
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
 

Światło dobrych uczynków (Iz 58, 7-10) 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Tak mówi Pan: 

«Dziel swój chleb z głodnym, do domu 

wprowadź biednych tułaczy, nagiego, 

którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj 

się od współziomków. 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak 

zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 

Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię 

będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. 

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, 

wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto 

jestem!” 

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, 

przestaniesz grozić palcem i mówić 

przewrotnie, jeśli podasz twój chleb 

zgłodniałemu i nakarmisz duszę 

przygnębioną, wówczas twe światło 

zabłyśnie w ciemnościach, a twoja 

ciemność stanie się południem». 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 
Wschodzi w ciemnościach jak światło 

dla prawych 

On wschodzi w ciemnościach jak światło 

dla prawych,  

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z 

litości pożycza  

i swoimi sprawami zarządza uczciwie. 

Wschodzi w ciemnościach jak światło 

dla prawych 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje  

i pozostanie w wiecznej pamięci. 

Nie przelęknie się złej nowiny,  

jego mocne serce zaufało Panu. 

Wschodzi w ciemnościach jak światło 

dla prawych 

Jego wierne serce lękać się nie będzie.  

Rozdaje i obdarza ubogich, 

jego sprawiedliwość będzie trwała 

zawsze,  

wywyższona z chwałą będzie jego potęga. 

Wschodzi w ciemnościach jak światło 

dla prawych, albo: Alleluja 
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DRUGIE CZYTANIE 
 

Nauczanie Świętego Pawła (1Kor 2, 1-5) 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 

Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia, przyszedłszy do was, nie 

przybyłem, aby błyszcząc słowem i 

mądrością, głosić wam świadectwo 

Boże. 

Postanowiłem bowiem, będąc wśród 

was, nie znać niczego więcej, jak tylko 

Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I 

stanąłem przed wami w słabości i w 

bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa 

moja i moje głoszenie nauki nie miały 

nic z uwodzących przekonywaniem 

słów mądrości, lecz były ukazywaniem 

ducha i mocy, aby wiara wasza opierała 

się nie na mądrości ludzkiej, lecz na 

mocy Bożej. 

 Oto Słowo Boże. 

 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ja jestem światłością świata, 

kto idzie za Mną, będzie miał światło 

życia. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

EWANGELIA 

Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-16) 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 

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 jesteście 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 wszystkim, 

którzy są w domu. Tak niech wasze 

światło jaśnieje przed ludźmi, aby 

widzieli wasze dobre uczynki i 

chwalili Ojca waszego, który jest w 

niebie». 

Oto Słowo Pańskie. 

 
 

HOMILIA 

 
Słowo Boże ogłoszone na 

dzisiejszej liturgii jest bardzo klarowne. 

Chrystus, tym razem, nie mówi nam o 

Ojcu w niebie; nie mówi o sobie, ale 

mówi o nas. Mówi, kim jesteśmy jako 

Jego uczniowie. Nazywa nas solą ziemi 

i światłem świata i wzywa nas do 

spełniania dobrych uczynków. Co to 

znaczy być solą ziemi? Wiemy z 

doświadczenia, czym jest sól mineralna, 

przyrodnicza. Jest czymś służącym do 

nadawania smaku potrawom i jest 

środkiem konserwującym, chroniącym 

je przed zepsuciem. Tak jak sól nadaje 

smak potrawom, tak my jako uczniowie 

Chrystusa winniśmy nadawać „smak” 

życiu. Sól w potrawie się rozpuszcza, 

ginie dla siebie, by nadać wartość, smak, 

potrawie. Jako chrześcijanie winniśmy 

umierać dla siebie, by z „cząstki” nas 

innym żyło się lepiej, by ich życie 

nabierało wyższej jakości. Będąc solą 

ziemi, winniśmy także chronić dobro 

przed zepsuciem. Winniśmy ochraniać 

wartości duchowe, aby zawsze były 

świeże i żywotne. Co znaczy być 



światłem świata? Światło w przyrodzie 

pełni podwójną funkcję: oświeca i 

ogrzewa. Światło oświeca, umożliwia 

widzenie. Potrzebujemy światła, by 

widzieć, by pracować, by się poruszać, 

by czytać, by się uczyć. Światło 

zapewnia nam bezpieczeństwo przy 

poruszaniu, uwalnia nas od lęku przed 

napaścią zła, które często panoszy się w 

ciemnościach. Światło emanuje z siebie 

ciepło, jest czynnikiem ogrzewającym. 

Największe źródło światła, jakim jest 

słońce, nie tylko daje nam światło, ale 

także dostarcza nam ciepła, które jest 

warunkiem życia biologicznego. 

