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V Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg. św. Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól 

utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i 

podeptanie przez ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 

Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 

wszystkim, którzy są w domu. 

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 

chwalili Ojca waszego, który jest w niebie". 

 

Pierwszy list do Koryntian   

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać 

wam świadectwo Boże. 

Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa 

Chrystusa, i to ukrzyżowanego. 

I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. 

A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem 

słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 

aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 6. 02. 2017 – św. męczenników Pawła Miki i 
Towarzyszy 

18. 00 Za + matkę Teresę Schwalbe z ok. urodzin oraz za ++ z rodz. Laxy 

 Wtorek 7. 02. 2017  
18. 00 Za + Magdalenę Neudek w 30 dz. po śm. 

 Środa 8. 02. 2017 – św. Hieronima Emilianiego, kapł. 
7. 00 Do B.Op. MBNP w int.  rodziny Wieszala i za córki z rodzinami 

 Czwartek 9. 02. 2017   
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 W intencji Bogu wiadomej – o wytrwanie w cierpieniu 

 Piątek 10. 02. 2017  - św. Scholastyki, dz. 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:  Za + ojca Gotharda Woszek w 

2 r.  śm., za + matkę Krystynę, ++ Cecylię i Alberta Woszek, za ++ z pokr. z 

obu str. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I- Komunijnych 

 Sobota 11. 02. 2017  - NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego 
9. 00 Do NMP z Lourdes z ok. Światowego Dnia Chorych w int. wszystkich 

naszych Chorych, Cierpiących, Samotnych – w int. wszystkich, którzy się 

nimi opiekują, prosząc o potrzebne łaski i wytrwanie w cierpieniu – z 

sakramentem namaszczenia chorych i z błogosławieństwem Lourdzkim 

12. 00 Ślub i Msza św. Krzysztof Czaja i Ilona Żakowska 

15. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Sylwii Nowak z ok. 50 r. ur., za męża Waldemara, dzieci, synową i rodziców z 

obu stron 

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Krystyny Dziadosz z ok. 60 r. ur., za męża Jana, córki z rodzinami, wnuki i w 

int. całej rodziny 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza   

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w 

pew. int. z ok. 50 r. ur., za męża i w int. całej rodziny  

- Za + Alfonsa Goworek w 30 dz. po śm.  

- Za ++ rodz. Małgorzatę i Alfonsa Franczok, ++ dziadków Marię i Pawła 

Waluś, pokr. i d.op.  

- Za + Jana Matuszek w 30 dz. po śm.  

- Za ++ rodz. Marię i Stanisława, ich synów Kazimierza i Czesława 

Radomskich, pokr. i d.op.  

- Za + matkę Ingeborgę Bednorz w I r. śm., za + ojca Teodora Bednorz oraz 

++ dziadków z obu str. 

  

 



Niedziela 12. 02. 2017 – VI Niedziela Zwykła  
8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Patrycji i Krzysztofa Roesler z ok. 40 r. ur., za synów i w int. całej rodziny 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski,  z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Urszuli i Jerzego Wolny z ok. 40 r. ślubu i za córki z rodzinami  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Tobiasza Szczepańskiego, za 

rodziców, dziadków, chrzestnych, pradziadków, za brata Mateusza i w int. 

całej rodziny 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + matkę Kingę Marny z ok. urodzin 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Pawła Miki i Towarzyszy, św. 

Scholastyki i NMP z Lourdes (sobota)  

2. W sobotę Światowy Dzień Chorego – wszystkich naszych Chorych zapraszam 

na Uroczystą Mszę św. w ich intencji, po której zapraszam do salki na herbatę i 

ciasto  

3. Bóg zapłać za kolektę parafialną na ubezpieczenie kościoła. Na ten cel wpłynęło 

3.160 Zł, 27Gr. i 7 Euro oraz za dzisiejszą kolektę na potrzeby Kurii i 

Seminarium i za ofiary za święta Matki Boskiej Gromnicznej na klasztory 

klauzurowe  

4. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru 

 

 

Patron tygodnia – św. Benedykt z Anianu 

Święty Benedykt z Anianu, opat, nazwisko rodowe Witiza urodził się w 750 r. 

w rodzinie wizygockiego możnowładcy w południowej Francji. Wykształcenie zdobył 

na frankijskim dworze Pepina Małego, dołączył z czasem do grona jego dworzan. Brał 

udział w italijskiej kampanii Karola Wielkiego (773); w jej trakcie o mało nie utonął, 

próbując ratując swego brata. 

