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Ewangelia: (Łk 5, 1-11)
Jezioro Genezaret

Bardzo znaczącym miejscem podczas działalności Pana Jezusa 
było jezioro Genezaret (zwane też Tyberiadzkim lub Galilejskim). 
Rzeka Jordan, wraz z nim stanowi główne źródło nawodnienia 
w Izraelu.

To u jego wybrzeży Jezus powołał czterech swoich apostołów: 
rybaków Szymona Piotra i jego brata Andrzeja (por. Mt 4, 18), 
a także braci: Jana i Jakuba (por.  Mt 4, 21). 

To tu z łodzi nauczał tłumy (Łk 5, 3). Pokazał tym samym 
konieczność porzucenia przywiązań ziemskich i bezpiecznego 
lądu, aby wypłynąć w niebezpieczną podróż w nieznane, której 
celem jest życie wieczne.

Nad Jeziorem Galilejskim miał także miejsce ob�ity połów ryb, 
który mógł się udać jedynie za sprawą i zrządzeniem samego 
Zbawiciela. Wcześniej przecież uczniowie sami całą noc pracowali 
i nic nie ułowili (por. Łk 5, 5). 

Innym razem, gdy uczniowie płynęli z Jezusem nagle zerwała 
się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś 
spał (Mt 8, 24). Na ich krzyk o ratunek Jezus wypomniał im małą 
wiarę, potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka 
cisza (Mt 8,26). 

Pewnej nocy po ta�li Genezaret Jezus przyszedł do swych 
uczniów (por. Mt 14, 25). Szymon zaś chciał zrobić to samo i niemal 
utonął, uratowany przez Mistrza.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Relikwie św. Jakuba Młodszego

Jakub Młodszy, zwany też Mniejszym zmarł śmiercią męczeńską 
przez ukrzyżowane w egipskim mieście Ostrakine około 62 roku. 
Istnieją też przekazy mówiące, że został strącony z wieży świątyni 
jerozolimskiej, ukamieniowany, a następnie dobity pałką. 

Jego relikwie odnaleziono w cudowny sposób w roku 351, kiedy to 
św. Epifaniusz ujrzał we śnie miejsce ukrycia nie tylko szczątków 
apostoła, ale także Zachariasza i Symeona. W VI wieku za panowania 
cesarza Justyna II, przeniesiono je do Konstantynopola, gdzie spoczęły 
w świątyni wzniesionej specjalnie ku ich czci. Dziś szczątki apostoła 
przechowywane są w Rzymie, w bazylice św. Filipa i św. Jakuba.

Źródło: A. Polewska, Najsłynniejsze relikwie chrześcijaństwa, Kraków 2012.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Został ustanowiony 13.05.1992 r. przez Jana Pawła II. Papież 
wyznaczył dzień obchodów na 11 lutego, wspomnienie Matki Bożej 
z Lourdes .

Od pierwszego uzdrowienia (1 marca 1858 r.) chorzy napływają 
do Lourdes, spodziewając się uzdrowienia ciała lub szukając sił do 
znoszenia cierpienia. Kościół katolicki uznał oficjalnie 70 cudów 
i ok. 7 tysięcy uzdrowień, których nie da się wyjaśnić naukowo.

11.02.1858 r. - pierwsze objawienie w Lourdes
Matki Bożej Bernadecie Soubirous

Niezwykłe odkrycie  w wodach Genezaret…
 Łódź Jezusa

W 1986 r. w mule jeziora Genezaret w Izraelu, przypadkowo 
odkryto dawną łódź rybacką. Zbadane metodą radiowęglową 
szczątki datowano na okres między 100 rokiem p.n.e. a 67 n.e. 
Znalezisko to nazwano umownie łodzią Jezusa.

Według naukowców takich jednostek używali galilejscy rybacy 
nad Jeziorem Genezaret w czasach Chrystusa. Nowy Testament 
opisuje, że Nauczyciel z Nazaretu wiele razy żeglował podobną 
łodzią ze swoimi uczniami.

Łódź wykonano aż z dwunastu gatunków drewna. To zapewne 
z powodu braku tego surowca w okolicach – szkutnik budował 
z tego, co mu wpadło w ręce... W środku była też lampka oliwna – 
nic dziwnego: w Ewangelii św. Łukasza jest opis nocnego połowu 
(5, 4–11).

Zabiegi konserwatorskie trwały 14 lat. Obecnie łódź jest 
eksponowana w muzeum Jigal Allona w Ginnosar.

