
Św. Benedykt – główny patron Europy 

 
Benedykt z Nursji należy do najgłośniejszych postaci w 

Kościele łacińskim. Wsławił się niezwykle mądrą i wyważoną 
regułą, która stała się podstawą dla bardzo wielu późniejszych 
rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony przez siebie zakon 
Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego 
w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie 
duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów 
germańskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r. 
wyróżnić św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona Europy. 

Zasadniczą cechą Reguły św. Benedykta jest umiar. Nie jest ona tak surowa jak 
reguły św. Kolumbana, Kasjana czy prawodawców rodzin mniszych Wschodu. Nie 
preferuje studiów jak reguła Kasjodora. We wszystkim: w modlitwie, uczynkach 
pokutnych, w pracy i w spoczynku, w posiłku i piciu zaleca umiar: "złoty środek". Celem 
zasadniczym, jaki Założyciel wytyczył swoim synom duchowym, jest służba Boża. Całe 
życie mnicha, jego wszystkie chwile i czynności winny zmierzać do tego, by głosiły 
chwałę Stworzyciela. Dewizą Patriarchy było: Ora et labora - módl się i pracuj. Ze 
szczególną pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dni obecnych 
pięknym dziedzictwem jego zakonu. Poważną część dnia zakonnika przeznaczył 
na lectio divina - czytanie Pisma Świętego. Wprowadził do zakonu profesję - prawem 
zagwarantowaną przynależność do zakonu oraz stabilność miejsca, czyli zobowiązanie 
mnichów do pozostawania w jednym klasztorze aż do śmierci. Reguła św. Benedykta 
stała się podstawą dla wielu innych. 

Sława Benedykta rozchodziła się szeroko. Powiększać ją miały cuda, o których 
wspomina św. Grzegorz. Miał m.in. przepowiedzieć najazd Longobardów. Ich wódz po 
śmierci Benedykta faktycznie najechał Monte Cassino; benedyktyni byli zmuszeni 
opuścić klasztor i ratować się ucieczką do Rzymu (587). Benedykt miał założyć także 
opactwo w Terracina, a zdaniem niektórych również w Rzymie (opactwo św. 
Pankracego przy Lateranie). 

Benedykt zmarł 21 marca 547 r. w kilka tygodni po śmierci swojej siostry, św. 
Scholastyki, założycielki żeńskiej gałęzi benedyktynów. Pochowano ich razem we 
wspólnym grobie na Monte Cassino. Kiedy Longobardowie zniszczyli klasztor (587), 
mnisi benedyktyńscy z Francji ze czcią przenieśli relikwie św. Scholastyki i św. 
Benedykta do Francji. Śmiertelne szczątki św. Scholastyki umieścili w klasztorze w Le 
Mans, a św. Benedykta - we Fleur. Tam są do dnia obecnego.  
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  
 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdzie-

sięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed 

sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd 

sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: 

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 

mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto 

posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i 

nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli 

tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do 

was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje ro-

botnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta 

wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam 

są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże». 

 

KOMENTARZ 

Dzisiaj, patrzymy na tych, którzy wyszli z tłumu, aby przybliżyć się do Jezusa 

Chrystusa, a On zastanawia się nad polami pełnymi kłosów: «Żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało: proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 

na swoje żniwo» (Łk 10,2). I nagle kieruje na nich swoje spojrzenie i wybiera 

niektórych, jednego po drugim: ty i ty, i ty. I tak aż do siedemdziesięciu dwóch... 

I ze zdziwieniem słyszą, że mają iść po dwóch do wszystkich wiosek i miejsc, do 

których On idzie. I ktoś mu odpowiada: —Ale Panie, ja przyszedłem tylko, żeby Cię 

posłuchać, bo piękne jest to, co mówisz! 

Pan budzi w nich czujność i wystawia na niebezpieczeństwo. «Idźcie, oto was 

posyłam jak owce między wilki». I swoim zwyczajem używając przenośni, dodaje: 

«Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów» (Łk 10,3-4). A to w języku Jezusa 

znaczy:—Zostawcie wszelkie ludzkie środki. 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Iż 66, 10.12-14c 

II czytanie: Ga 6, 14-18  

Ewangelia: Łk 10, 1-12. 17-20  



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Kręgu Arasmusa za organizację w minioną 

sobotę II Pielgrzymki Różańcowej śladami Sługi Bożego Księdza Arasmusa  

w intencji duchowieństwa. Dziękuję wszystkim uczestnikom i tym, którzy włączyli się  

w to dzieło. 

