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                                              V  NIEDZIELA ZWYKŁA 

               

Ewangelia według św. Mateusza  

                  (Mt 5,13 - 16). 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:                                                

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól 

utraci swój smak, czymże ją posolić? Na 

nic się już nie przyda, chyba na wyrzu-

cenie i podeptanie przez ludzi.  Wy 

jesteście światłem świata. Nie może się 

ukryć 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”. 

 

Być solą i światłem  

Tylko przy Jezusie możemy odkryć naszą najgłębszą tożsamość. On mówi „wy jesteście”, a 

nie „staniecie się, jeśli…”. To znaczy, że w nasze duchowe DNA jest wpisany dar rozwijania 

naszego człowieczeństwa wspieranego łaską. Dar ten jest w nas obecny już od chrztu 

świętego, wystarczy go przyjąć i pielęgnować. Być solą ziemi to być osobą żyjącą ze 

smakiem, sensem, spełnieniem, z pasją. Być światłem to kochać i być kochanym, bo miłość 

rozświetla, oświeca, emanuje ciepłem. Żyjąc sensem i miłością, wnosimy je w życie innych. 

Wtedy mogą chwalić Ojca w niebie, bo rozpoznają w nas Jego synów, Jego córki.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=FEbvmas4aAA&psig=AOvVaw20ssGROPbJ_Lzyg-YOJIIG&ust=1581195094249000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjjnPKowOcCFQAAAAAdAAAAABBy


                              OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA    DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKIIEE    --    0099..0022..22002200rr..  

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy; w piątek 
święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy. Solenizantom i Jubilatom 
życzymy wielu łask Bożych. 

 
1100..0022..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..    

        BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee  ii  ddaarr  zzddrroowwiiaa  ddllaa    

                                            kkss..  SSttaanniissłłaawwaa  ww  DDnniiuu  UUrrooddzziinn  ii  3311..  RRoocczznniiccęę  eerryyggoowwaanniiaa  nnaasszzeejj  PPaarraaffiiii..  

  

1111..0022..  WWttoorreekk..  

            BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  WW  ppooddzziięękkoowwaanniiuu  zzaa  ooppiieekkęę  mmeeddyycczznnąą  

  ii  ppiieellęęggnniiaarrsskkąą  nnaadd  ppaanniiąą  AAnnnnąą  SSmmoollaańńsskkąą  ddllaa  ppaannaa  AAddaammaa  TToommaasszzeewwsskkiieeggoo,,  ppaannii  RReennaattyy  

KKoołłooddzziieejj,,  ppaannii  EEddyyttyy,,  PPaannaa  MMaarrkkaa  BBiieelleecckkiieeggoo  oorraazz  ZZeessppoołłuu  CCaarriittaass  zz  OOłłaawwyy  ––  oodd  rrooddzziinnyy  

ppaańńssttwwaa  PPlleewwaakkóóww  zz  DDęęddnniikk..  

  

1122..0022..  ŚŚrrooddaa..  

            NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  AAnnttoonniieeggoo,,  

                                                    TTaaddeeuusszzaa,,  AAnnttoonniinnyy,,  JJóózzeeffaa  ii  FFrraanncciisszzkkii..  

1133..0022..  CCzzwwaarrtteekk..  

            BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  CCzzeessłłaawwyy  

                                                            GGóórrsskkiieejj  ––  iinntteennccjjaa  oodd  ppaannii  AAggaattyy  PPaacchh..  

1144..0022..    PPiiąątteekk..  

          NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  WW  iinntteennccjjii  RRóóżż  RRóóżżaańńccoowwyycchh  oo  BBoożżee    

                                                  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ii  wwssttaawwiieennnniiccttwwoo  MMaarryyii..  

1155..0022..  SSoobboottaa..                    

            NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1177::0000..  WW  iinntteennccjjii  PPaarraaffiiaann  oo  BBoożżee  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  

                                                        nnaasszzyycchh  RRooddzziinnaacchh..  

1166..  0022..    Niedziela.                        

  BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  KKaazziimmiieerryy  PPaasszzkkoo  

                                                      --  iinntteennccjjaa  oodd  ssyynnaa  WWłłaaddyyssłłaawwaa  zz  żżoonnąą  ii  ddzziieeććmmii..  

  

  NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..    OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  zzmmaarrłłyycchh    

                                                        zz  rrooddzziinnyy  TTeenneettóóww..    

  

      BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  11))..  DDzziięękkcczzyynnnnaa  oodd  jjuubbiillaattkkii  ppaannii  MMaarriiaannnnyy  

AAnnttoonniiaakk  ww  9944..rroocczznniiccęę  uurrooddzziinn,,  zzaa  ooppiieekkęę  BBoożżąą  ii  MMaattkkii  NNaajjśśwwiięęttsszzeejj,,  ppoolleeccaajjąącc  ssiięę  SSeerrccuu  

PPaannaa  JJeezzuussaa..  22))..  WW  iinntteennccjjii  RRóóżż  RRóóżżaańńccoowwyycchh  oo  BBoożżee  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ii  wwssttaawwiieennnniiccttwwoo  

MMaarryyii..  

1. Bardzo serdecznie zapraszam na poniedziałkową Mszę św. o godz. 17
00

 w Białym 

Kościele w intencji ks. Stanisława w Dniu Urodzin i 31. rocznicę erygowania Parafii. 



2. Bardzo dziękuję za przygotowanie naszych kościołów do liturgii po okresie Bożego 

Narodzenia.  

3. Beatyfikacja ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski odbędzie się w 

Warszawie na Placu Piłsudskiego 07 czerwca br. o godz. 1200. W związku z 

powyższym, aby otrzymać karty wstępu na plac, karty parkingowe dla autokaru lub 

samochodów osobowych proszę o zgłoszenie zapotrzebowania po Mszach św. Jest 

również możliwość zorganizowania parafialnego wyjazdu, co uzależnione jest od 

ilości zgłoszonych osób. 