Powstały też liczne kopie. Jedną z nich można oglądać 
w ośrodku Ogólnopolskich Spotkań Młodych nad Lednicą.

Serafini

Najwyższe chóry anielskie stojące najbliżej Boga to Serafini, 
Cherubini oraz Trony. Są to aniołowie kontemplacji. Ludzki umysł nie 
jest w stanie pojąć ich czystości i świętości, jak również ich udziału 
w adoracji Boga.

O serafinach dowiadujemy się dzięki św. Izajaszowi. Prorok opisuje 
te anioły z dosyć dużą dokładnością. W jego wizji pojawiają się one 
wokół tronu Bożego jako podwójny chór na wieki sławiący chwałę 
i majestat Pana Zastępów. Izajasz wspomina także, że futryny drzwi 
świątyni zatrzęsły się od pełnego mocy śpiewu Serafinów: „Święty, 
święty, święty, Pan Bóg Zastępów/ Cała ziemia pełna jest Jego chwały” 
(Iż 6, 3).

Jak wyglądają Serafini? Izajasz daje jasną odpowiedź: „Ujrzałem 
Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty 
wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po 
sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, 
a dwoma latał” (Iz 6, 2).

Z uzdrowień w Lourdes...
Sparaliżowany żołnierz zaczyna chodzić

Podczas pierwszej wojny światowej John Traynor kilka razy ledwo 
uszedł z życiem. Odniósł poważne obrażenia na froncie wojennym. 
Lekarze uznali jego przypadek za beznadziejny. Z� ołnierz miał uraz 
mózgu, paraliż ręki i obu nóg i chore płuca. Cierpiał też na epilepsję. 
Przechodził kolejne zabiegi chirurgiczne, które nie przynosiły żadnej 
poprawy. Był skazany na wózek inwalidzki. Postanowił chwycić się 
ostatniej deski ratunku - pojechał do Lourdes. Przebywając w 
basenach z cudowną wodą modlił się gorliwie z silną wiarą w cud. 
Nagle nogi żołnierza w basenie poruszyły się. Po wielu latach 
ogromnych cierpień, paraliżu i poruszania się na wózku inwalidzkim, 
odzyskał władzę w kończynach. Uzdrowienie stawało się coraz 
bardziej widoczne z każdą kolejną godziną, aż wreszcie chód żołnierza 
stał się zupełnie normalny. Przypadek ten tra�ił  na listę 
niewytłumaczalnych uzdrowień w Lourdes.

Z� ródło: Praca zbiorowa, „Cuda	Lourdes”, Ringier Axel Springer 2010
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Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na V Niedzielę zwykłą – 06.02.2022

W piątek, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. Ten dzień jest obchodzony także jako Światowy 
Dzień Chorych. Szczególną modlitwą będziemy otaczać wszystkich, 
którzy zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia. Msza Święta 
w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia 
w piątek o godz. 18:00. 

Msza św. z obrzędem poświęcenia świec dla dzieci z kl. III 
przygotowujących się do I Komunii św.: kl. 3a – 8 lutego;  
kl. 3b – 9 lutego;  kl. 3c – 11 lutego na Mszach św. o godz. 18:00.

Adoracja Najświętszego sakramentu w ciszy i możliwość skorzystania 
z sakramentu pokuty: w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  
od godz. 17:30 do godz. 18:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Oko - symbol Bożej Opatrzności

Oko Opatrzności ,  inaczej wszystko 
widzące oko, to symbol utożsamiający Boga 
Ojca widzącego wszystkie ludzkie czyny. 
Oprócz tradycji chrześcijańskiej, pojawia się 
również wśród symboli wolnomularskich, 
gdzie nazywany jest deltą świetlistą. Oko 
Opatrzności ma swoje źródła w starożytnym 
Egipcie, pochodzi prawdopodobnie od oka 
H o r u s a ,  e g i p s k i e g o  b o g a .  O w e  o k o

symbolizuje odrodzenie, powrót do zdrowia. W Europie symbol 
ten pojawił się na przełomie XVII i XVIII w.

Oko Opatrzności najczęściej przedstawiane jest jako zamknięte 
w trójkącie otwarte oko otoczone promieniami. Symbol ten 
pojawia się na wielu budynkach w Polsce i na świecie, 
np. w Krakowie na ul. Floriańskiej znajduje się Kamienica Pod 
Okiem Opatrzności. Symbol wszystko widzącego oka można 
znaleźć także w herbach kilku miast np. Boguchwały czy 
Radzymina. Ponadto symbol ten znajduje się na banknotach m. in. 
na amerykańskim dolarze.

