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17. – 23. 02. 2020 

VI Niedziela Zwykła 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa 

niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, 

podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 

sądowi. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto 

pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, 

lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 

Czytanie z Mądrości Syracha 

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego 

upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed 

ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest 

mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się 

Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być 

bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 17. 02. 2020 – Świętych Założycieli Zakonu 

Serwitów NMP 

7. 00 Za ++ z rodziny Hoffmann i dusze czyśćcowe 

 Wtorek 18. 02. 2020  

18. 00 Za ++ Marię i Stanisława Woszek, za ++ z rodz. Kluczny i + Alojzego 

Warwas 

 Środa 19. 02. 2020  

18. 00 Za + brata Rajmunda Laxy, ++ rodziców Jadwigę i Bernharda, + teścia 

Herberta, pokr. i dusze czyśćcowe 

 Czwartek 20. 02. 2020 – Tłusty Czwartek 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Do B.Op. MBNP w int. pewnej rodziny 

 Piątek 21. 02. 2020 – św. Piotra Damianiego, bpa i dra K. 

18. 00 Za naszych zmarłych Kapłanów: za ks. Haasego, ks. Liszkę, ks. Skrobocza, za 

tutaj pracujących księży wikariuszy i dusze czyśćcowe 

 Sobota 22. 02. 2020 – Katedry św. Piotra Apostoła 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za ++ rodz. Cecylię i Wilhelma Sikora, brata Helmuta i d.op.  

- Za ++ rodz. Jana, Franciszkę, Gertrudę Frejlich, córkę Rozwinę, syna 

Manfreda, synowe Marię i Joannę oraz pokr.  

- Za ++ rodz. Zofię i Franciszka Witola, córkę Stefanię i syna Henryka  

- Za + Piotra Sieroń, żonę, syna, córkę Irenę i za ++ rodziców oraz rodzeństwo 

- Za + matkę Marię Faszinka w 7 r. śm., za ++ z rodziny i pokr.  

- Za + Halinę Figuła–Stefanek w 30 dz. po śm.  

- Za + Andrzeja Kaczmarczyk w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 23. 02. 2020 – VII Niedziela Zwykła 

8. 00 Za żyjących i za ++ Parafian i Dobrodziejów  naszego kościoła 

10. 30 Za ++ rodz. Agnieszkę i Antoniego Kostka, za ++ z rodz. Josek – Kostka i 

d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ Edwarda Pawlaczyk, ++ rodz. z obu str., dwóch braci, siostrę Zofię i 

krewnych   



Pozostałe ogłoszenia 

1. Naszym Chorym i ich Rodzinom składam podziękowanie za liczny udział w 

Liturgii  do MB Lourdzkiej  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na zużytą energię elektryczną w 

naszym kościele w sezonie zimowym  

3. W liturgii kościoła w tym tygodniu wspominamy: w piątek św. Piotra 

Damianiego, w sobotę święto Katedry św. Piotra Apostoła  

4. W miesiącach zimowych można zamawiać sobie Msze św. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego 

świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość 

ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął 

żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana 

chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho 

nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował 

Bóg tym, którzy Go miłują». 

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 

Boga samego. 

Patron tygodnia: św. Piotr Damiani 

Piotr urodził się w 1007 roku w Rawennie, w licznej i niezamożnej rodzinie. Matka, 

zniechęcona licznym potomstwem, porzuciła niemowlę. Ledwie żywe odnalazła je 

służąca i oddała rodzinie. Po przedwczesnej śmierci rodziców Piotr znalazł drugą, 

lepszą matkę, w ukochanej siostrze, Rozelinie. Zaopiekował się nim starszy brat, 

Damian, od którego przyjął przydomek Damiani (czyli "od Damiana"). Początkowo 

brat obchodził się z Piotrem surowo. Święty musiał paść u niego świnie. Kiedy jednak 

Damian poznał się na niezwykłych zdolnościach brata, za radą siostry oddał go na 

studia do Rawenny, a następnie do Faenzy i Parmy. 

