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EWANGELIA NA PI ĄTĄ NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                              Mt 5,13-16 
 
Wy jesteście światłem świata 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic 
się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście 
światłem świata. Nie może się ukry ć miasto położone na górze. Nie zapala się też 
światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są 
w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.  
 

●●● 
 
   Symbolika soli w języku Biblii i tradycji Wschodu jest bogata. Przede wszystkim jest to 
sól przyjaźni, przymierza, solidarności. Na starożytnym Wschodzie zawierano „pakt soli”, 
który oznaczał nierozerwalne przymierze. U Ewangelisty Marka przytoczone zostały słowa 
Jezusa, zapraszającego uczniów do przyprawienia życia braterskiego solą miłości: „Dobra 
jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i 
zachowujcie pokój między sobą” (Mk 9,50). 
   Sól jest symbolem życia. Ciekawy jest wschodni zwyczaj nacierania solą dziecka tuż po 
urodzeniu, by dać mu siłę i żywotność, a także oddalić od niego już na początku życia złe 
duchy.  
   Sól jest też symbolem mądrości. Także my, gdy chcemy wykazać, że czyjeś słowa są 
pozbawione sensu, są próżne czy puste — mówimy, że są niesmaczne. Dodanie do 
własnych słów soli zrozumienia, refleksji, współczucia oznacza stanie się osobą zdolną do 
udzielania rad, podtrzymywania, umacniania i kierowania. 
   Sól jest drobnym elementem naszego codziennego życia, ale Biblia nadała jej znaczenie 
duchowe, obdarzyła „smakiem” życia i mądrości, miłości i oczyszczenia, strachu i 
wybawienia, ciepła i świadectwa. 
Do czego więc jesteśmy wezwani? 
   Chrześcijanin ma być solą dla społeczności, w której żyje: daje smak i zabezpiecza, 
uodparnia przed rozkładem, głupotą, zepsuciem moralnym, korupcją. Ma to czynić siłą 
swojego wnętrza. Autentyczny chrześcijanin musi chcieć, ale i musi mieć odwagę być 
innym niż ci, którzy nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii. To przecież oznaczał chrzest: 
zrzucenie starego człowieka i przyobleczenie się w nowego. Trzeba uwrażliwiać sumienia, 
bo istnieje realne niebezpieczeństwo zwietrzenia, utraty własnej identyczności, tożsamości! 
Możemy zostać rozmyci! Pozostaje wtedy wiara szczątkowa: paciorek, tradycja, zwyczaj, 
wspomnienie, religijne gesty ze względu na żonę, rodziców, otoczenie. Zanika życie z 
wiary. Taki człowiek przestaje być solą! Jego życie nie świadczy o tym, że należy do 
Chrystusa. Chrześcijaństwo rozmyte, zwietrzałe, godne jest tylko wyrzucenia i podeptania. 
Dlatego trzeba czuwać, dokładać wysiłku, by się nie dać rozmyć, by nie zwietrzeć, by 
nasycać się Jezusem, wypracowując w sobie wiele sprawności. 
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1.Przypominam, że ministranci wyjeżdżający na XX Międzynarodowy Turniej  
   Halowy w Piłce Nożnej wyjeżdżają w najbliższą środę, tj. 9 lutego  
   z PL. JP II o godz. 6.15. Proszę obowiązkowo pamiętać o ważnej legitymacji 
    szkolnej i zgodzie rodziców. 
 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Z pamiętnika misjonarza. 

Dziś dwie zagadki "misyjne". Pierwsza brzmi: jak nazywa się człowiek, który zjadł ojca i 
matkę? Druga zagadka jest dłuższa: jak nazywa się człowiek, który zjadł ojca, matkę, 
ciocię, wujka i narzeczoną? Odpowiedzi są łatwe, dlatego może zbyt trudne do znalezienia. 
Na wszelki wypadek podaję. 1. sierotka. 2. łakomczuszek. 

