
W numerze:
Kącik biblijny

Chleb i sól św. Agaty

Wydarzenia tygodnia

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

nr 05 (485) 05.02.2023 r.

V NIEDZIELA
W CIĄGU ROKU

Dla innych ludzi mamy stać się 
światłem. Patrząc na nas, mają 
zachwycić się Chrystusem i  za 
Nim podążać z ufnością. 

Redakcja
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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 wyrzucenie 
i podeptanie przez ludzi. Wy jeste
ście światłem świata. Nie może się 
ukryć miasto położone na górze. 
Nie zapala się też lampy i  nie 
umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszyst
kim, którzy są w domu. Tak niech 
wasze światło jaśnieje przed ludź
mi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i  chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie”.

Drodzy bracia i siostry, dzisiej
sze czytania biblijne kreślą przed 
nami obraz bycia chrześcijani
nem. Jezus nawet nie proponuje, 
tylko wzywa swych uczniów, aby 
stali się „solą ziemi” i  „światłem 
świata”. Sól dla starożytnych 
miała bardzo duże znaczenie. 
Oprócz walorów smakowych, po
siadała również wysoka wartość 
zdrowotną ze względu na spore 

domieszki różnych minerałów. To 
określenie „sól ziemi” Jezus odno
si do nas, może chodzi o taką czy
stą sól, abyśmy rzeczywiście odzy
skali smak chrześcijaństwa i  byli 
solą ziemi. Jeśli sól trochę zwie
trzała, a  nasze światło przygasło, 
to warto pójść do miasta położo
nego na górze, warto wejść i  od
kryć prawdziwe oblicze Kościoła.

W  dzisiejszej Ewangelii, obok 
światła i  soli, jest również mowa 
o  mieście położonym na górze. 
Dla Izraelity miasto położone na 
górze to Jerozolima. Naszą Jero
zolimą jest Kościół, do którego zo
staliśmy wszczepieni przez sakra
ment chrztu świętego. Chodzi 
o  duchowość, chodzi o  łaskę, któ
rej Pan nam pragnie w  Kościele 
udzielać. 

Chrześcijanie, którzy auten
tycznie idą za Jezusem, są solą 
ziemi, niosą Ewangelię całemu 
światu i  są często przez to nisz
czeni na różne sposoby. Ten, kto 
nie nawiedzi Chrystusa, nie może 
znieść tego, który Go kocha. Na

sze życie nabiera prawdziwego 
smaku wtedy, kiedy jest prze
pełnione świadectwem życia. 
Zatem odwagi w  wyznawaniu 
naszej wiary.

Prawdzie światło idzie od 
Chrystusa i  oświeca naszą 
ciemną drogę. Sól nadaje 
prawdziwy smak. Niech tego 
nigdy nie zabraknie w naszym 
życiu.

 
Ks. Mateusz Matusiak

Kącik biblijny

Słowa Ewangelii wg Świętego Mateusza
(Mt 5, 1316) 
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Chleb i sól św. Agaty

Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwi
sarzy. Wzywana przez kobiety karmiące oraz w  chorobach 
piersi. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katanii. 
Wielkiej czci doznają jej relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, 
jak niesie podanie, Katania niejeden raz miała doznać ocale
nia.

Agata (etymologicznie: "dobra") 
zwana Sycylijską jest jedną z naj
bardziej czczonych w  chrześcijań
stwie świętych. Wiadomości o niej 
mamy przede wszystkim w  ak
tach jej męczeństwa. W  pierw
szych wiekach chrześcijaństwa 
istniał bowiem zwyczaj, że spo
rządzano akta męczenników; 
większość z nich nie doczekała do 
naszych czasów. Akta męczeń
stwa Agaty pochodzą dopiero z  V 
wieku.

Według opisu męczeństwa 
Agata urodziła się w  Katanii na 
Sycylii ok.  235  r. Po przyjęciu 

chrztu postanowiła poświęcić się 
Chrystusowi i  żyć w  dziewictwie. 
Jej wyjątkowa uroda zwróciła 
uwagę Kwincjana, namiestnika 
Sycylii. Zaproponował jej małżeń
stwo. Agata odmówiła, wzbudza
jąc w  odrzuconym senatorze nie
nawiść i  pragnienie zemsty. 
Trwały wówczas prześladowania 
chrześcijan, zarządzone przez ce
sarza Decjusza. Kwincjan aresz
tował Agatę. Próbował ją zniesła
wić przez pozbawienie jej dziewi
czej niewinności, dlatego oddał ją 
pod opiekę pewnej rozpustnej ko
biety, imieniem Afrodyssa. Kiedy 
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te zabiegi spełzły na niczym, na
miestnik skazał Agatę na tortury, 
podczas których odcięto jej piersi. 
W  tym czasie miasto nawiedziło 
trzęsienie ziemi, w  którym zginę
ło wielu pogan. Przerażony na
miestnik nakazał zaprzestać mąk, 
gdyż dostrzegł w  tym karę Bożą. 
Ostatecznie Agata poniosła 
śmierć, rzucona na rozżarzone 
węgle, 5 lutego 251  r. Jej ciało 
chrześcijanie złożyli w  bezpiecz
nym miejscu poza miastem. Pa
pież Symmachus (+ 514) wystawił 
ku jej czci w Rzymie przy Via Au
relia okazałą bazylikę. Kolejną 
świątynię w  Rzymie poświęcił jej 
św. Grzegorz Wielki w  roku 593. 
Wreszcie papież 
Grzegorz II (+ 731) 
przy bazylice św. 
Chryzogona na Za
tybrzu wystawił ku 
jej czci trzeci rzym
ski kościół. Dowodzi 
to wielkiej czci, jaką 
otaczano ją 
w  owych czasach. 
Obecnie ciało Agaty 
znajduje się w kate
drze w  Katanii. 
Wielkiej czci dozna
ją jej relikwie, m.in. 
welon, dzięki które
mu, jak niesie poda
nie, Katania nieje
den raz miała do
znać ocalenia.