Papież Leon I Wielki

Z 266 papieży tylko trzech nosi oficjalnie 
p r z y d o m e k  „ W i e l k i ” .  P i e r w s z y m 
chronologicznie jest Leon I. Żył w V w. Zwalczał 
średniowieczne herezje, dążył do umocnienia 
prymatu rzymskiego Kościoła. Na soborze 
w Chalcedonie w 451 r. pod jego istotnym

wpływem uchwalono dogmat mówiący o tym, że Jezus jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem zarazem. Pewnego 
dnia musiał stanąć jednak przed zadaniem, które – jak zapewne mu się 
wydawało – przerastało jego zdolności. Na północne tereny cesarstwa 
rzymskiego wkroczyli, mordując i plądrując Hunowie pod wodzą 
Attyli. Cesarz Walentynian III, zbyt słaby, żeby poradzić sobie 
z najazdem, poprosił o pomoc właśnie papieża Leona I. Papież, choć 
nie był ani politykiem, ani mediatorem, wystąpił przeciwko królowi 
Hunów. Wyruszył na spotkanie do Mantui, gdzie odbył krótką 
rozmowę, po której… Attyla zarządził odwrót. Rzym został ocalony. 
Co powiedział papież wodzowi Hunów? Tego źródła nie podają. Trzy 
lata później, w 455 r. Leon znów negocjował w podobnych 
okolicznościach. Tym razem u bram Rzymu stanęli Wandalowie pod 
wodzą Genzeryka. Nie udało się zapobiec splądrowaniu Wiecznego 
Miasta, ale Leon wynegocjował, by oszczędzono jego mieszkańców od 
rzezi i nie spalono Rzymu. Papieża uznano za wybawcę Italii, a ludność 
darzyła go zaufaniem. 

Pozostało po nim ponad 140 listów i około 100 homilii. Jako 
pierwszy papież został pochowany w bazylice św. Piotra (starszej, 
wczesnochrześcijańskiej, z fundacji Konstantyna Wielkiego).

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 07.02.2022 – Bł. Klary Szczęsnej, dziewicy 
 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 8) 
Wtorek – 08.02.2022 – Św. Hieronima Emilianiego, zakonnika; 
   św. Józefiny Bakhity, dziewicy 
 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 9) 
Środa – 09.02.2022  

 7:00 
+ Za śp. Walerię Kuchtę, Jana Kuchtę, Tadeusza 
 Ceglińskiego 

 18:00 + Za śp. Zygmunta Habrynia 

 20:00 

Dziękczynna za odzyskane zdrowie. O odmianę życia dla 
Karoliny i Bartosza, o błogosławieństwo Boże i dary  
Ducha Świętego 
+ Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 10) 
+ Za śp. Michała Osińskiego 
+ Za śp. ks. Dariusza Strzelczyka i Mieczysława 
 Strzelczyka 
+ Za śp. Artura Tuptę 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Stefana Pateckiego 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Kazimierę Warchoł 
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską 
+ Za śp. Zofię Binczycką 
+ Za śp. Marka Tochowicza 
+ Za śp. Andrzeja Rzemieńca 
+ Za śp. Antoninę Moryś 
+ Za śp. Agnieszkę Dej 
+ Za śp. Bronisława Formickiego 

Czwartek – 10.02.2022 –  Św. Scholastyki, dziewicy 
 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 11) 
Piątek – 11.02.2022 – NMP z Lourdes 
 7:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 12) 

 18:00 
W intencji wszystkich chorych w naszej Parafii 
+ Za śp. Walerię i Jana Kuchta, Tadeusza Ceglińskiego 

Sobota – 12.02.2022  
 7:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 13) 

 18:00 
+ Za śp. Teresę Pluta, Jadwigę i Lucjana Bednarczyk  
 w 6. rocznicę śmierci 

Niedziela – 13.02.2022 –  6. Niedziela zwykła 

 7:00 
+ Za śp. Irenę Gołębiowską w 33. rocznicę śmierci  
 i męża Pawła 

 9:00 + Za śp. Joannę Turkiewicz w 6. rocznicę śmierci 

 10:30 
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Aniołów 
Stróżów dla Łucji i Antosi z racji urodzin 
+ Za śp. Stanisławę i Floriana Kupidło 

 12:00 W intencji wszystkich parafian 
 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 14) 

 


