
SÓL od dawna uważano za substancję życiodajną dzięki jej wła-

ściwościom konserwującym i dodającym smaku. Ponieważ sól 

posiada także właściwości oczyszczające, odgrywa niemałą rolę 

w kulcie. 

 

Rzymianie mieli zwyczaj nowo narodzonym dzieciom podawać do 

ust odrobinę soli, przez co życie młodej istoty miało być zabezpieczone przed grożącymi 

jej niebezpieczeństwami. Stary Testament przypisuje soli właściwości podtrzymujące 

życie i trwanie w pełni sił. Sól nie tylko zaspokaja życiowe potrzeby człowieka (Hi 6, 6), 

lecz stanowi także przepisany Prawem Mojżeszowym niezbędny dodatek do każdej ofia-

ry: "Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony" (Kpł 2,13). Sól staje się 

symbolicznym wyrazem więzi między Bogiem a człowiekiem: "Niech nie brakuje soli 

przymierza Boga twego przy żadnej ofierze pokarmowej" (Kpł 2,13). 

 

Mięso zwierząt ofiarnych winno być posypane solą (Ez 43,24). Sól staje się symbolem 

przymierza zawartego z Bogiem i absolutnej wierności mu. Za pomocą soli Elizeusz oczy-

ścił źródło, którego zatruta woda powodowała różne kalectwa noworodków, a także bywa-

ła przyczyną śmierci (2 Krl 2,19-22). 

 

W Kazaniu na Górze jest też aluzja do konserwujących właściwości soli. Przewrotności 

tego świata Jezus przeciwstawia posłannictwo swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi" - 

co oznacza, że uczniowie Jezusa zostali powołani, żeby nieść Słowo Boże na wszystkie 

krańce ziemi. "Źle będzie jednak, jeśli sól utraci swój smak" (Mt 5,13), tzn., jeśli uczniowie 

nie będą właściwie wypełniać swego zadania i okażą się niewierni. 

 

Ściśle też są ze sobą powiązane pokój i sól (inaczej życie i prawda) (Mk 9,50). O tym, że 

sól chroni przed zepsuciem, mówi również Paweł w swoim Liście do Kolosan: "Mowa 

wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą" (Kol 4,6). Według św. Hieronima, 

Chrystus sam jest "niebieską solą", ponieważ przenika swoją życiodajną siłą zarówno 

niebiosa, jak i ziemię. 

 

Rzymski obrzęd chrztu przewidywał kiedyś wkładanie nowo chrzczonemu do ust odrobiny 

soli - na znak przekazania daru mądrości. Nawiązując do cudu zdziałanego za pomocą 

soli przez Elizeusza, używano jej dawniej przy sporządzaniu wody do poświęceń. 

(za: Gość Niedzielny Nr 6/2002) 

 

WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;  

www.parafiakielpino.pl; nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”) 

 

Nr 6/2020 V Niedziela Zwykła 9 lutego 2020 

K O M E N T A R Z  D O  E W A N G E L I I …  

Dzisiaj,  Ewangelia ma dla nas wzniosłe wezwanie, abyśmy byli 
świadkami Chrystusa. Zaprasza nas, żebyśmy czynili to na 
dwa, pozornie sprzeczne ze sobą sposoby: jako sól i jako 
światło. 
 
Sól jest niewidoczna, ale wyczuwalna w smaku. Jest wiele osób, które nie zwracają na 
siebie uwagi. Są jak „mróweczki”, które nie przestają pracować i czynić dobrze. W ich 
obecności odczuwamy pokój, spokój ducha i radość. Mają, jak to się mówi: „pozytywne 
wibracje”. 
 
Światła nie da się ukryć. Są ludzie, których „widać z daleka”: Świętej Teresa z Kalkuty, 
Papież czy wiejski proboszcz. Zajmują ważne stanowiska z uwagi a swoje cechy 
przywódcze lub określoną posługę. Znajdują się „na świeczniku”. Jak mówi dzisiejsza 
Ewangelia, «na górze » lub «na świeczniku» (por. Mt 5,14.15). 
 
Wszyscy jesteśmy wezwani do bycia solą i światłem. Sam Pan Jezus był „solą” przez 
trzydzieści lat swojego ukrytego życia w Nazarecie. Podobno święty młodzianin, Alojzy 
Ludwik Gonzaga, zapytany podczas zabawy, co by zrobił, gdyby wiedzał, że niebawem 
umrze, odpowiedzał: «Bawiłbym się dalej». Nadal żyłby normalnie, jak codzień, umilając 
czas towarzyszom zabawy. 
 
Czasem jesteśmy wezwani do bycia światłem. Stajemy się nim, kiedy w chwilach 
trudnych wyznajemy naszą wiarę. Męczennicy byli wielkimi „świetlikami”. Dzisiaj, już 
sam fakt chodzenia na Mszę św. jest powodem do drwin. Już samo uczęszczanie do 
kościoła to bycie „światłem”. A światło, choćby najmniejsze, jest zawsze widoczne. Małe 
światełko jest w stanie rozświetlić ciemną noc. 
 
Prośmy za siebie nawzajem Pana, abyśmy zawsze potrafili być solą, a także światłem, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Niech nasze potępowanie na codzień będzie takie, aby ludzie 
widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie (por. Mt 5,16). 

