
 

ŚWIĘCI   NA   WAKACJE   - 
CIĄG DALSZY 

 

Benedykt z Nursji.  
Święty z reguły 

Święci i szkoła. Każdy to prze-
chodził. Benedykt ledwo wy-
szedł z tego cało. Szkolny bo-
hater: Żył szmat czasu temu 
(półtora tysiąclecia) więc nie 
wszystkie szczegóły jego edu-
kacji są znane. Wiadomo, 
że zaczynał u siebie w mieście 
razem z innymi gromadzącymi 
się na czymś w rodzaju warsz-
tatów teologicznych połączo-
nych z modlitwą. Potem udał 

się do Rzymu i próbował się uczyć litery (oraz) prawa, ale rozpraszało go 
otoczenie: nie mógł żyć wśród bezwstydu ówczesnego życia studenckie-
go. Niewesoła perspektywa najazdu barbarzyńców na Rzym wzmogła od-
czucie bezsensu wszelkich działań poza karmieniem pożądliwości ciała. 
Zniesmaczony Benedykt wywędrował do Subiaco, wspiął się na wysoką 
górę i rozpoczął pustelnicze życie. A kiedy uciekł od zepsutego świata 
do niedostępnej, głuchej pustelni, to zepsuty świat zaczął mu się złazić. 
Mnisi z Vicovaro, słysząc o jego świętym życiu, poprosili go 
o przewodzenie ich klasztorem. Wkrótce jednak rozmyślili się. I to nawet 
bardzo. Mało co nie opuścił ich zgromadzenia nogami do przodu. Próbo-
wał zwalczać nadużycia, za co nadużyto na nim trucizny. 
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Akcje: Wrócił do Subiaco, gdzie czekali jego entuzjaści. Prowadził jednak 
solidny przesiew, nie tolerując słomianego zapału. Dzięki twardym regu-
łom wytworzył elitę, której starczyło na dwanaście klasztorów. 
Następnie znów zakasał rękawy i zaczął budować klasztor na Monte Cas-
sino. Pracował, aż dudniło nad nowym miejscem modlitwy i wychowania 
zakonników, nad regułami, które pomogą utrzymać ład i porządek 
i umożliwią wzrost wspólnocie Kościoła, w końcu nad rozwojem Europy, 
zniszczonej najpierw moralnie, później również materialnie. 
Czemu święty: Benedykt nie był w ciemię bity i wyciągnął daleko idące 
wnioski z pobytu w Vicovaro. Człowiek, który w pustelni zdążył zupełnie 
stracić rachubę czasu, nagle zauważa jak dezorganizacja niszczy  
Kościół. Budował na ludziach nieugiętych w modlitwie, pracowitych, sta-
łych w swoim wyborze. Umierał na stojąco, wysławiając Boga po przyjęciu 
Komunii Świętej. 
Wolał wcinać ziółka i obcować ze zwierzyną niż taplać się w pomysłach 
upadającej Europy. Okazało się jednak, że nie tylko on pragnie świętego 
życia. Zaczął na pustelni od edukacji pasterzy na hali kończąc z tuzinem 
klasztorów.  
Kolejny patron wakacyjny to św. Jakub Apostoł. Jest on patronem 
pielgrzymujących.  Miesiące: lipiec i sierpień to w naszej ojczyźnie czas 
pielgrzymek, zwłaszcza na Jasną Górę. Powoli odżywa także w Polsce 

średniowieczna tradycja pielgrzymowania 
do grobu św. Jakuba w Santiago de Com-
postela. W średniowieczu pielgrzymowano 
tam masowo, miejsce to nazywano Fini-
sterrae "koniec świata", zarówno dlatego, 
że jest to najbardziej wysunięte na Zachód 
sanktuarium, jak i dlatego, że do czasu od-
krycia Ameryki uważano, że tam kończy się 
świat znany ówczesnym ludziom. Św. Ja-
kub przedstawiany jest ze zwojem Ewan-
gelii oraz kijem pielgrzyma. Podkreśla to 
jego bezgraniczne oddanie głoszeniu Do-
brej Nowiny oraz wymownie pokazuje, że 
życia każdego chrześcijanina z natury jest 
pielgrzymowaniem. 



� Zapraszam na Nieszpory o godz. 16.30. 

� W czwartek 13-go lipca przypada Rocznica Objawień Matki 

Bożej w Fatimie. Msza św. odprawiona zostanie o godz. 1900.  

� W sobotę powróciła piesza pielgrzymka z Częstochowy. Skła-

dam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim pielgrzymom, również 

tym, którzy dojechali na Jasną Górę w ubiegły czwartek. Bóg 

zapłać dowożącemu bagaże. Dziękuję też pani Krystynie Zima 

za zorganizowanie autokaru.  

� Rozpoczęły się wakacje. Zapraszam dzieci i dorosłych do 

udziału we Mszach św. w tygodniu o godz. 18.00, w środy o 

godz. 7.00. Zachęcam także do udziału w śpiewaniu godzinek 

ku czci Matki Boskiej w niedziele o godz. 6. 30. Pamiętajmy o 

Przykazaniach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy 

się także lekturą prasy religijnej. 

� Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

� W „Gościu Niedzielnym” 

♦ wzruszająca opowieść o rodzinie opiekującej się chorą matką, 

♦ O prezydentach Stanów Zjednoczonych. Którzy pomogli Pol-

sce i jej zaszkodzili 

♦ Rozmowa o pożytkach płynących z łowiectwa i o tym, co czuje 

myśliwy strzelający do zwierząt. 

� Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby 

parafii.  

� „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 10 do 16 lipca 2017 r. 

10 VII 
Poniedziałek 

 

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

11 VII 
Wtorek 

Wsp. św. Benedykta 
opata i patr. Europy 

g.1800 - Za + Józefa Marek w dniu urodzin 

12 VII 
Środa 

Wsp. św. Brunona  
z Kwerfurtu 
bpa i męcz. 

g.700 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Fatimskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bo-

żą i zdrowie dla Jana Musioł z okazji 65. rocznicy uro-

dzin, o błogosławieństwo Boże dla rodziny oraz za ++ ro-

dziców i krewnych 

13 VII 
Czwartek 

Wsp. Św. pustelni-
ków Andrzeja Świe-

rada i Benedykta 
Rocznica Objawień  

Matki Bożej  
w Fatimie 

g.1900 - Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej 

z podziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie 

za grzechy, za Ojca Świętego, duszpasterzy, rodziny, 

chorych, przebywających na wakacjach, o pokój na 

świecie oraz w intencjach czcicieli Matki Boskiej Fatim-

skiej od ofiarodawców        

14 VII 
Piątek 

Wsp. św. Henryka 
oraz św. Kamila  
de Lellis, prezb. 

g.1800 - Za + Matyldę Pozimską w rocznicę śmierci 

 

15 VII 
Sobota 

Wspomnienie św. 
Bonawentury 

bpa i dra 

g.1500 

 

g.1800 

Msza św. ślubna 

- W intencji Wandy i Mirosława Jonda 

- Za + Zdzisława Pelikan w 1. rocznicę śmierci 

16 VII 
 

Niedziela 
15 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 
 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za ++ Ludwika i Irenę Rak oraz Huberta Sparwasser 

- W intencji rocznego dziecka - Szołtysek Lidii, rodziców 

oraz chrzestnych 

Nieszpory 

- Za + Szczepana Jonecko w 3. rocznicę śmierci, żonę 

Edeltrautę oraz ++ z rodziny 