Po przyjęciu święceń kapłańskich Piotr został wykładowcą w jednej ze szkół 

parafialnych. Po pewnym czasie zrezygnował z czynnego życia. Udał się na 

pustkowie, a potem do klasztoru benedyktynów-eremitów. Został mnichem, a 

następnie w 1043 r. opatem eremu kamedulskiego w Fonte Avellana. Odnowił życie 

zakonne. Stał się doradcą wielu klasztorów i kierownikiem duchowym wielu uczniów, 

którzy garnęli się do niego. Ponieważ opactwo, w którym przebywał, nie było zdolne 

ich wszystkich pomieścić, założył dwa inne i ułożył dla nich osobną regułę. Z biegiem 

lat powstały dalsze ośrodki pustelnicze: w Marchii, Umbrii, Romanii i w Abruzzach. 

Piotr Damiani był przyjacielem kolejnych cesarzy: Ottona III i Henryka IV, doradcą 

papieży: Klemensa II, Damazego II, Leona IX i Stefana II. Ten ostatni mianował go w 

1057 r. biskupem Ostii i kardynałem. 



Wielokrotnie bywał legatem papieskim na synodach i często pełnił funkcję mediatora. 

Mikołaj II wysłał go do Mediolanu, by w diecezji tamtejszej zaprowadził konieczne 

reformy. Papież Aleksander II trzymał Piotra stale przy sobie jako doradcę. Przez cały 

czas tęsknił za życiem mniszym. W 1067 r. otrzymał pozwolenie na powrót do Fonte 

Avellana i zrzekł się diecezji Ostii. Jednak nadal w razie konieczności służył 

papieżowi pomocą. W roku 1069 udał się do Frankfurtu nad Menem, gdzie zdołał 

przekonać cesarza Henryka IV, by nie opuszczał swojej prawowitej małżonki, Berty. 

W roku 1071 jako legat papieski współuczestniczył w konsekracji kościoła 

benedyktynów na Monte Cassino, a w roku następnym przybył do Rawenny, by 

tamtejszego biskupa, Henryka, pojednać ze Stolicą Apostolską. 

W drodze powrotnej zachorował i w nocy z 22 na 23 lutego 1072 r. zmarł 

niespodziewanie w klasztorze benedyktynów w Faenzy i w ich kościele został 

pochowany. W roku 1354 jego relikwie przeniesiono do wspaniałego grobowca, 

wystawionego ku jego czci w tymże kościele. Od roku 1898 jego śmiertelne szczątki 

spoczywają w katedrze, w osobnej kaplicy. 

Piotr Damiani był wielkim znawcą Biblii i Ojców Kościoła oraz znakomitym 

prawnikiem kanonistą. Należał także do najpłodniejszych pisarzy swoich czasów. 

Zostawił po sobie ok. 240 utworów poetyckich, 170 listów, 53 kazania, 7 życiorysów i 

kilka innych tekstów. Z dzieł ascetycznych wymienić należy piękną rozprawę o życiu 

pustelniczym. Święty przedstawił je w tak ponętnych barwach, że pociągnął nim 

bardzo wielu ludzi do zakonu kamedułów, któremu on właśnie zapewnił największy 

rozwój. Jedyny to w obecnych czasach istniejący jeszcze zakon pustelników. Papież 

Leon XII zatwierdził w roku 1821 kult św. Piotra Damiani i ogłosił go doktorem 

Kościoła. Jest wzywany przy bólach głowy. 

W ikonografii św. Piotr przedstawiany jest jako biskup w mitrze, jako kardynał 

wcappa magna lub jako mnich w habicie. Atrybuty: anioł trzymający kapelusz 

kardynalski, cappa magna, czaszka, krucyfiks. 

Humor 

Klient oddaje telewizor do serwisu: 

- Nie wiem co się stało. Siedzę sobie wieczorem przed telewizorem, grzebię 

gwoździem w uchu i nagle wysiadł dźwięk! 

Stary, nie wiem co gorsze. To, że żona napisała do mnie sms-a „Musimy się rozstać”. 

Czy to, że po minucie napisała: „To nie do ciebie” ......  

Przywiozłem ojca na izbę przyjęć: 

- Ma pan kapcie? – Mam. 

- Szlafrok jest? – Jest. 

- Pościel jest? – Tak. 

- Poduszka, kołdra, materac? – Tak wziąłem. 

- Dobrze. A kto to z panem obok w białym kitlu? – Na wszelki wypadek zabrałem 

lekarza, jakbyście nie mieli. 