4. Chciałbym urealnić ilość i tytuły zamawianej prasy katolickiej. Stąd bardzo proszę o 

informacje po Mszach dotyczące faktycznego zapotrzebowania na poszczególne 

tytuły. 

                                                                                 Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!  

  

                                                        CCzzcciiggooddnnyy  KKssiięężżee  SSttaanniissłłaawwiiee    

                            Z okazji urodzin, z serca życzymy 

błogosławieństwa na każdy dzień, zdrowia, wyrozumiałości 

i cierpliwości w trudnych chwilach. 

Niech Dary Ducha Świętego spływają na Ciebie w 

obfitości, a Maryja darzy matczyną miłością i czułością w 

dalszej posłudze kapłańskiej.            

                                                                              ŻŻyycczząą  PPaarraaffiiaanniiee                                                                                                                                         

                                       ............................................................................................................... 
 

             Pożegnanie pani Marii z Maślanków Malinowskiej       (7 XI 1926 – 19 I 2020) 

Droga Pani Mario! Ot, przyszło Panią pożegnać. Mimo że znałam Pani wiek i historię Pani 

długiego, ciężkiego życia, nigdy nie myślałam, że to nastąpi. Jest już Pani tam, gdzie i my kiedyś 

się znajdziemy, a pozostaje mieć nadzieję, że dostąpimy łaski Bożej i spotkamy się.  

                                                                                                                Sybiraczka  

Jutrzejsza data – 10 luty – to 80. rocznica największej wywózki Polaków na Sybir w 1940r. Stąd też 

w naszym kościele co roku w tym czasie gromadzą się „Sybiracy”, jako że ich kapelanem jest 

ksiądz Stanisław Włodarski. 

Wydaje mi się w tym kontekście szczególnie zabrzmieć „ostatnie pożegnanie” Sybiraczki. Napisała 

je p. Barbara Seidel, autorka książek o Kresach i Kresowiakach. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.e-kwiaty.pl/kwiaty/813-bukiet-letnia-laka.html&psig=AOvVaw1VNwL25EWJQR29fqhVRD3e&ust=1581196660490000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiWld2uwOcCFQAAAAAdAAAAABAT


Jestem przekonana, że po długiej ziemskiej wędrówce dostąpiła Pani wszelkich możliwych Bożych 

nagród i już bez bólu, trosk i zmartwień, uśmiechnięta jak tu, na ziemi, patrzy na nas zasmuconych 

Pani brakiem. 

Życie nie oszczędzało Pani. Po krótkim, dostatnim życiu w Wiktorówce pod Trembowlą, po 

wybuchu drugiej wojny światowej, Sowieci wywieźli Pani Rodzinę 10 II 1940r. na Syberię. Ciężka 

praca przy wyrębie tajgi skończyła się, gdy układ Sikorski-Majski przywrócił zesłańcom ludzkie 

prawa i pozwolił udać się na południe, gdzie gromadzili się Polacy chcący opuścić nieludzką 

ziemię. Wycieńczeni ciężką pracą i głodem, nie wszyscy podołali trudom dalekiej podróży w 

trudnych warunkach. Dotarcie do obozów Guzar i Kermine w Uzbekistanie także nie kończyło 

pasma udręki, wręcz przeciwnie – przyniosło głód, choroby i śmierć. Także Pani najbliższych. I to 

była ta druga zsyłka, gdyż, jak sama Pani mówiła, doświadczyła Pani trzech. Trzech za jednym 

razem. Kiedy już została Pani sama, walka o przeżycie determinowała każdy krok. Walka z 

chorobami i głodem. Oczekiwanie na ewakuację obozów na Bliski Wschód wciąż trwało, gdy 

pewnego dnia zapach świeżego chleba skierował Pani kroki ku jednemu z wagonów kolejowych. 

Ten pociąg jednak nie zawiózł swoich pasażerów ku wolności. Wręcz przeciwnie – na kolejną, 

trzecią zsyłkę, do Kazachstanu. Kolejna gehenna głodu, chorób i ciężkiej, ponad siły małej 

dziewczynki pracy, trwała do 1946r. Dopiero rok po zakończeniu drugiej wojny mogła Pani 

przyjechać do Polski, tej innej, w nowych granicach. Swoje pierwsze kroki kierowała Pani do 

konfesjonału, by wyznać grzech: 

- Ukradłam kłoski zboża z pola należącego do kołchozu. 

Odpowiedź mogła być tylko jedna i taka właśnie padła: 

- Dziecko, tyś jeść chciała. 

Powojenne życie Pani Marii także stanowiło pasmo trosk i kłopotów, które wielu z nas zna również 

z własnych doświadczeń. Ona znosiła je z pokorą i ufnością w opiekę Matki Bożej, której 

powierzyła się jeszcze przed wojną, przyjmując jako mała dziewczynka szkaplerz święty w 

karmelickim kościele w Trembowli. Nie rozstawała się z Nim przez całe życie i jak sama mówiła, 

czuła tę opiekę zawsze i wszędzie. Otoczona miłością córki i syna wiodła spokojne życie. 

Dziękując Panu Bogu, że mogłam poznać tak niezwykłą osobę, pełną głębokiej wiary i pokory, 

życzliwości i miłości, żegnam Ją serdecznie z nadzieją, że gdy znów się spotkamy, powita mnie 

swoim ciepłym i ujmującym uśmiechem. 

Do zobaczenia, Pani Mario, spoczywaj w pokoju! 

                                                                                     

Pismo wyłącznie do użytku Kościoła.  

                                                          Opracowała Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka) 


