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5. – 11. 02. 2018 

V Niedziela Zwykła 
 

Słowa Ewangelii wg św. Marka  

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i 

Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On 

podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i 

opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 

chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, 

ponieważ Go znały. 

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i 

tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 

powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie 

indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». 

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 

Czytanie z Księgi Hioba 

Hiob przemówił w następujący sposób: 

«Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami 

najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak 

moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. 

Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Przedłuża się wieczór, a 

niepokój mnie syci do świtu. 

Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me 

jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 5. 02. 2018 – św. Agaty, dz. i m. 

18. 00 Za + Jana Kurc, żonę Marię, synów Joachima i Józefa oraz za ++ z rodz. Kurc 

- Bregula 

 Wtorek 6. 02. 2018 – św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy 

18. 00 Za ++ Piotra i Franciszkę Piechaczek, ++ córki Marię, Julię i Annę, pokr. i 

d.op. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów z kl. III Gimnazjum 

 Środa 7. 02. 2018  

18. 00 Za + Karola Czaja, żonę Gertrudę, pokr. i d.op. 

 Czwartek 8. 02. 2018  

8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 W pew. int. o zdrowie i Boże błog. 

 Piątek 9. 02. 2018  

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA:   Za + Gotharda Woszek w 3 

rocz. śm. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 10. 02. 2018  - św. Scholastyki, dz. 

14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Ireny i Alojzego Grzesik z ok. 40 r. ślubu i 62 rocznicy urodzin Alojzego oraz 

za całą rodzinę 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA -  INT. ZBIORCZA  

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

Rajmunda Laxy z ok. 60 r. ur., za matkę Jadwigę oraz za rodzeństwo z 

rodzinami  

- Za ++ rodz. Klarę i Franciszka Ochota, za ich trzech synów, dwie synowe, 

zięcia Walentego i wnuka Huberta, który zmarł za granicą 

 Niedziela 11. 02. 2018 – VI Niedziela Zwykła – Dzień Chorego 

8. 00 Za ++ Rocha i Rozalię Matuszek, za + Teresę Walesa oraz za ++ z pokr. i 

d.op. 

10. 30 Za + Agnieszkę Kostka w I r. śm. i za + męża Antoniego 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + matkę Teresę Wojtowicz w 30 dz. po śm., za + Józefa Wojtowicz, pokr. i 

d.op. 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: w poniedziałek św. Agaty, we wtorek 

św. Pawła Miki i Towarzyszy, w sobotę św. Scholastyki  

2. W poniedziałek błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty  

3. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na ubezpieczenie naszego 

kościoła. Wpłynęło na ten cel parafialny 3.572 PLN i 85 Gr  

4. Uroczysta Msza św. w int. naszych Chorych z ok. Światowego Dnia Chorych 

będzie w poniedziałek 12 lutego o godz. 9.00 z udzielaniem sakramentu chorych 

i z błogosławieństwem lurdzkim 

5. Podziękowanie za kolekty ze święta Ofiarowania Pańskiego (2 II) na klasztory 

klauzurowe i za dzisiejszą na Seminarim Duchowne i inne instytucje diecezjalne  

6. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 

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. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem 

ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! 

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej 

woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę 

właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje 

Ewangelia. 

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym 

liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać 

słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. 

Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. 

Humor 

- Dzień dobry, czy dodzwoniłem się RMF FM? 
- Tak. 
- Wszyscy mnie teraz słyszą? 
- Tak. Jest pani na antenie. 
- W supermarketach i sklepach też mnie słyszą? 
- Z pewnością. 
- No, dobrze. Janusz, nie kupuj jajek! Matka kupiła! 

Żona do męża; 
- I rozsypałeś sól, będzie kłótnia. 
- Może się obejdzie bez... 
- O nie, już się nastawiłam! 

Raz byłem w tak poważnym związku, że ani razu się nie uśmiechnęliśmy. 


