
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 06.02 Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników (wsp. obowiązkowe)  
1600 + Ryszarda Zegadło od rodziny Lużyńskich i Kitlińskich  
1630 + Helenę, Stanisława Kasprzyków, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda, Wincentego, 
Stanisławę, Annę Paradowskich, Władysława Korbana, Waldemara Bieleckiego zam. ro-
dzina   
Wtorek 07.02 Dzień Powszedni  
1600 + Alicję Zegadło (r. śm)  
1630 + Franciszka, Mieczysława, Ryszarda Kruków   
Środa 08.02 Dzień Powszedni   
1600 + Ryszarda Zegadło zam. koleżanki i koledzy z klasy w Sz. P. w Brzezinach  
1800 a) O szczęśliwe rozwiązanie i Boże bł.  
        b) W 10 r. ur. Aleksandry Wierzbickiej   
Czwartek 09.02 Dzień Powszedni  
1600 + Andrzeja Czarneckiego z int. rodziców  
1630 + Stefanię, Annę, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietrz-
czyków, Stanisława Kruka z int. Kruków  
Piątek 10.02 Św. Scholastyki, dziewicy (wsp. obowiązkowe)   
1600 + Alicję Zegadło   
1630 Dziękczynna za zdrowie i przeżyte 82 lata   
Sobota 11.02 NMP z Lourdes (wsp. dowolne)  
1600 + Mieczysława Kija (r. śm.) zam. siostra  
1630 + Stanisławę (15 r. śm.), Władysława Malickich zam. Kubiccy   
Niedziela  12.02 VI Niedziela Zwykła  
800 + Mieczysława(r. śm) i zm. z rodz. Stachurów z int. Korbanów  
1000  Msza Święta za parafię  
1200 w 18 r. urodzin Wiktorii zam. rodzice i rodzeństwo  
1600 + Czesława Kowalskiego w 9 r. śm., Genowefę, Stefana, Mariana Krzyszkowskich 
zam. rodzina 
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V Niedziela Zwykła 
5 lutego 2017 r. Nr 11 (428) 

 
 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 58, 7-10  
                    1 Kor 2, 1-5 
Ewangelia:  Mt 5, 13-16 
„Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Wy jesteście solą zie-
mi. Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? Na nic 
się już nie przyda, chyba na wy-
rzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Wy jesteście światłem świata. Nie 
może się ukryć miasto położone 
na górze. Nie zapala się też lam-
py i nie umieszcza pod korcem, 
ale na świeczniku, aby świeciła 
wszystkim, którzy są w domu. 
Tak niech wasze światło jaśnieje 
przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca wa-
szego, który jest w niebie». 
Kazanie espresso… 
„Jak dowiódł profesor Chen Go-
Zhong z Uniwersytetu w Toronto, 
ciemność, brud i nieświeże po-
wietrze są sprzymierzeńcami 
kłamstwa. Ludzie w takim oto-
czeniu kłamią chętniej; otaczają-
cy ich brud zmniejsza wewnętrz-
ny przymus kierowania się zasa-
dami moralnymi. 
Jezus wskazuje na doniosłą rolę 

światła w relacjach międzyludzkich. W świetle trudniej ukryć swoje złe uczynki, natomiast 
dobre są lepiej widoczne dla innych; mobilizują ich, inspirują do zmiany i świadectwa życia. 
Wzywa swoich uczniów do tego, by byli >>światłem świata<<. 
Joanna Petry-Mroczkowska pisze, że święci sprowadzają na świat kolejnych świętych: 
>>Bezpośrednie obcowanie z nimi, czy choćby tylko z ich spuścizną, rodzi dobre owoce, 
oczyszcza i uszlachetnia umysł, otwiera na miłość Boga i otoczenia. Świętość budzi nadzie-
ję i radość<<.”                                                                                                    /ks. E. Burzyk/ 

 
 

Jesteśmy solą ziemi i światłem świata 
 
 
 

 

Intencja różańcowa na styczeń 
Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani 
na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach. 