Z dumą wszedł do wioski położonej w sercu Afryki misjonarz uważający się za pioniera w 
tej części czarnego kontynentu. W rozmowie z mieszkańcami pochwalił mu się szef wioski, 
że w jego żyłach też płynie krew chrześcijańska. Jak się to stało? "Mój pradziadek w swojej 
młodości zjadł przybyłego do nas katolickiego misjonarza" - wyjaśnił zapytany. 

●●● 
Do końca marca czytamy Ewangelię wg. św. Marka /cd/. 
 
       Św. Marek opowiada o Jezusie w ten sposób, że łączy opowieść geograficzną z 
teologiczną. I to jest niesamowite u św. Marka, że Chrystus wyrusza z konkretnego 
miejsca i do konkretnego miejsca zmierza. Wyrusza z Galilei i zmierza do Jerozolimy, 
wyrusza z ziemi grzeszników i do miejsca świętego zmierza. Zmierza w tym celu, aby 
nas odkupić i zbawić. To jest jakby pierwsza myśl, któr ą św. Marek chce nam 
przekazać, to właśnie połączenie geografii z teologią.   
       Dlaczego jeszcze warto czytać tę Ewangelie? Otóż jest to pierwsza i najstarsza 
Ewangelia spisana w języku greckim. Napisana zaraz przed r. 70 n.e. Wiemy o tym 
dlatego, że św. Marek opisuje w niej Jerozolimę jako niezburzoną, a wiemy, że w 70 r. 
Jerozolima została zburzona przez wojska rzymskie.  
    W Ew. Św. Marka takie znamienne jest to, że św. Marek jakby doświadczył dwóch 
apostołów wielkich czyli św. Pawła i św. Piotra / Święty Marek, przypominam, nie był 
apostołem tzn., nie należał do grona 12/.  I z jednym i z drugim współpracował, choć 
twierdzi się, że Ewangelia wg św. Marka została zredagowana jakby pod dyktando św. 
Piotra. I św. Piotra jest tam więcej. Np. są takie szczegóły, których nie ma w innych 
ewangeliach jak np. uzdrowienie teściowej.         
       Z takich rzeczy ciekawych jeszcze, w Ewangelii, św. Marka nie ma ustanowienia 
Piotra jako skały, opoki. Mówi się, że św. Piotr zabronił Markowi napisać o tym, bo 
był pokorny i nie chciał żeby Marek go wywyższał /cdn./.         
 
 
 



 
INTENCJE 

                                                 
PONIEDZIAŁEK  07. 02. 2011 

16.00 Za +Krzysztofa Cabałe /greg. 7/. 
 
                                                   WTOREK  08. 02. 2011 
16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 8/. 
 
                                                            ŚRODA  09. 02. 2011 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 9/;  
                +Jana Szurmańskiego /int. od wnuczków Grzegorza i Jacka z rodz./; 
                +Wacława Bielickiego w 5 rocz. śmierci; 
                + Stanisława Domańskiego /popogrzebowa/; 
                +Piotra Rokickiego /popogrzebowa/; 
                +Mariusza Kościechę w 4 rocz. śmierci; 
                +Józefa, Rozalię i Cezarego Szymańskich, dziadków Szymańskich 
                   i Lewandowskich. 
                                                                 
                                                                CZWARTEK  10. 02. 2011 
16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 10/. 
 
                                                   PIĄTEK  11. 02. 2011 
16.00 Za +Andrzeja Skonecznego w 1 rocz. śmierci /int. od syna Stanisława z rodziną/;  
                +Krzysztofa Cabałę /greg. 11/. 
 
                                                   SOBOTA  12. 02. 2011 
16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 12/. 
 
                 NIEDZIELA 13. 02. 2011 
  9.00 Za zmarłych Parafian; 
          Za +Tadeusza Romanowskiego w 4 rocz. śmierci, Mariana Wójciaka 
                  i dziadków Lipskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla mamy Zofii z racji 70 rocz. 
                  urodzin /int. od dzieci/; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty i Jana Kozitulskich z racji 
                  20 rocz. ślubu /int. od dzieci/. 
16.00 Za +Józefę i Rocha Szymańskich oraz cr. Szymańskich i Janickich; 
                +Krzysztofa Cabałę /greg. 13/. 
 
 
 
 
 
 
  


