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5 NIEDZIELA ZWYKŁA

A SZYMON ODPOWIEDZIAŁ: «MISTRZU,
CAŁĄ NOC PRACOWALIŚMY I NICEŚMY NIE UŁOWILI.

LECZ NA TWOJE SŁOWO ZARZUCĘ SIECI».
SKORO TO UCZYNILI, ZAGARNĘLI TAK WIELKIE
MNÓSTWO RYB, ŻE SIECI ICH ZACZYNAŁY SIĘ RWAĆ.
Łk 5:5-6

K OMENTARZ N AUKOWY
„NA TWOJE SŁOWO ZARZUCĘ SIECI”

„Polecenie Jezusa jest całkowicie nieoczekiwane.
Rybacy po wypłukaniu sieci mieli właśnie udać się na
zasłużony odpoczynek. Polecenie to też wydaje się
absurdalne, na co wskazuje sam Szymon w swojej
odpowiedzi. Na Jeziorze Galilejskim lepiej było łowić
w nocy aniżeli w dzień. Rybacy zostawiali na noc swe
niewody (długa sieć rybacka) i o świcie wyciągali z nich
zazwyczaj mnóstwo ryb (w wodach jeziora żyło około 40
gatunków różnych ryb), które rano sprzedawali jeszcze
świeże na pobliskich targach. Jeżeli zatem nocna
praca nie przyniosła żadnych rezultatów, tym bardziej
bezowocna powinna być próba połowu w ciągu dnia.
Ponadto Jezus każe wypłynąć na miejsce głębokie
(jego głębokość dochodzi nawet do 45 m). W głębinach
nie można dostrzec obecności ryb, które widać tylko
w płytkiej wodzie. Polecenie Jezusa jest więc niezwykłe
z dwóch motywów: nakazuje On łowić ryby o porze,
która była do tego zupełnie nieodpowiednia, oraz
w miejscu, w którym trudno było dostrzec szansę na
pozytywne rezultaty wykonywanej pracy. Szymon nie
był zobowiązany do posłuszeństwa Nauczycielowi, który
zupełnie nie znał się na jego zawodzie. Jednakże już raz
w życiu doświadczył ogromnej mocy słowa
wypowiadanego przez Jezusa. Również w tym
kontekście ogromne znaczenie ma fakt, że
w Łukaszowym opisie uzdrowienie teściowej Szymona
dokonało się na słowo, w którym Jezus rozkazuje
gorączce jako swemu słudze (4, 39). Dlatego właśnie
Szymon odpowiada z wiarą Nauczycielowi: na Twoje
słowo zarzucę sieci (...)

Słowa Ewangelii wg
św. Łukasza 5, 1 - 11
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.

Jezioro Genezaret obfitowało w wielkie ilości ryb.
Rybacy, tworzący pewien rodzaj spółki obejmującej dwie lub więcej rodzin, czerpali ze swej pracy
zyski wystarczające do godziwego życia, nawet jeśli od czasu do czasu zdarzyła się noc, że wracali na
brzeg z pustymi sieciami. Dlatego z pewnością nawet im nie przyszło do głowy prosić Jezusa o jakąś
cudowną interwencję. Również Jezusowi w sprowokowaniu bardzo obfitego połowu nie chodzi
o przyjście Szymonowi z pomocą materialną. Cel tego cudu – jak wynika z wymowy całej
perykopy – jest taki sam, jak w przypadku przemiany wody w wino w J 2, 1-11: objawienie chwały
Jezusa i mocy Jego słowa. Szymon Piotr, który na słowo Nauczyciela zarzucił sieci na głębi jeziora,
zaraz potem na Jego słowo porzucił te same sieci z ich obfitą zawartością”.
(F. Mickiewicz, Ewangelia według św. Łukasza. Rozdziały 1–11, Częstochowa 2011, s. 284 i 287)

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
IZAJASZA IZ 6, 1-2A. 3-8
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».

CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
DO KORYNTIAN 1 KOR 15, 1-11
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 usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem
posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym
«Oto ja, poślij mnie!»
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.
GŁOSZENIA

O GŁOSZENIA





Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak
W poniedziałek 11-go lutego zapraszamy na Mszę
uwierzyliście.
Św. i nabożeństwo eucharystyczne.
Po Mszy Świętej zapraszamy do zakupu biletów
na parafialny Dinner-Dance, który odbędzie się
w sobotę 2-go marca.

M YŚLI D NIA
„Zazdroszczę księdzu takiej spokojnej i ciekawej
pracy: modlitwa, spowiedź, Msza Święta, spotkanie
z grupą wiernych”.

INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA LUTY:
INTENCJA POWSZECHNA:
Aby

z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary
handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

KOLEKTA 03.II.2019

Tygodniowy Budżet
apostołowie mogli przypuszczać, że praca
Niedzielna Kolekta:
z ludźmi będzie taka prosta jak zarzucenie sieci
-ofiary złożone do koszyka
w odpowiednim miejscu.
-ofiary złożone online
Ewangelizacja i duszpasterstwo to czasem praca Razem

Powołani

syzyfowa, świadomość, że z tysięcy słuchaczy dociera
się tylko do kilku osób.

$ 23,500.00
$ 16,080.00
$ 4,324.00
$ 20,404.00

Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

MINISTRANCI

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

LEKTORZY

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
02/16/2019

Grupa Młodzieżowa

Obecni na Mszy Św.
lektorzy i ministrowie
eucharystii chętni do
służby proszeni są
o zgłoszenie się do
zakrystii najpóźniej
10 min przed
rozpoczęciem mszy.

NIEDZIELA
02/17/2019

Maya Fajczyk
Alex Fajczyk
Nicholas Fajczyk
Natalia Molczyk
Zuzanna Bajda
Jan Bajda
Jerzy Wąż
Jarek Kawecki
Kasia Zeliszczak
Tadeusz Leszewicz
Iwona Hess
Macin Wojtulewicz
Janina Adamczyk

