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Scholastyka
pochodziła z Nursj i
i była bliźniaczką
św. Benedykta. Na
miejscu ich urodze-
nia stoi skromny
kościół pw. św.
Benedykta. W pod-
ziemiach kościoła
pokazują część mu-
ru, który stanowił
dom rodzinny św.
Scholastyki i św.
Benedykta.
Scholastyka była
niewątpliwie od
dziecka pod urokiem
św. Benedykta.
Towarzyszyła też mu w jego podróżach i naśladowała
jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Kiedy św.
Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona
poniżej założyła podobny klasztor dla niewiast. Do dnia
dzisiejszego istnieją tam dwa klasztory na wzgórzach
w pobliżu Subiaco: w Plombariola - żeński klasztor św.
Scholastyki i męski klasztor św. Benedykta. Można
także oglądać grotę, gdzie się spotykali na świętych
rozmowach. Podobnie działo się na Monte Cassino.
Kiedy spotykali się po raz ostatni na tej ziemi, ich
słodka rozmowa przedłużyła się do nocy. Św. Benedykt
chciał już odejść wraz ze swymi towarzyszami, ale
Święta błagała go, by jeszcze pozostał. Kiedy jednak ten
stanowczo się temu oparł i już zamierzał odejść, na

prośbę Scholastyki zaczął padać tak silny deszcz, że
zmusił go do pozostania całą noc. Święty brat uczynił
swojej siostrze łagodną wymówkę: „ Coś uczyniła,
siostro moja? �ie mogę wrócić do braci, którzy dziwić
się będą, że tak długo nie wracam”. Na to Święta:
”Prosiłam cię, a ty mnie nie chciałeś wysłuchać.
Zwróciłam się przeto do Boga i zostałam wysłuchana”.
A potem ze słodką przekorą dodała: „Jeśli ci tak
spieszno, to idź teraz”. Wypowiadała te słowa w tym
czasie, kiedy ulewa szalała na zewnątrz. Było to ich
ostatnie spotkanie na ziemi. Scholastyka umarła 10
lutego 542 r. Według relacj i św. Grzegorza Wielkiego,
zapisanej w jego „ Dialogach”, trzeciego dnia po
śmierci siostry, kiedy św. Benedykt patrzył ze swojej
celi na świat i na klasztor, w którym żyła św.
Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej gołąbki,
unoszącej się do nieba. Posłał natychmiast braci po jej
ciało i złożył je w grobie, który w kościele swego
klasztoru dla siebie przygotował. Relikwie jej
znajdowały się we Fleury, dokąd zostały przeniesione
po najeździe na klasztor na Monte Cassino
Longobardów i zniszczeniu go w roku 587. Obecnie są
w Le Mans. Część ich otrzymało Monte Cassino.

Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin
wszystkich benedyktynek. Czczona jest także jako
patronka Le Mans i Subiaco.

W ikonografii Święta przedstawiana jest z gołębiem.
Sztuka religijna ukazuje św. Scholastykę w habicie
benedyktyńskim. Jej atrybutami są: krzyż, księga,
pastorał ksieni.

Święta Scholastyka i jej rodzony
brat, św. Benedykt z �ursji



1.W Ewangelii mamy wiele opisów uzdrowień dokonanych przez Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia
przypomniała nam, że poza uzdrowieniem teściowej Szymona, Chrystus uzdrowił jeszcze wielu
chorych i opętanych. Z pewnością, gdyby dłużej pozostał w domu Szymona, ludzie
przyprowadziliby znacznie więcej chorych. Ale Chrystus w nocy odszedł z tej miejscowości.
A czy ja jestem cierpliwy w modlitwie, zwłaszcza błagalnej?

2.W sobotę, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzić Światowy
Dzień Chorego. Postarajmy się uczestniczyć w tym dniu we Mszy Świętej połączonej
z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Warto o tej Mszy powiadomić chorych
i pomóc im w dotarciu do kościoła.

3. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Torbińskiej Stanisławie
i Piotrowicz Marii. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Dziubeła Annę i Fundakowską
Bożenę.

4. Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli zorganizowano zimowisko dla dzieci i młodzieży z Polany.
Składamy serdeczne podziękowanie:
• pani Urszuli Pisarskiej (Gminie Czarna) za możliwość skorzystania z świetlicy wiejskiej ,
• Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Salezjańskich za dofinansowanie zimowiska,
• Panu Zdzisławowi Bik za dofinansowanie zimowiska,
• Pani Katarzynie Józefek-Harsze za udostępnienie hali gimnastycznej w Ustrzykach Dolnych,
• paniom Janinie Krauze i Celinie Gazda za pomoc w przeprowadzeniu zajęć z dziećmi
i aktywny w nich udział,
• nauczycielom: Dominice Podstawskiej , Annie Stępniewskiej , Hannie Myślińskiej ,
Bernadecie Szkarłat, ks. Proboszczowi, ks. Damianowi, ks. Jarkowi za pomoc
w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z dziećmi,
• pani Agnieszce Krakowskiej za wspaniałe zupy,
• panu Staszkowi Oskoripowi i panu Andrzejowi Majewskiemu za przygotowanie kuligu,
• pani Lenie Wiercińskiej za przygotowanie ogniska i pysznego poczęstunku,
• panu Tadeuszowie Kusy za pomoc w degustacji,
• wspaniałym dzieciom i młodzieży z Polany za udział w zimowisku.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• w poniedziałek, 6 lutego – święty Paweł Miki i towarzysze, męczennicy japońscy. Żyli w XVI
wieku. Niech modlitwa za ich wstawiennictwem przyczyni się do rozkwitu chrześcijaństwa
w Azji oraz do zaprzestania prześladowań Kościoła w Chinach;
• w piątek, 10 lutego – święta Scholastyka, siostra świętego Benedykta. Żyła w VI wieku. Już
w dzieciństwie poświęciła się wyłącznie Bogu i była dla swojego brata wsparciem w jego
wielkim dziele tworzenia reguły zakonnej .
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Agata Hermanowicz, Adrian Tarnawski.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00
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