W  dzień św. Agaty w  niektó
rych okolicach poświęca się pie
czywo, sól i  wodę, które mają 
chronić ludność od pożarów i  pio
runów. Poświęcone kawałki chle
ba wrzucano do ognia, by wiatr 
odwrócił pożar w  kierunku prze
ciwnym. W  dniu jej pamięci kar
miono bydło poświęconą solą 
i chlebem, by je uchronić od zara
zy. Na pamiątkę wspomnienia 

św. Agaty w  wielu kościołach ka
tolickich w Beskidach święci się 5 
lutego sól, chleb i wodę. Szczegól
nie starsi mieszkańcy przypomi
nają, że kawałek soli i  chleba, 
wrzucone do ognia chronią domo
stwa przed pożarem i kataklizma
mi. Etnografka z Istebnej, Małgo
rzata Kiereś, zauważa, że przeko
nanie to odzwierciedla jedno z  lu
dowych przysłów: „Chleb i sól św. 
Agaty od ognia ustrzeże chaty”. 
Św. Agata jest patronką Sycylii, 
miasta Katanii oraz ludwisarzy. 
Wzywana przez kobiety karmiące 
oraz w chorobach piersi. W ikono
grafii św. Agata przedstawiana 
jest w długiej sukni, z kleszczami, 

którymi ją szarpano. Atrybutami 
są: chleb, dom w płomieniach, ko
rona w  rękach, kość słoniowa  
symbol czystości i  niewinności 
oraz siły moralnej, palma mę
czeńska, obcięte piersi na misie, 
pochodnia, płonąca świeca  sym
bol Chrystusa.

Źródło: www.idziemy.pl
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Wydarzenia tygodnia

Dzieci z  naszej Parafii, które 
przygotowują się do przyjęcia Ko
munii Świętej, w  Święto Ofiaro
wania Pańskiego 2 lutego, otrzy
mały książeczki do nabożeństw. 
Mają im pomóc w  przygotowaniu 
do sakramentów świętych. 

Uroczystej Eucharystii w  tym 

dniu o  g. 17.00 przewodniczył 
ks. Stanisław Żyliński. W homilii 
zachęcał zebranych do tego, aby 
swoje życie zawierzyć Chrystuso
wi aż do ostatnich chwil. Przed 
błogosławieństwem książeczki po
święcił ks. Wojciech Jarosław Dą
browski, Proboszcz Parafii.
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1. Dzisiaj, z  racji pierwszej nie
dzieli miesiąca, adoracja Naj
świętszego Sakramentu. Rów
nież przed zakończeniem Mszy 
św., z  okazji wspomnienia św. 
Agaty, błogosławieństwo chleba 
i soli.

2. Dziękujemy wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas i  pomogli 
przy rozbieraniu choinek 
i szopki w naszym kościele. 

3. Nabożeństwa w  tym tygodniu: 
we wtorek do św. Siostry Fau
styny i  św. Jana Pawła II; 
w  środę nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy; 
w piątek do Miłosierdzia Boże
go – g. 16.30. 

4. W  sobotę 11 lutego, we wspo

mnienie Matki Bożej z  Lour
des, obchodzimy Światowy 
Dzień Chorego. Naszą modli
twą ogarniamy wszystkich cho
rych i  cierpiących, zwłaszcza 
z naszej parafii. W czasie Mszy 
św. o g. 17.00, będzie udzielony 
sakrament namaszczenia cho
rych. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 

5. Kancelaria parafialna czynna 
będzie w  środę i  w  sobotę 
od g. 18.00 do g. 18.30.

6. Zachęcamy do lektury katolic
kiej prasy.

7. Wszystkim solenizantom i jubi
latom tygodnia, życzymy wielu 
Bożych łask.

05 lutego 2023 roku
V niedziela w ciągu roku

Ogłoszenia duszpasterskie



PONIEDZIAŁEK 06.02.2023 r. WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI 
I TOWARZYSZY

godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 24)
godz. 17:00 – ++ dziadkowie z obu stron
WTOREK 07.02.2023 r. 
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 25)
godz. 17:00 – Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o Boże błogosła

wieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Mirosława 
w 47 rocznicę ślubu 

ŚRODA 08.02.2023 r.
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 26)
godz. 17:00 – + Mieczysław w 93 rocznicę urodzin
CZWARTEK 09.02.2023 r.
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 27)
godz. 17:00 – + Apolonia z okazji imienin 
PIĄTEK 10.02.2023 r. WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 28)
godz. 17:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii
SOBOTA 11.02.2023 r. WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 29)
godz. 17:00 – ++ rodzice Stefania (f) i Stanisław TASIOR, ++ brat Eu

geniusz 
NIEDZIELA 12.02.2023 r. VI Niedziela Zwykła 
godz. 07:00 – + Feliks, ++ z rodziny
godz. 08:30 – ++ rodzice Emilia i Tadeusz UZNAŃSCCY
godz. 10:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 30 – ostatnia) 
godz. 11:30 – + Eugeniusz OLAK w 31 rocznicę śmierci
godz. 17:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ro

berta i Stanisława z okazji urodzin

Intencje Mszalne 06.02– 12.02.2023 r.


