia zakonne
oraz dzięki kapłanom, którzy pracują w państwowych lub prywatnych placówkach
służby zdrowia jako kapelani. Zakony prowadzą w naszym kraju 6 szpitali, 14
hospicjów, 43 domy opieki, 26 ośrodków terapii dla osób uzależnionych, 16 lecznic
i punktów ziołolecznictwa i tyle samo aptek.