Extra… 
× 08.02 - Święto Służby Więziennej 
× 09.02 - Międzynarodowy Dzień Pizzy 
× 11.02 - Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej 
 



A w parafii… 
▪ W sobotę 28 stycznia młodzież z naszej parafii wraz z młodymi z in-
nych parafii udali się na pielgrzymkę do Krakowa. Nawiedzili Sank-
tuarium Ecce Homo i modlili się przy relikwiach św. brata Alberta i bł. 
Bernardyny Jabłońskiej. Następnie udali się w gościnne progi Dusz-
pasterstwa Akademickiego Beczka, gdzie odbyła się „Herbata z au-
reolą”. Patronem spotkania była bł. Sancja Szymkowiak, patronka 
studentów. Podczas rozmów dyskutowano na temat świętości i nieba. 
Później nasza delegacja wraz z ks. proboszczem Józefem Knapem 
udała się do Domu Generalnego Sióstr Serafitek. Została tam odpra-
wiona msza święta w intencji młodzieży oraz śp. Heleny Kmieć, wolontariuszki misyjnej. Na 
zakończenie Eucharystii nasza parafia otrzymała relikwie I stopnia bł. Sancji Szymkowiak 
oraz bł. Małgorzaty Szewczyk. W drodze powrotnej grupa herbatkowa zatrzymała się w Ar-
chiopactwie Ojców Cystersów w Jędrzejowie, gdzie o. Jakub Zawadzki przybliżył historię 
miejsca i kultu bł. Wincentego Kadłubka. Niech nowe patronki czuwają nad nami! 
▪ 7 lutego przypada wspomnienie bł. Klary Szczęsnej, zapraszamy na msze świętą z błogo-
sławieństwem relikwiami. 
▪ W środę o godz. 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
▪ W piątek rozpoczynamy nowennę przez wprowadzeniem relikwii bł. Edmunda Bojanow-
skiego, które odbędzie się 19 lutego. 

Nowenna do Bł. Edmunda Bojanowskiego 
Boże, Ojcze Niebieski, dawco i źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem 
Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokła-
dał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski................  
Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Błogosławiony Twój 
Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem 
we wszystkich jego potrzebach. Amen.  
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...  

Znalezione… 
„o. Kaspr Kaproń OFM o zabitej Wolontariuszce Helenie w Boliwii: 
Pierwszy telefon był już o czwartej nad ranem tutejszego czasu: "Przygotowujemy materiał 
o zamordowanej wolontariuszce. Czy mógłby Ojciec coś powiedzieć?". Tak. Dla mediów 
zamordowany człowiek to materiał. Dzisiaj był to news, a jutro już nie będzie miał znacze-
nia. Bo pojawią się nowe, bardziej atrakcyjne informacje. Kto jutro będzie przy zrozpaczonej 
rodzinie, która dopiero jutro będzie odczuwać pustkę? Kto będzie interesował się tą drugą 
dziewczyną, która teraz mężnie walczy, ale jutro przyjdzie trudne zmaganie się z wszecho-
garniającą pustką? Boliwia to piękny kraj i wspaniali ludzie. Zakochałem się w tutejszych lu-
dziach, w ich kulturze… I boli mnie jak czytam w komentarzach, że "jak się jedzie do tych 
mniej cywilizowanych, to wiadomo, że może człowieka coś takiego spotkać" (tak niektórzy 
stwierdzili). To co się dzisiaj stało to jednak w pewnym sensie konsekwencją także medial-
nej propagandy oraz konsekwencją tych wielkich nierówności w świecie i podziału na dwa 
światy: tych opływających w dostatek i tych walczących o kolejny dzień. Propagandy gło-
szącej, że trzeba stawiać mury, aby się zabezpieczać; propagandy głoszącej, że winni 
wszystkiego są ci o innym kolorze skóry (jaśniejszej, ciemniejszej): "to oni winni są wszyst-
kiego zła na świecie, tej całej przemocy" lub "to oni winni są mojego ubóstwa… oni mają,  
a mają bo mnie wykorzystują". W takim świecie zawsze będą morderstwa za kilka groszy;  
w takim świecie będzie strach, bo ci inni są "niecywilizowani". Helenka przybyła do nas ni-
welować te nierówności i głosić, że inny świat jest możliwy: świat oparty na Ewangelii. Oby 
ta śmierć, jak zawsze w chrześcijaństwie, stała się zaczynem nowych powołań misyjnych: 
ludzi wolnych od lęku, budujących świat bez murów i nierówności. Bo świat tak jak obecnie 
jest skonstruowany nie może już dłużej funkcjonować.                                         /za: deon.pl/  