Ewangelia: Mt 5, 13-16 



 

 

 

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  

 We wtorek wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorych. Zachęcamy 

do modlitwy oraz do uczestnictwa w Mszy świętej o godz. 18.00  

z błogosławieństwem chorych. 

 

 W środę o godz. 17.30 nowenna przygotowująca do Koronacji MB Pielgrzymującej.  

Tego dnia przypada 2 rocznica śmierci ks. kanonika Wojciecha Wiśniewskiego 

oraz rocznica ogłoszenia nowego biskupa pomocniczego naszej diecezji ks. bpa 

Arkadiusza Okroja. 

 

 Spotkanie w sprawie farmy wiatrowej w Wyczechowie odbędzie się w poniedziałek 

10 lutego o godz. 18.00 w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie. Pan 

Burmistrz zaprasza mieszkańców Kiełpina i Mezowa. 

 

 Parafia organizuje wyjazd do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej dnia 28 

marca. Więcej informacji i program wyjazdu na plakacie oraz  

w zakrystii. Przy wpisaniu się na listę prosimy uiścić wpisowe w wysokości 30 zł. 

 

 Parafia organizuje pielgrzymkę do Sankt Petersburga i Moskwy w terminie 11 - 

20 września 2020 r. W programie także m.in.: Katyń, Miednoje, Agłona („łotewska 

Częstochowa"). Szczegóły w gablocie i zakrystii. Zgłoszenia przyjmuje ks. Andrzej. 

Zachęcamy do udziału. 

 

 SPOTKANIA FORMACYJNE: 

 dla młodzieży KSM, we wtorek o godz. 19.00. 

 dla ministrantów w środę o godz. 18.30. 

 dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania  

z klas 8 w piątek o godz. 19.00. 

 dla wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, w niedzielę o godz. 18.50. 

PONIEDZIAŁEK 
Św.  

Scholastyki 
 

10.02.2020 

07.15 
1) + za Michała Zielińskiego (30 dzień po śmierci) 
2) Do Dworu Niebieskiego o zdrowie duszy i ciała 

17.00 
+ za Irenę, Bernarda, Jana, Gerarda i Halinę Plichta, Huberta Kreft i Alfonsa 
Kołodzińskiego 

18.00 
+ za siostrę Zofię Kuchlin (r. ur.) oraz z podz. za otrzymane łaski i prośbą o Boże 
błog. dla Ewy z ok. 60. urodzin 

WTOREK 
NMP  

z Lourdes 
Dzień  

Chorych 
11.02.2020 

07.15 Do Dworu Niebieskiego o zdrowie duszy i ciała 

17.00 
1) + za Józefa Wesołowskiego 
2) + za rodziców Stanisława i Władysławę, Helenę i Daniela Czapiewskiego 

18.00 
1) + za żonę Annę Klasa 
2) + za Monikę, Antoniego, Stanisława Konkol, Elżbietę i Krystynę Pawłowskie 

ŚRODA 
 

12.02.2020 

07.15 
1) + za ks. Wojciecha Wiśniewskiego (2 r. śm.) 
2) Do Dworu Niebieskiego o zdrowie duszy i ciała 

17.00 
1) + za Hieronima, Irenę, Ireneusza, Jacka i zm. z rodzin Puzdrowskich i Plichta 
2) + za Waleskę Malc (rocz. śmierci) 

18.00 
1) + za Teresę 
2) + za ks. Wojciecha Wiśniewskiego (2 r. śm.) 

CZWARTEK 
 

13.02.2020 

07.15 Do Dworu Niebieskiego o zdrowie duszy i ciała 

17.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Wiesławy i Wojciecha w rocz. ślubu 

18.00 
1) + za Przemysława oraz o Boże błog. dla pracowników zakładu pracy 
2) O zdrowie dla córki Marii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

PIĄTEK 
Śś. Cyryla  

i Metodego 
14.02.2020 

07.15 + za Waleriana, Marka i Wojciecha 

17.00 
1) + za Jadwigę i Bernarda 
2) Z podz. za małżeństwo z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny 

18.00 
Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Danuty i 
Kazimierza z okazji rocz. ślubu 

SOBOTA 
 

15.02.2020 

07.15 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny 

16.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla żony Doroty z okazji 50 rocz. urodzin 

17.00 

1) + za Krzysztofa Sural i Feliksa Lewna 
2) Z  podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Józefa z 
okazj urodzin 

18.00 
1) + za Maksymiliana, Franciszka, Marię i Martę 
2) + za Stanisława i rodziców z obojga stron 

VI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 
16.02.2020 

07.30 + za Stanisława i Franciszka 
08.30 
Borcz 

 

09.30 
1) + za Romana i Wiktora 
2) + za Teresę Bystroń (z ok. urodzin) i zm. z rodz. Szczesnych 

11.00 
1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o łaski dla całej parafii 
2) + za ciocię Małgorzatę w (5 r.  śm.) oraz dziadka Zbigniewa (4 r. śm.) 

12.15 
1) + za Alfonsa Puzdrowskiego  
2) + za mamę Małgorzatę (3 r. śm.) 

18.00 + za zm. z rodz. Szczypior i Dejk 