Jeśli Chrystus mówi do nas: „Wy 

jesteście światłem świata”, to chce nam 

powiedzieć, że naszym sposobem 

myślenia, mówienia i czynienia, 

winniśmy ułatwiać innym widzenie 

dobra, w szczególności samego Boga i 

wartości przez Niego wskazanych. Jako 

chrześcijanie, czyniący prawdę w 

miłości i miłość w prawdzie, stajemy się 

dla drugich światłem umożliwiającym 

im ujrzenie i czynienie prawdy i dobra. 

Św. Jan Paweł II dał jednej z encyklik 

tytuł: Veritatis splendor  (Blask 

prawdy).  Prawda jest światłem dającym 

blask. Papież w tej encyklice napisał: 

„Prawda oświeca rozum i kształtuje 

wolność człowieka, który w ten sposób 

prowadzony jest ku poznaniu i 

miłowaniu Pana”. Życie w prawdzie i w 

miłości jest jak światło w przyrodzie. 

W pierwszym czytaniu było dziś 

powiedziane: „Jeśli u siebie usuniesz 

jarzmo, przestaniesz grozić palcem i 

mówić przewrotnie, jeśli podasz twój 

chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę 

przygnębioną, wtedy twe światło 

zabłyśnie w ciemnościach, a twoja 

ciemność stanie się południem” . Słowa 

proroka znajdują potwierdzenie w 

naszym życiu. Każde dobro uczynione 

ma przymiot światła: oświeca i ogrzewa 

i przeciwnie każe zło ma znamię 

ciemności i zimna. „Nie zapala się też 

światła i nie stawia pod korcem, ale na 

świeczniku, aby świeciło wszystkim, 

którzy są w domu” — mówi dalej 

Chrystus. Nie wolno nam ukrywać 

naszego chrześcijaństwa. Bycie 

uczniem Chrystusa powinno być 

widoczne, aby oświecało i „ogrzewało” 

naszych bliźnich. „Tak niech świeci 

wasze światło przed ludźmi, aby 

widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 

Ojca waszego, który jest w niebie”  — 

konkluduje Jezus. Nasze dobre uczynki 

winny nakłaniać innych do podziwiania 

i pokochania Pana Boga, który ma 

takich wyznawców i czcicieli. Inni 

patrząc na nasze życie w prawdzie i 

miłości, powinni się przekonać, że 

warto wierzyć i być posłusznym 

takiemu Bogu, który ma takich 

szlachetnych wielbicieli. Czynienie 

miłości w prawdzie nie wzbudza 

zazdrości i wrogości, ale może pociągać 

do naśladowania  i chwalenia Ojca, 

„który jest w niebie”. 

 

Bp Ignacy Dec 

 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 



 

V Niedziela Zwykła 

9 lutego 2020 r. 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – wspomnienie św. 

Scholastyki, dziewicy 

Wtorek – Wspomnienie 

Najświętszej Maryi Panny z 

Lourdes (Światowy Dzień 

Chorego). W naszej parafii dzień 

chorego planujemy na 17 marca 

(w czasie rekolekcji 

wielkopostnych). 

 Piątek – Święto Świętych Cyryla 

i Metodego, patronów Europy. 

2. Katecheza przed chrztem dla 

rodziców i chrzestnych we 

wtorek w sali obok kancelarii. 

3. W zakrystii można zapisywać 

grupy modlitewne, które 

pragną prowadzić godzinną 

adorację w ramach 

nabożeństwa 

czterdziestogodzinnego 24 i 

25 lutego w godzinach od 8:00 

– 21:00. Zasady prowadzenia 

adoracji będą podane na 

piśmie w zakrystii. 

4. Od jutra powracamy do 

stałego dyżuru w kancelarii. 

Kaplica adoracji będzie 

czynna w dni powszednie po 

Mszy św. porannej do godziny 

21:00 a w soboty do 18:00.  

5. We czwartek o godz. 20:00 w 

kaplicy adoracji rodzice 

młodzieży bierzmowanej 

zapraszają na wspólną 

modlitwę za swoje dzieci.    

6. Siostry Klaryski z ul. 

Grodzkiej dziękują 

Dobroczyńcom za ofiary z 

zeszłej niedzieli i obiecują 

modlić się za ofiarodawców i 

ich rodziny. W następnym 

biuletynie będzie można 

przeczytać o tym 

zgromadzeniu. 

7. Trwajmy w modlitwie o 

zdrowie naszych chorych, 

szczególnie za ks. Prałata Jana 

i ks. Kanonika Andrzeja.  
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