Boży człowiek… - św. Koleta z Corbie (7 lutego) 
Nicolette Boylet przyszła na świat 13 stycznia 1381 r. w Corbie 
we francuskiej Pikardii. Odrzuciła kilka ofert matrymonialnych  
i wstąpiła do klasztoru beginek, potem przeniosła się do bene-
dyktynek, a w końcu trafiła do klarysek. Ostatecznie zdecydo-
wała się jednak na żywot pustelnicy i za zezwoleniem opata 17 
września 1402 r., w wieku 21 lat, została zamurowana w celi ja-
ko rekluza. Był to dla niej czas intensywnych przeżyć mistycz-
nych. Miała wizję św. Franciszka z Asyżu, który wzywał ją do 
przywrócenia pierwotnej surowości regule św. Klary. Kiedy Ko-
leta się wahała, na trzy dni została pozbawiona wzroku, a na 
trzy kolejne - mowy. Po czterech latach odosobnienia opuściła 
więc celę i w 1406 r. została zwolniona ze ślubowanego odoso-
bnienia. Przez kolejne lata reformowała istniejące klasztory  
i tworzyła nowe. Zmarła 6 marca 1447 r. w belgijskiej Ganda-

wie, zgodnie z przepowiedzianą przez siebie datą śmierci. Modlitwa. Panie przez przykład 
św, Kolety daj nam śmiało iść za głosem Twojego wezwania. Amen. 

Tu es Petrus... 
202.  Urban VI (8.IV.1378-15.X.1389) Bartolomeo Prignano, arcybiskup Barii, z Neapolu. 
Wybrany pod presją spisku antyfrancuskiego. Kiedy po upływie pewnego czasu doszło do 
nieporozumień między papieżem a kardynałami francuskimi, którzy oświadczyli, że wybór 
papieża był nieważny: że odbył się on pod naciskiem tłumu. Za zgodą papieża kardynałowie 
ci opuścili Rzym i udali się do Anagni, dokąd uprzednio przeniesiono Kurię; tam kontynuo-
wano obrady, ustalając, że papież albo musi być wybrany na nowo, albo złożyć urząd. 
Wreszcie 20 września 1378 wybrano jako antypapieża Klemensa VII. Ponieważ jednak nie 
wytoczono przeciwko Urbanowi żadnego postępowania sądowego, on zaś trwał przy legal-
ności swego wyboru, doszło do schizmy. Trudno już z całą pewnością stwierdzić, który pa-
pież był prawowitym papieżem. W każdym Klemens VII udał się do Awinionu, gdzie utworzył 
nową Kurię, tzw. wielka schizma zachodnia stała się faktem. Niektóre kraje uznawały Urba-
na, inne Klemensa, a jeszcze inne były niezdecydowane. Urban ekskomunikował Klemensa 
i jego zwolenników, i odwrotnie, to samo uczynił Klemens w stosunku do Urbana i jego zwo-
lenników. 

Zamyśl się… 
„Duszy z Bogiem złączonej lęka się 
szatan jak samego Boga” 
                            /Św. Jan od Krzyża/ 

Uśmiech 
- Wczoraj wyznałem wszystkie grzechy swojej 
dziewczynie. - I co? - Nie pomogło, za trzy tygodnie 
ślub 

Coś dla ducha… 
„Inwestuj Mądrze”  

„<<Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umar-
łych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan Bóg twój.>> ks. Powtórzonego Prawa 18,14 Mój sy-
nu! Jest wielu ludzi poddających się wpływom różnych ruchów religijnych. Uważają chrze-
ścijaństwo za zakurzoną relikwie w sklepie ze starociami. Mówią: Czy nie wiesz, że w Mar-
kecie Wiary za rogiem dostępne są wierzenia na czasie i bardziej odpowiednie kulturowo? 
Te wierzenia dadzą ci większą władzę. Dlatego miałbyś chcieć wielbić Boga, kiedy możemy 
sprawić, że ty będziesz Bogiem? Problem jednak w tym, że w markecie z wierzeniami nie 
ma zbawienia, nie ma stałych fundamentów, nie ma absolutnej prawdy. Praktykowanie tych 
modnych wierzeń jest jak malowanie portretu w deszczu. Nie jest on trwały. A podążanie za 
Mną jest jak rzeźbienie doskonałego siebie w bezcennym marmurze. Mój synu, jesteś Moim 
skarbem. Nie kupuj udziałów w tańszych wierzeniach. Twój Ojciec, Bóg”   /Andy Cloninger/ 

 