Po powrocie z kampanii opuścił dwór i wstąpił do klasztoru Saint-Seine, przyjmując 

imię Benedykta. Był gorliwym ascetą - przez dwa i pół roku żył tylko o chlebie 

i wodzie, modlił się całymi nocami, chodził boso, spał na gołej ziemi. 

Powróciwszy do domu, w 779 r. założył na własnej ziemi niedaleko rzeki Aniane 

nową fundację. Mnisi wykonywali prace fizyczne, kopiowali manuskrypty, żyli 

o chlebie i wodzie przez cały rok z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, kiedy to do 

posiłku dodawali także mleko lub wino, jeśli otrzymali je jako jałmużnę. Efekty tak 



surowej reguły były rozczarowujące; młody opat, przekonany, że reguła św. 

Benedykta jest najlepszym fundamentem dla życia mniszego, postanowił wprowadzić 

ją w swoim opactwie. Od tego momentu zaczęło ono przeżywać rozkwit, stając się 

modelem i centrum reformy mniszej we Francji, zaprowadzonej przez Ludwika 

Pobożnego. Jednym z najważniejszych postulatów tej reformy było poddanie 

wszystkich klasztorów Cesarstwa Franków pod regułę św. Benedykta. 

W sporze dogmatycznym, zwanym adopcjonizmem (jego twórcą i przywódcą był 

Feliks z Urgel; głosił on, że Jezus nie był naturalnym, a jedynie adoptowanym Synem 

Boga), Benedykt stanął po stronie ortodoksji, pisząc w tej sprawie listy i występując 

na synodzie we Frankfurcie w 794 r. 

Benedykt z Anianu brał też udział w synodach w Aachen w 816 i 817 r., które wydały 

dekrety nakazujące powrót do surowszej dyscypliny mniszej (10 lipca 817 r.). 

Benedykt aktywnie włączył się aktywnie we wprowadzanie tych dekretów w życie, 

reformując liczne klasztory. Aby mieć go przy sobie, Ludwik Pobożny ufundował 

opactwo Cornelimünster, które powierzył opiece Benedykta. Ustanowił go też 

opiekunem wszystkich klasztorów w całym Cesarstwie. 

W celu sprawniejszego przeprowadzenia reform, Benedykt opracował Capitulare 

monasticum, regułę opartą na benedyktyńskiej, przeznaczoną dla wszystkich mnichów 

Cesarstwa. Napisał także Codex regularum, kompilację wszystkich reguł mniszych, 

oraz Concordia regularum, pokazując związki reguły benedyktyńskiej z innymi 

regułami mniszymi. Jego reguły podkreślały konieczność ubóstwa i posłuszeństwa 

legalnie wybranemu opatowi, którym musiał być mnich. Benedykt wskazywał też na 

liturgiczny wymiar życia wspólnotowego, uwzględniający codzienną Mszę 

konwentualną i sprawowanie Liturgii Godzin. Zwracał też uwagę na nauczanie 

i pisanie dzieł, co stanowiło pewną przeciwwagę dla dotychczasowego ideału pracy 

fizycznej. 

Benedykt jest uważany za odnowiciela zachodniego monastycyzmu i często jest 

nazywany "drugim Benedyktem z Nursji". Zmarł 11 lutego 821 r. w Cornelimünster. 

Humor 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok. 

W szkole: 

- Proszę pani - mówi Jasio do nauczycielki. - Nie chcę panią straszyć, ale mój tata 

wczoraj powiedział: "Jeszcze jedna pała i ktoś dostanie łomot!"... 

Rozmowa podczas przyjmowania do pracy: 

- Ile ma pani lat? 

- Bliżej mi do trzydziestki, niż do dwudziestki. 

- To znaczy ile? 

- Pięćdziesiąt. 


