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 Niech chrześcijanie za-
mkną drzwi zazdrości, 
zawiści i plotkom, które 
dzielą i niszczą nasze 
wspólnoty - zaapelował 
papież Franciszek pod-

czas porannej Mszy św. sprawowanej w Domu Świętej 
Marty. 
 
Ojciec Święty wyszedł od pierwszego czytania (1 Sm 
18,6-9.19,1-7) dzisiejszej liturgii, mówiącego o zwycię-
stwie Izraela nad Filistynami dzięki męstwu młodego 
Dawida. Jednak radość ze zwycięstwa szybko zamieni-
ła się w smutek i zazdrość króla Saula, ponieważ ko-
biety izraelskie wychwalały Dawida za zabicie Goliata. Tak więc to wielkie zwycię-
stwo w sercu króla, do którego zakradł się robak zazdrości i zawiści zamieniło się w 
porażkę. Papież zauważył, że zazdrość podobnie jak w sercu Kaina, tak też i w sercu 
Saula rodzi postanowienie, by zabić Dawida. "Tak czyni zazdrość w naszych sercach, 
jest ona złym niepokojem, nie tolerującym by ktoś miał to, czego ja nie mam" - zau-
ważył Ojciec Święty. Dodał, że Saul, zamiast podobnie jak kobiety Izraela chwalić 
Boga za to zwycięstwo, woli rozgoryczony zamknąć się w sobie, "warzyć swoje uczu-
cia w bulionie goryczy". 
"Zazdrość prowadzi do zabijania. Zawiść prowadzi do zabijania. To właśnie przez tę 
bramę, bramę zazdrości diabeł wszedł na świat. Biblia mówi: «Śmierć weszła na 
świat przez zawiść diabła». Zazdrość i zawiść otwierają drzwi do wszelkiego zła. Dzie-
lą również wspólnoty. Wspólnota chrześcijańska, gdy cierpi - niektóre jej członki - z 
powodu zawiści, zazdrości w końcu się dzieli: jeden przeciw drugiemu. To silna truci-
zna. Jest to trucizna, którą znajdujemy w Kainie na pierwszej stronie Biblii" - zauwa-
żył papież Franciszek. 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 26 styczeń 2014 
800  +29r.ś Eugenia Bylińska i 8r.ś. Stanisław Byliński   
930 + 25r.ś. Leokadia Zgórzyńska i Tadeusza Zgórzyńskiego i rodziców z 
obojga stron 
1100 ++ Feliks, Romuald, Julia, Janina Piekarscy 
1230  + Irena Sękowska, Tomasz, Stefania Patrzuska 
1800  o bł. Boże dla Julii z okazji 11r. ur. 
Poniedziałek,  27 styczeń 2014 
700 
1800 + Józef 25r.ś.   
Wtorek,  28 styczeń 2014 
700 
1800 25rocznica  ślubu Moniki i Zenona Aleksandrowicz 
Środa  29 styczeń 2014 
800   
1800  + Maria Wardzyńska 
Czwartek, 30 styczeń 2014 
700   
1800  o bł. Boże i potrzebne łaski dla Czesława z okazji urodzin 
Piątek,  31 styczeń 2014 
700  o zdr. i bł. Boże opiekę M.B. Gromnicznej z okazji 87 r. ur. Ks. bp. 
Juliana Wojtkowskiego   
1800  + Mirosław Falkiewicz o łaskę nieba 
Sobota, 01 luty 2014 
700   O ulgę krzyża Chrystusowego dla Marii Olszewskiej, i łaskę 
wytrwania w cierpieniu i opiekę M.B.  Gromnicznej 
1800 ++ Ksawerę(k), Wincenty, Józefę(k), Juliana 
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Ojciec Święty dodał, że w sercu osoby dotkniętej zazdrością i zawiścią rodzi się go-
rycz. Nie potrafi ona śpiewać, wielbić Boga, nie ma radości, nieustannie patrzy na to, 
co mają inni, a czego ona nie ma. A to prowadzi do goryczy, rozprzestrzeniającej się 
na całą wspólnotę. Natomiast drugie efektem zawiści są plotki, próba poniżenia 
drugiej osoby, aby samemu ukazać się nieco lepszym. "Także plotki dzielą wspólno-
tę, są bronią diabła" - zaznaczył papież. Jednocześnie przypomniał, że wiele wspól-
not chrześcijańskich wspaniale się rozwijało, ale następnie w serce któregoś z ich 
członków zakradł się robak zawiści i zazdrości, a wraz z nim smutek, urazy i plotki. 
"Ktoś kto jest pod wpływem zawiści i zazdrości zabija, jak mówi apostoł Jan, «kto 
nienawidzi swego brata, jest zabójcą»" - przypomniał Franciszek. 
"Dzisiaj, podczas tej Mszy św. módlmy się za nasze wspólnoty chrześcijańskie, aby to 
ziarno zazdrości między nami nie zostało posiane, aby zazdrość nie zagościła w na-
szym sercu, w sercu naszych wspólnot i abyśmy mogli iść naprzód, uwielbiając Pana 
z radością. To wielka łaska, łaska, by nie popaść w smutek, w urazy, w zazdrość i 
zawiść" - zakończył swoją homilię Ojciec Święty. 

