
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dzisiejszy fragment Ewangelii to dalszy ciąg Kazania na Górze z poprzedniej niedzieli. Pan Jezus zwraca 
się do wszystkich, którzy przyszli Go słuchać. Zwraca się do ogółu chrześcijan, nas wszystkich, którzy 
chcemy słuchać Jezusa. Mamy być solą, mamy być światłem i mamy być na podobieństwo warownego 
miasta. 

Sól to przyprawa nadająca smak potrawom. Solimy nie po to, żeby danie smakowało solą, ale żeby nie 
było mdłe, żeby miało swój własny smak. Jeśli więc Jezus mówi „wy jesteście solą ziemi” to znaczy, że 
nasza obecność w świecie jest niezwykle istotna. I najwyraźniej nie chodzi tu o to, żeby dominować, ale 
żeby nasza jednoznacznie chrześcijańska tożsamość „nadawała smak” społeczności, środowisku, w 
którym żyjemy, gronu znajomych, rodzinie, wszystkim naszym relacjom. 

Miasta w starożytności miały funkcję obronną – za jego murami można było schronić się przed napaścią 
nieprzyjaciela. Jeśli jest wspomniane przez Jezusa w tym kontekście, to dlatego, że to my mamy być tym 
miastem na górze – twierdzą, która jest widoczna i otwarta dla potrzebujących, ale zarazem warowna – 
dająca obronę przed duchowymi zagrożeniami. Wypełnić to zadanie oznacza na przykład: wątpiącego 
wesprzeć własną wiarą i nadzieją, zagubionego zaprosić do relacji, poturbowanego obdarzyć miłością – 
dać schronienie przed tym, co dla ludzi najtrudniejsze, przed samotnością. 

I w końcu światło, to rzeczywistość, która z samej swojej natury jest pożyteczna, służy do życia i 
rozwoju, pomaga poznawać prawdę. Światło nie musi przemawiać w żaden dodatkowy sposób, nie musi 
nic robić, wystarczy, że istnieje zgodnie z własną naturą – świeci. 

We wszystkich tych porównaniach chodzi o to, że chrześcijaninem nie jest się tylko dla siebie. Obecność 
soli, światła, miasta na górze, mamy rozumieć jako wezwanie do dawania świadectwa. Ono ma być 
podejmowane nie jako coś sporadycznego.  Najważniejsze jest świadectwo codzienności mojego życia, to 
co będą mogli sami zaobserwować ludzie żyjący wokół, patrzący na mnie i na moje uczynki. To jest 
naprawdę wielka misja, bo nie chodzi tu o potocznie rozumiany dobry przykład, ale o to, żeby patrząc na 
mnie widzieli odniesienie do innej rzeczywistości – Ojca, który jest w niebie. Będę solą i światłem, jeśli 
swoim zwyczajnym, godnym, chrześcijańskim życiem przypomnę komuś, że życie nie kończy się na 
doczesności. Spełnię swoją rolę, jeśli pobudzę do refleksji, do zapytania o Boga, do dziękczynienia, do 
uwielbienia Ojca Niebieskiego. 

                ZESPÓŁ DUSZPASTERSKI 
Proboszcz - Dariusz Jagodziński 
Wikariusz – Abraham Sebastian 

 
 
 

BIURO PARAFIALNE 
Czwartek: 2:00pm – 5:00pm 
Sekretarka - Joanna Niewola 

e-mail:  holycrosswdstk@dol.ca 
 
 
 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE 
Spowiedź – każdy piątek 6:00 - 6:30 wieczorem,    
lub w umówionym terminie 
Chrzty – po uprzednim porozumieniu się 
Śluby – pół roku przed zamierzoną datą 
Chorzy – na każde wezwanie 

Parafia p.w. Krzyża Świętego 
169 Ingersoll Road, Woodstock, Ontario, N4S 7V6 

Tel: (519) 539-3475, e-mail:  holycrosswdstk@dol.ca 
Website - www.nocfop.dol.ca 

5 LUTEGO 2023 
Piąta Niedziela Zwykła 

 
 
 
 

 
 

 



Intencje Mszalne 
 

Data Intencja Ofiarodawca 

Niedziela – 5 lutego, 10:00am 
 

O łaski i opiekę Bożą dla Veroniki, 
Magdaleny, Jacka i Elżbiety  Babcia 

† O spokój duszy dla Stanisława 
Kozłowskiego 

Wnuki 

† Śp Tadeusz Patyk (2-ga rocz. śm) Córka z rodz. 
O Boże błogosławieństwo dla parafian  

Piątek – 10 lutego, 7:00pm † Śp Maria Majcher Rodz. Domagała i 
Tang 

Niedziela – 12 lutego, 10:00am 
 

† O spokój duszy dla Zofii Duda Córka z rodz. 
† Józef i Teresa Prachniak  
† Śp Karolina Kurpiel (1-sza rocz śm), 
oraz Antoni i Józef Kurpiel 

 

O Boże błogosławieństwo dla parafian  
 

Różaniec 
5 lutego – T. Sitar 12 lutego – D. Jaszczur 19 lutego – A. Kurpiel 
26 lutego – C. Zalewska 5 marca – K. Grygorcewicz 12 marca – T. Partyka 
 

Lektorzy 
5 lutego – Kumala 10 lutego – Uliński 12 lutego – Matysiakiewicz 
17 lutego – Studziński 19 lutego – Cybulski 24 lutego – Studziński 
 

Ushers 
5 lutego – Kumala 10 lutego – Studziński 12 lutego – Wiatr 
17 lutego – Studziński 19 lutego – Kumala 24 lutego – Studziński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Poniedziałek:  6pm – 9pm 
Środa:             6pm – 9pm 
Czwartek:       6pm – 9pm 
Piątek:       7:30pm – 9pm 

 
INTENCJA MODLITWY 

RÓŻAŃCOWEJ  NA LUTY 
 

W intencji naszej parafii, aby coraz 
bardziej stawała się wspólnotą wiary i 
braterstwa. 
 
 

KOPERTKI NA ROK 2023 
Są do odebrania przy wejściu do kościoła. 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA 
15 I & 22 I = $2090. 

Serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary. 
 
 
 
 
 
 

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
Z LOURDES 

W dniu 11 lutego Kościół powszechny obchodzi 
liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Lourdes oraz ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 
roku 1992 Światowy Dzień Chorego. 

Maryja objawiła się ubogiej pasterce Bernardecie 
Soubirous w roku 1858 w Lourdes, we Francji, przy 
grocie masabielskiej, w cztery lata po ogłoszeniu przez 
papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. 
Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego – 16 
lipca 1858) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. 
Nakazała, aby na miejscu objawień wybudowano 
kościół.  Treścią orędzia Maryi z Lourdes jest wezwanie 
grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do 
modlitwy i pokuty. Lourdes stało się miejscem 
promieniującym na cały świat duchem miłości, 
zwłaszcza względem chorych i ubogich. Wierni 
wypraszają tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu 
Matki Najświętszej. 

 
 
 

 


