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Człowiek wierzący może 
utracić wiarę z powodu 
swych namiętności i próż-
ności, podczas gdy poganin 
może stać się wierzącym 
dzięki swej pokorze - po-

wiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu 
Świętej Marty. 
 
Dzisiejsze czytania mówią: pierwsze (1 Krl 11,4-13) o 
odejściu od kultu Boga żywego do bałwochwalstwa 
oraz drugie (Mk 7,24-30) przejściu od bałwochwalstwa 
do kultu Boga żywego. Ojciec Święty wyszedł w swoim rozważaniu od Ewangelii, w 
której poganka, kobieta kananejska prosi Jezusa, by uwolnił jej córkę od ducha nie-
czystego. Papież zauważył, że jest ona zdesperowaną matką, gotową uczynić wszyst-
ko, by ocalić swoje dziecko. Pan Jezus wyjaśnił, że najpierw przyszedł do owiec z 
domu Izraela, ale uczynił to trudnymi słowami: "Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; 
bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom". Franciszek zaznaczył, że ta 
niewykształcona kobieta nie szukała argumentów intelektualnych, ale odwołała się 
do swoich uczuć macierzyńskich, swojej miłości: "Tak, Panie, lecz i szczenięta pod 
stołem jadają z okruszyn dzieci". To kobieta nie miała fałszywego wstydu a ze wzglę-
du na jej wiarę Pan Jezus dokonał cudu. Gotowa była narazić się na śmieszność, ale 
nalegała i znalazła drogę wyjścia z bałwochwalstwa ku Bogu żywemu oraz ocalenie 
swej córki. 
 
"Jest to droga osoby dobrej woli, szukającej Boga i znajdującej Go. Pan jej błogosła-
wi. Jak wiele osób idzie tą drogą a Pan na nie czeka! Jest to ten sam Duch Święty, 
który prowadzi ich by iść tą drogą. Każdego dnia w Kościele Bożym są ludzie, którzy 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 16 luty  2014 
800  ++ Józef, Zdzisław, Rozalia Kurzac 
930  + 5r.ś. Gertruda Żołądek 
1100 ++ Krystyna 9r.ś. I Antoni Sinickich 
1230  + Eugeniusz Chyliński 10r.ś. 
1800  ++ 17r.ś. Marian Ruda i 7r.ś. Dariusz Ruda 
Poniedziałek,  17 luty 2014 
700 
1800 + zm. rodziców Jadwiga, Tadeusz i brata Mariusz Malec   
Wtorek,  18 luty  2014 
700 
1800 ++ Wacław Kowalski 11r.ś. Krzysztof Kowalski i rodziców z obojga 
stron 
Środa  19 luty  2014 
700 
1800   o bł. dla Tomasza     
Czwartek, 20 luty  2014 
700  o bł. Boże i łaskę zdrowia w dniu zabiegu 
1800 + 5r.ś. Kazimierz Chojnicki, Janina Chojnicka i przodków z obojga 
stron   
Piątek,  21 luty  2014 
700 
1800  + 1r.ś. Genowefa, 2r.ś. Józefa z rodziny Włodarków 
1800 ++ 6r.ś Józef Falkowski, Mariannę i Antoniego Falkowskich, 
Stanisławę i Jana Wiśniewskich 
Sobota, 22 luty 2014 
700   
1800 + Genowefa i Marian Wożniak, Teresa i Zygmunt Błaszkiewicz 
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podejmują tę drogę, w milczeniu, aby znaleźć Pana, bo dali się nieść Duchowi Świę-
temu" - powiedział papież. 
 
Ojciec Święty zaznaczył, że jest też jednak droga w przeciwną stronę, tak jak się to 
stało w przypadku Salomona. Przypomniał, że był on "najmądrzejszym człowiekiem 
na ziemi", otrzymał wielkie błogosławieństwa od Boga, cieszył się wielką sławą, wła-
dzą, był człowiekiem wierzącym w Boga. Miał jednak słabość do kobiet, miał wiele 
konkubin pogańskich, które zwróciły jego serce ku innym bogom. W ten sposób do 
Izraela wprowadził bożków. Kobiety te stopniowo osłabiły serce Salomona. Chociaż 
recytował Biblię, utracił wiarę. Salomon podobnie jak jego ojciec Dawid był grzeszni-
kiem, ale poszedł dalej i z grzesznika stał się człowiekiem zdemoralizowanym. Bóg 
przebaczył Dawidowi wszystkie jego grzechy, ponieważ był pokorny i poprosił o 
przebaczenie. Salomon był tak mądry, ale próżność i namiętności doprowadziły go 
do demoralizacji. Bowiem to właśnie w sercu traci się wiarę. Złe nasienie jego na-
miętności wzrosło w sercu Salomona i doprowadziło go do bałwochwalstwa. 
 
"Idźmy drogą Kananejki tej kobiety pogańskiej, przyjmując Słowo Boże, które zostało 
w nas zasiane. Niech nas ono doprowadzi do zbawienia. Niech Słowo Boże, potężne 
strzeże nas na tej drodze i nie dozwoli, abyśmy byli zdemoralizowani, dochodząc do 
bałwochwalstwa" - zakończył swoją homilię papież Franciszek. 

Święci znani… i nie znani 

Błogosławiony 

Dydak Józef z Kadyksu, prezbiter 
 Józef Lopez Caamano urodził się w 1743 r. w Kadyksie (Hisz-

pania); jego rodzina wywodziła się z dynastii królów wizygoc-

kich. Nie miał zdolności do nauki, w szkole często był przezy-

wany i wyśmiewany. Wstąpił do zakonu kapucynów w Sewilii, 

gdzie otrzymał imię Dydak. Po ukończeniu studiów filozoficz-

no-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie i oddał się gło-

szeniu kazań. 

Wkrótce objawił się w nim niezwykły, Boży dar głoszenia. 

Przemierzał całą Hiszpanię, niosąc orędzie Ewangelii do naj-

bardziej oddalonych nawet wiosek i miasteczek. Jego język był 

prosty i zrozumiały dla każdego. Wszyscy jego słuchacze byli pod wrażeniem kazań, 

które odciskały wyraźne piętno na ich dalszym życiu. Zdarzało się, że w czasie kazań 

lewitował. Odznaczał się niezwykłą czcią do tajemnicy Trójcy Świętej. 

Dydak miał szczególną łaskę dotykania serc tych, którzy przychodzili do niego do 

konfesjonału. Znajdował także czas, by odwiedzać szpitale i więzienia oraz angażo-

wać się w działalność dobroczynną. Na modlitwę poświęcał natomiast noce. 

Zmarł w 1801 r. Beatyfikował go Leon XIII w 1894 r. Jest uważany za apostoła Hisz-

panii. 

 

HUMOR 

Piotrek ma coś załatwić u księdza proboszcza. 
- Zachowuj się grzecznie! - upomina go matka. - Jak zobaczysz 
księdza, powiedz ładnie: "Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus". 
Kiedy Piotrek wraca, mama upewnia się: 
- Byłeś grzeczny? 
Chłopiec na to: 
- Tak, tylko księdza nie było na plebani i otworzyła mi gospodyni, więc jej po-
wiedziałem: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna". 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę. 
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