Święci znani… i nie znani 

św. Genowefa Torres Morales, dziewica 

Genowefa urodziła się 3 stycznia 1870 roku w Al-nemara w 

Kastylii, w Hiszpanii. Była najmłodszą spośród sześciorga 

dzieci. W wieku ośmiu lat straciła rodziców i czworo ro-

dzeństwa; została sama z młodszym bratem Jose. Musiała 

się nim opiekować, co nie było łatwe. Jose był krnąbrny, 

zadawał się z podejrzanymi kolegami. Kiedy dwa lata póź-

niej Genowefa natrafiła na książki z żywotami świętych, 

odkryła, że wsłuchiwanie się w wolę Bożą prowadzi do 

szczęścia. To pomogło jej dźwigać ciężar trudnego życia. 

Gdy miała 13 lat, lekarze musieli amputować jej lewą nogę z powodu gangreny. Za-

bieg odbył się w domu, co wiązało się z brakiem odpowiednich warunków higienicz-

nych i wywołało kolejne cierpienia. Genowefa musiała poruszać się o kulach, wyma-

gała pomocy innych osób. W 1885 r. zamieszkała w prowadzonym przez karmelitan-

ki sierocińcu. Przez dziewięć lat żyła tam z innymi dziećmi, ucząc się krawiectwa. Jej 

kierownikiem duchowym był kapłan, który później wstąpił do jezuitów i założył le-

prozorium. Dzięki jego radom Genowefa dojrzewała duchowo. Pragnęła wstąpić do 

zgromadzenia Sióstr Miłości, ale nie przyjęto jej z powodu fizycznej ułomności. 

Opuściwszy mury sierocińca, rozpoczęła wspólne życie wraz z dwiema towarzyszka-

mi. Na swoje utrzymanie zarabiały krawiectwem; dużo czasu poświęcały na modli-

twę. Za radą przyjaciół zaczęła tworzyć wspólnotę religijną dla kobiet, dotkniętych 

chorobą lub ubóstwem. W ten sposób w Walencji powstała wspólnota Najświętsze-

go Serca Jezusa i od Świętych Aniołów, zwana popularnie angelikami. Podstawą du-

chowości stała się częsta adoracja Najświętszego Sakramentu; stąd siostry czerpały 

siłę do służby potrzebującym, opuszczonym i chorym. W ciągu kilku lat kolejne domy 

powstały w całej Hiszpanii, a potem także poza jej granicami. 

Genowefa zmarła 4 stycznia 1956 r. w Saragossie. 29 stycznia 1995 r. Jan Paweł II 

beatyfikował ją, a 4 maja 2003 r. kanonizował podczas swej wizyty w Madrycie. 

HUMOR 

Pewien młody ksiądz miał mieć pierwsze kazanie (wtedy, gdy jesz-
cze mówiło się z ambony). Poszedł więc do starszego księdza po 
radę, jak uspokoić nerwy, a ten doradził mu: 
- Wiesz, ja zawsze jak się denerwuję, to szklaneczkę whisky.... 
Młody ksiądz pomyślał, że skoro taki stary wyga musi szklaneczkę, 
to on powinien dwie. Wypił więc trzy i poszedł. Po mszy pyta się opiekuna, jak 
było. 
- ...no wiesz... w zasadzie dobrze, tylko że najpierw mówi się "Bracia i Siostry" a 
nie "Dziubulki kochane", Pana Jezusa ukrzyżowali Żydzi a nie Indianie, a na ko-
niec normalnie schodzi się po schodach, a nie zjeżdża po poręczy... Ale general-
nie OK. 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Zapraszamy na bal karnawał 21 lutego w restauracji Nowa Ho-

landia. 

2. Za tydzień (2 lutego) Święto Ofiarowania Pańskiego, dzień osób 

konsekrowanych przynosimy świece. Ofiary na tacę na zakony 

klauzurowe. 

3. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca i Akcji Katolickiej 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w kwocie 1121zł. 
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