LITANIA ZA CHORYCH
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Boże, który stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i nie chcesz jego zniszczenia,
Boże, który naszym pierwszym rodzicom po ich upadku dałeś nadzieję, że będą mieli
Zbawiciela,
Boże, który rozkazałeś Mojżeszowi na pustyni wystawić miedzianego węża, aby Izraelici
patrząc na niego nie umierali od ukąszenia węży,
Boże, który stworzyłeś rozmaite lekarstwa i zioła dla uleczenia naszych chorób,
Boże, który ulitowałeś się nad łzami i modlitwą króla Ezechiasza i przedłużyłeś mu życie,
Boże, który wielu sposobami doświadczonego Hioba na końcu wspaniale nagrodziłeś,
Boże, który pobożnego Tobiasza ciężko dotknąłeś utratą wzroku, a potem wzrok mu
przywróciłeś,
Boże, który chcesz nas oczyścić przez cierpienia, jak złoto w ogniu,
Jezu, który przyszedłeś dla uzdrowienia chorych, pocieszenia strapionych i otarcia łez
naszych,
Jezu, który uzdrowiłeś chorego od trzydziestu ośmiu lat mocą Twego słowa,
Jezu, który wskrzesiłeś Łazarza od czterech dni umarłego,
Jezu, który trędowatych uleczyłeś, ślepym przywróciłeś wzrok, głuchym słuch, niemym
mowę, a tych, którzy z ufnością dotknęli się skraja Twojej szaty, obdarzyłeś zdrowiem,
Jezu, mężu boleści, który znasz nasze słabości z doświadczenia,
Jezu, który poszedłeś na śmierć jak baranek, który daje się prowadzić na zabicie,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od grzechu, który śmierć zadaje duszy, zachowaj nas, Panie.
Od takiej śmierci, która prowadzi do wiecznego potępienia,
Od sideł i chytrości szatańskiej,
Od wszelkich niebezpieczeństw,
Od upadku na duchu i niepokoju serca,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas na końcu życia do wiecznego odpoczynku przyjąć raczył, prosimy Cię,
Abyśmy mogli do końca wytrwać i dostać się do szczęśliwej wieczności, prosimy Cię,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
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Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

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.

Medytacja nad Słowem Bożym

Stanę w tłumie ludzi, którzy cisną się do Jezusa, aby Go słuchać (ww. 1-3). Spróbuję wejść w ich odczucia
i przeżycia: skupienie, zafascynowanie Jezusem, poczucie bezpieczeństwa i ufność.
Jak często słucham Jezusa? Czy jest we mnie potrzeba i pragnienie Jego słowa? Co przeważa: pragnienie
słuchania czy nuda, świeżość czy rutyna? Na jakie trudności napotyka moje słuchanie Jezusa?
„Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona...” (w. 4). Jezus zawsze przemawia do konkretnego człowieka;
zwraca się do niego po imieniu. Co mogę powiedzieć o mojej osobistej więzi z Jezusem, gdy słucham Ewangelii
podczas Liturgii, zgromadzeń?
„Wypłyń na głębię...”. Przez dłuższy czas będę się wsłuchiwał w te słowa Jezusa, aby odkryć ich
symboliczny sens. Jezus zaprasza mnie do głębszego życia z Nim samym. Czy jest we mnie pragnienie głębszej
więzi z Jezusem, pragnienie głębszej modlitwy?
Szymon Piotr w obecności tłumów spełnia życzenie Jezusa, które po ludzku wydaje się naiwne. Czyni to
tylko ze względu na Niego (ww. 4-5).
Spróbuję wyobrazić sobie siebie na miejscu Szymona. Czy potrafi ę słuchać i rozeznawać wolę Jezusa na
co dzień? Czy nie żyję według logiki „oczywistych rozwiązań i wyborów”, w których ufam tylko sobie? Czy
potrafi ę słuchać na modlitwie? Co mogę powiedzieć o moim zaufaniu do Jezusa?
Przypadnę Jezusowi do kolan i wyznam Mu moją grzeszność i małość. Poproszę Go, aby uczył mnie
rozeznawać i przyjmować Jego wolę w codziennych wyborach. Usłyszę Jego pełne miłości zaproszenie: „Pójdź
za Mną”. Będę powtarzał: „Chcę iść za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.
Krzysztof Wons SDS

Intencje mszalne
Dzień

Godz.

10.02.2019
V Niedziela
Zwykła

800

Intencja
1) + Jerzy Janasek (9 r. śm.), jego rodzice, Łucja, Władysław i zm.
rodzeństwo
2) int. Dziękczynna i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Joanny
i Daniela z ok. 3 rocz. ślubu
W int. chorych, starszych i cierpiących z okazji Dnia Chorych

09.02.2019
Sobota

1700

1000

W int. Doroty i Jana z ok. 25 rocz. ślubu

1200

+ Florentyna, Edmund, Ryszard Pater

1700

+ Mieczysław Jóźwiak

11.02.2019
Poniedziałek

800

+ Leokadia Rychłowska

1700

+ Maria Bukowska

800

W pewnej intencji

1700

+ Józef Przybyszewski

800

+ Zofia, Jan Woźniak

1700

+ Irena Różańska, Renata Kawka

800

800

W int. Parafian
1) + Edward Pietrzak (8 r. śm.)
2) + Kazimierz Walczak
+ Prakseda, Józef, Leszek, Karol Mikuła

1700

+ Barbara Hanczewska

800

O uwolnienie od uzależnienia dla Piotra

1700

+ Zofia, Józef Bandosz

800

+ Halina Kotecka

1000

+ Janina, Antoni, Henryk, Roman Dębowscy

1200

+ Maria Szkudlarek

1700

+ Mieczysław Jóźwiak

12.02.2019
Wtorek
13.02.2019
Środa
14.02.2019
Czwartek
15.02.2019
Piątek
16.02.2019
Sobota
17.02.2019
VI Niedziela
Zwykła

1700

Ogłoszenia duszpasterskie
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Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być
odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy
z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo
rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.
Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Msza Święta w intencji chorych i cierpiących została odprawiona dzisiaj o godz. 8.00.
Przypominamy, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił
duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale
chorym, a także osobom w podeszłym wieku.
Zapraszamy w środę na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy przed wieczorną Mszą
św. oraz w sobotę przed poranną Mszą św. na Godzinki ku czci Niepokalanego
Poczęcia NMP.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
11 II – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego,
•
14 II – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup, patroni Europy,
misjonarze Księstwa Wielkomorawskim i Rusi Kijowskiej.
W związku z urlopem informuję, że od 6 lutego do 21 lutego br. będę nieobecny.
Zastępował mnie będzie ks. kan. Jakub Dębiec.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii, a szczególnie za zeszłotygodniowe ofiary z
przeznaczeniem na fundusz remontowo-budowlany Parafii.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej
Parafii życzę błogosławieństwa Bożego na cały tydzień. Szczęść Boże.

Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek, środa - 17.30 -18.30
wtorek - 10.00 - 11.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek – piątek 9.00 - 15.00
sobota - 9.00 - 12.00

