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Dzieło św. Cyryla i Metodego jest wciąż aktualne   

 

 Fragment Księgi Mądrości wzywa do wspominania ludzi, którzy prze-

kazali nam wiarę. Bracia Cyryl i Metody odegrali ważną rolę nie tylko  

w przekazywaniu wiary w swoich czasach, ich dzieło miało też wielkie  

i wciąż aktualne znaczenie dla potomnych. 

  Możemy zacytować również encyklikę Jana Pawła II "Slavorum Apo-

stoli", w której zostało podsumowane dzieło braci z Sołunia. To papież 

Wojtyła dostrzegł wagę ich dokonań i ogłosił ich współpatronami Europy. 

W historii i kulturze narodów słowiańskich ich działalność ma olbrzymie 

znaczenie - to oni położyli fundamenty kultury tych Narodów oraz dali im 

pismo. Jan Paweł II podkreślał, że ich dokonania są dalej aktualne, bo za-

chowywali i szukali jedności świata chrześcijańskiego z Konstantynopo-

lem i Rzymem. Mieli świadomość, że Kościół powinien być sakramentem 

jedności, nie tylko w perspektywie chrześcijańskiej, ale też w perspekty-

wie, jaką nakreślił II Sobór Watykański. Kościół powinien być znakiem i 

sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego i dawać przykład jak jej 

szukać i jak ją budować. 

 W jednym ze swoich kazań, wygłoszonych w Nitrze, metropolita lu-

belski abp Stanisław Budzik przypomniał też, że święci bracia z Sołunia 

mieli szacunek dla miejscowej kultury. Wprowadzenie słowiańskiego języ-

ka do liturgii było z ich strony bardzo odważnym rozwiązaniem. Dopiero  

  



  Sobór Watykański II potwierdził słuszność ich intuicji. Mimo trudności 

mieli oni odwagę takie dzieło rozpocząć i pozostało bardzo wiele śladów 

ich dokonań w kulturze narodów, które ewangelizowali. To była pierwsza i 

udana próba inkulturacji Dobrej Nowiny wśród narodów słowiańskich - po-

wiedział abp Budzik. 

 Nitra jest najstarszą kolebką chrześcijaństwa w Europie środkowow-

schodniej. W 828 r. tamtejszy książę, w sześć lat po przyjęciu chrztu po-

stawił tam pierwszy kościół. W latach 833-836 Księstwo Nitrzańskie zosta-

je włączone do Państwa Wielkomorawskiego. 

  Akcję ewangelizacyjną kontynuowali na jego terenach święci Cyryl  

i Metody, którzy przybyli tam w 863 r. W 880 r. Metody utworzył w Nitrze 

biskupstwo, najstarsze w tej części Europy. 

  W podziemiach katedry w Nitrze znajdują się relikwie św. Cyryla oraz 

św. Andrzeja Świerada, uznawanego za pierwszego polskiego misjonarza 

(kanonizowanego w 1083 r.), a także jednego z jego uczniów św. Bene-

dykta. Patronem diecezji jest św. Andrzej Świerad. 

  Na nitrzańskiej ziemi pochodzący z Małopolski św. Świerad, prowa-

dził działalność misyjną. Najpierw wstąpił do klasztoru, gdzie przyjął habit 

i zakonne imię Andrzej, potem podjął życie pustelnicze. Początkowo w 

grocie skalnej niedaleko klasztoru, a później w jaskini na Skałce koło Te-

renczyna. Ostatni okres życia świętego, jego śmierć oraz pośmiertne cuda 

zostały w 1064 r. opisane dla celów kanonizacyjnych przez biskupa wę-

gierskiego miasta Pecs, bł. Maurusa. Ten jeszcze jako młodzieniec osobi-

ście widział Świerada, zaś szczegóły jego pustelniczego życia poznał  

z opowiadań ucznia pustelnika - św. Benedykta. 

  Około 1064 roku ciała pustelników przeniesiono z klasztoru na górze 

Zobor, do katedry w Nitrze. Święty Andrzej Świerad jest także patronem 

młodzieży chorwackiej, słowackiej i węgierskiej. 

   



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

• Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

•  We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie z Rodzicami dzieci klasy 

IIIa, a w czwartek z Rodzicami dzieci klasy III b. 

• W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony czci Miłosier-

dzia Bożego. 

• Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  

• W najnowszym „Gościu Niedzielnym”: 

- Kiedy wchodzę do pokoju, w którym leży umierający człowiek, to jest tak, 

jakbym wchodziła do świątyni. Ja po prostu wiem, że tam jest Pan Bóg – 

mówi w niezwykłym wywiadzie szefowa łódzkiego hospicjum, która była 

przy śmierci bardzo wielu osób  

Ponadto w Gościu: 

- niepłacenie alimentów jest grzechem. Rodzice, którzy porzucili dziecko 

zadają mu cierpienie. Krzywdzą je po raz drugi, gdy nie płacą alimentów. 

W Polsce jest 300 tysięcy takich rodziców;  

- mało kto wie, że wśród państw rozwiniętych Polska ma największe suk-

cesy w redukcji emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z Protokołem z Kioto 

mieliśmy dokonać redukcji na poziomie 6. procent, a wykonaliśmy 32. pro-

cent. 

• Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

 

 

 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 13 do 19 lutego 2017 r. 

13 II 
Poniedziałek 

g. 1800 - Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

14 II  

Wtorek 
ŚWIĘTO 

ŚW.ŚW. CYRY-

LA i METODEGO 

g. 700 

g. 1800 

- Za parafian 

- Za + Józefa Marek w rocznicę śmierci 

15 II 

Środa 

g. 700 

g. 800 

- Za + Alojzego Mierzwa w dniu urodzin 

Msza św. szkolna 

16 II 

Czwartek 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Za + Mariannę Barczyk w dniu urodzin 

Po Mszy św. Adoracja Przenajświętszego Sakra-

mentu 

- Za + Martę Cygan w rocznicę śmierci 

17 II 

Piątek 
Wsp. św św. 

Siedmiu Założy-

cieli Zakonu 

Serwitów NMP 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Reginę Kowalcze - od Marii Kowalcze z dziećmi 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

18 II 

Sobota 
 

g. 700 

 

 

g. 1800 

- Za ++ Annę Owedyk w rocznicę śmierci, męża Jana, 

pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyścu cier-

piące  

- Za + Marcina Fojt w rocznicę śmierci 

19 II 
 

7. NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

W CIĄGU  

ROKU 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jana Bernaś w 5. rocznicę śmierci, rodziców 

oraz teściów 

- Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o opiekę Bożą, zdrowie i łaski Ducha św. w intencji 

Krzysztofa Leksy z okazji 18. urodzin oraz o błogosła-

wieństwo Boże dla całej rodziny 

Nieszpory 

Za ++ Edwarda Jaworek, Józefę i Mariana Plucińskich, 

John’a Nieurzyła, Ben’a Ołtusek, rodziców oraz pokre-

wieństwo z obu stron  


