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     W środę, 9 lutego o godzinie 10:00, se-
niorzy zapraszają do swojej sali, nad jadło-
dajnią dla ubogich, na spotkanie poświęcone 
losom Polaków zesłanych na Wschód, które 
poprowadzi pan Eugeniusz Kinasz - Sybirak. 
    W piątek Światowy Dzień Chorego - za-
chęcamy do modlitwy w intencji chorych i 
okazywania im chrześcijańskiej miłości. W 
tym dniu dodatkowa Msza św. z Namasz-
czeniem chorych o godz. 11.00. 
     Dziękujemy za dyżur przy sprzątaniu 
(pod warunkiem, że ktoś był) i prosimy w 
sobotę parafian z ul. Kopernika, blok 8, klat-
ki 1, 2 i 3. 

     Za tydzień 2. niedziela miesiąca - ofiarą i 
modlitwą będziemy wspierać spłatę naszej 
nowej posadzki i ogrzewania podłogowego. 
    Spotkanie organizacyjne w sprawie wy-
jazdu do Zakopanego w dniach 14-19 lutego 
odbędzie się 11 lutego, w piątek, o godz. 
17.00 koło kawiarenki. Można się jeszcze 
zapisać na wyjazd w naszej księgarence. 
    Intencja na miesiąc luty:  Módlmy się wszy-
scy za ludzi chorych i o pokój na świecie. 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 5, 1-11 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

     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 Szymo-

na, poprosił go, żeby nieco odbił od brze-
gu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 

     Gdy przestał mówić, rzekł do Szymo-
na: «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 zaczyna-

ły się rwać. Skinęli więc na współtowarzy-
szy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z po-

mocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie ło-

dzie, tak że się prawie zanurzały. 
     Widząc to, Szymon Piotr przypadł Je-

zusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, 
Panie, bo jestem człowiekiem grzesz-

nym». 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 wcią-

gnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko 

i poszli za Nim. 

Wypłyń na głębię 
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Do 6 marca br. w Małej 
Galerii, na I piętrze 
Jarosławskiego Ośrod-
ka Kultury i Sztuki, pl. 
Mickiewicza 6, można 
obejrzeć wystawę prac 
nauczycieli z Zespołu 
Szkół Plastycznych w 
Jarosławiu. 

Realizujemy bon turystyczny 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH I MODLITWY  

Nasza Kawiarenka zaprasza, tel. 514208525 