 

 W środę od godz. 17.30 adoracja prowadzona przez Apostolat MB Pielgrzymującej, 

zakończona Nowenną do MB Nieustającej Pomocy. 

 

 W sobotę przypada 13 dzień miesiąca. O godz. 20.00 tradycyjnie nabożeństwo fatim-

skie w łączności z Mszą świętą. 

 

 Ponawiamy zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję według traktatu  

św. Ludwika. Od dnia 17 lipca będziemy przygotowywali się do kolejnego aktu zawierze-

nia oraz odnowienia, które dokona się podczas Mszy świętej o godz. 18.00 w Uroczy-

stość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia. 

 

 Na czytelników czekają Michałki, Gość Niedzielny, Pielgrzym i Mały Pielgrzym,  

zachęcamy do nabywania. 

 

 Bóg zapłać za składane ofiary. Za tydzień kolekta inwestycyjna. 

 

 Stowarzyszenie Krąg Arasmusa organizuje dwudniową autokarową wycieczkę do  

Torunia. Termin 21 - 22 sierpnia, koszt 250 zł.  

W programie : Zabytki Starogardu Gdańskiego, obiad; Biesiada przy ognisku w Gręboci-

nie; Nocleg i śniadanie w Domu Pielgrzyma w Toruniu (pokoje dwuosobowe); Zwiedzanie 

Torunia z przewodnikiem   

Zapisy wraz z wpłatą do 15 lipca,  tel. Maria 667 641 905 

 

 Spotkania formacyjne: 

 Grupa Integracyjna Niezwyciężeni w sobotę o godz. 11.00 

 Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w niedzielę o godz. 18.50. 

 

 Wszystkim wypoczywającym życzymy bezpiecznego czasu wakacji.  

 

 Odszedł do wieczności:  

 

 Śp. Jerzy Dawidowski, zam. Kiełpino, lat 69. Pogrzeb odbył się w sobotę. 

PONIEDZIAŁEK 

8.07.2019 
g. 7.15 + za rodz. z ob. stron 

g.17.00 + za Tomasza i dusze w czyśćcu cierpiące 

g.18.00 + za Jerzego Żołnowskiego 

WTOREK 

9.07.2019 
g. 7.15 Z podz. za otrz. łaski i prośbą o dalsze Boże błogosł. i opiekę w rodzinie  

g. 17.00 
+ za Margaretę, Emila Dreyer, Fryderyka, Rozalię Stubińskich oraz 
Huberta Kreft 

g. 18.00 + za Walerię (3 r. śm.) i Franciszka Socha 

ŚRODA 

10.07.2019 
g. 7.15  

g. 17.00 + za Władysława, Marka i Wojciecha oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

g. 18.00 + za rodziców Czesławę, Brunona i Leona 

CZWARTEK 
Św. Benedykta, 

patrona Europy 

11.07.2019 

g. 7.15 Za parafian 

g. 17.00 + za Antona Gogolińskiego i dusze w czyśćcu cierpiące 

g. 18.00 + za Jadwigę Plichta (r. śm.) i Hieronima 

PIĄTEK 

12.07.2019 
g. 7.15 + za Waleskę Malc 

g. 17.00 + za Roberta, Pelagię i Teresę 

g. 18.00 + za Teresę 

SOBOTA 

13.07.2019 

 

g. 7.15 + za Mariana Mateja (1 r. śm.)  

g. 16.00 Msza ślubna 

g. 17.00 + za Bernarda, Elżbietę i Zbigniewa Leman 

g. 18.00 + za Jana, Teresę Lubockich oraz za ciocie i wujków 

g. 20.00 
+ za dusze w czyśćcu cierpiące i z podz. za odebrane łaski i prośbą  
o zdrowie i dalsze łaski dla rodziny  

XV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

14.07.2019 

g. 7.30 + za Alfonsa, Elżbietę, Łucję oraz Stanisława Hinc 

g. 9.30 + za Gertrudę, Benedykta, Marka, Przemysława i dusze w czyśćcu 

g. 11.00 + za Wacława (w dniu urodzin) 

g. 12.15 
Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze dla Joanny i Marka, Iwony  
i Michała oraz Magdaleny i Mateusza w 1 rocznice ślubów 

g. 18.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę dla Magdaleny  
i Sylwestra 
2) O zdrowie i Boże błogosł., opiekę MB i przemienienie dla syna  


