
 
1 

 

ZE SŁOWA BOŻEGO NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Syr 15,15-20; Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądź-
cie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę 
bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia 
nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie 
zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przyka-
zań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, 
ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. 
A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie 
wielki  w  królestwie   niebieskim.  Bo  powiadam  

wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 
większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, 
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słysze-
liście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; 
a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 
A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na 
swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł 
swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. 
A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze 
piekła ognistego. 

KOMENTARZ 
Ewangelia zdaje się być bardzo 

radykalna. I rzeczywiście taka jest. Nauka, 
którą przynosi nam Jezus, ma nas 
przemienić – nie tylko z zewnątrz, ale od 
samych korzeni (łac. radix – korzeń). Przez 
słowa Chrystusa jesteśmy wezwani do 
zapuszczenia korzeni w glebie, która 
zapewni nam życie i rozwój. 

Niektórzy próbują zrobić z Jezusa kogoś, 
kto akceptuje wszystkie nasze słabości, nie 
zwraca uwagi na nasze grzechy, przymyka 
oko na nasze potknięcia... W sumie to jest 
takim dobrym kumplem, który zawsze nas 
poklepie po ramieniu. A wszystko to w imię 
tzw. miłosierdzia, które nie ma nic 
wspólnego z prawdziwym Miłosierdziem. 

Dzisiejszy fragment Ewangelii jest 
zbudowany na zasadzie przeciwstawień: 
„Słyszeliście, że powiedziano...” – „A ja 
wam powiadam...”. Jezus, odnosząc się do 
takich przykazań jak „Nie zabijaj!” czy „Nie 
cudzołóż!”, przedstawia nową formę Prawa, 
które  nie  polega  już  więcej   na  sztywnym  

przestrzeganiu przepisów, lecz jest Prawem 
Miłości, które staje na straży pewnych 
wartości. Dlatego zamiast Prawo znieść, jak 
wielu by od Jezusa oczekiwało, On je 
wypełnia, czyli przedstawia jego nową, 
rozszerzoną perspektywę. I odtąd „zabijać” 
znaczy już coś więcej niż tylko pozbawić 
życia, bo zabić można słowem, a 
„cudzołożyć” to nie tylko zdradzić 
małżonka fizycznie, bo zdrada może 
dokonać się już na poziomie myśli. 

Ewangelia jest radykalna. Jest wezwa-
niem do tego, by glebą naszego życia stała 
się Miłość. Wtedy moja relacja z Bogiem nie 
będzie ciągłym zastanawianiem się, jak to 
często bywa, czy przekroczyłem już przyka-
zanie czy jeszcze nie. Jest jednak wybór: „Je-
żeli zechcesz, zachowasz przykazania (...). 
Położył przed tobą ogień i wodę, co ze-
chcesz, po to wyciągniesz rękę” (Syr 15,15-
16). Nie wahaj się! Wyciągnij rękę po Miłość! 

 
ks. Mateusz Tarczyński 
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:  Czym Chrystus wypełnił prawo Starego Testamentu? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

ODKRYJ SKARB MSZY ŚWIĘTEJ 
OJCZE NASZ… 

Modlitwę Pańską wszyscy wspólnie 
odmawiamy podczas Mszy Świętej zaraz 
po Modlitwie Eucharystycznej na po-
czątku Obrzędów Komunii. Ma ona na 
celu przygotowanie nas do przyjęcia 
Chrystusa pod postacią chleba do nasze-
go serca. Bardzo wymowne w modlitwie 
Ojcze nasz są prośby:  

 „przyjdź Królestwo Twoje…” Eu-
charystia jest Pokarmem na życie wiecz-
ne. Prosząc w Modlitwie Pańskiej o 
przyjście Królestwa Niebieskiego rozbu-
dzamy swoje pragnienie życia wiecznego 
i prosimy Boga, aby nas obdarzył łaską 
nieśmiertelności. 

 „chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj…” Z jednej strony prośba do-
tyczy chleba codziennego - potrzebnego 
do życia, ale z drugiej strony dotyczy 
również ona Chleba Niebieskiego, czyli 
samego Boga obecnego w Eucharystii.  
 

 odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom…” 
Aby w pełni skorzystać z owoców przy-
jęcia Chrystusa do serca konieczne jest 
przebaczenie – przez Boga naszych grze-
chów i nasze względem innych ludzi. 
Prośba ta kierowana do Boga wyraża 
świadomość, że umiejętność przebacza-
nia to wielka łaska, na którą nie można w 
żaden sposób zasłużyć. 

Modlitwa Pańska, to też modlitwa 

jedności wszystkich wierzących. Wszyscy 

razem, zebrani wokół jednego Pana 

wspólnie jednym głosem wołamy do na-

szego Ojca. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 

 

 

 

MYŚL NA TYDZIEŃ 
Miłość wymaga wszystkiego  

i ma do tego prawo.  
 

Ludwik Van Beethoven   



 
3 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W poniedziałek (13 I) przypada Dzień 

Fatimski. Msza Święta, której przewodni-

czył będzie ks. Dariusz Dobbek ze Zgro-

madzenia Księży Misjonarzy z Bydgosz-

czy i przyjaciel naszego Sanktuarium, o 

godz. 18:00. Po Mszy Świętej modlitwa 

różańcowa. Całodzienna adoracja Naj-

świętszego Sakramentu rozpocznie się po 

Mszy Świętej o godz. 8:00. 

2. Spotkania grup duszpasterskich w tym 

tygodniu: 

 Młodzieży przygotowującej się do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania 

dla I grupy w środę o 18.45 dla II 

grupy w piątek o 16.30; 

 Spotkanie dla Członków grupy 

Semper Fidelis odbędzie się w czwar-

tek (16 II) o godz. 18.30 w zakrystii; 

 Ministrantów i aspirantów – w so-

botę o godz. 11:00 w zakrystii; 

 Kółka Różańcowego Dzieci – w so-

botę o godz. 12.00; 

 Spotkanie Klubu Seniora w sobotę 

(18 II) o godz. 17.00 w sali parafial-

nej. 

3. W sobotę (18 II) na godz. 15.00 zapra-

szamy na Mszę Świętą  wszystkich rodzi-

ców z doświadczeniem straty dziecka.  

4. W sobotę (18 II) na godz. 19.00 zapra-

szamy na Mszę Świętą z modlitwą o 

uzdrowienie przygotowaną przez 

wspólnotę Marana Tha i Odnowę w Du-

chu Świętym w sobotę (15 X) na godz. 

19.00. 

5. W tym tygodniu w liturgii będziemy 

obchodzić we wtorek (14 II) święto św. 

Cyryla i Metodego, patronów Europy. 

Jest to także Dzień Modlitw za Narody 

Słowiańskie. 

6. Katecheza dla dorosłych we wtorek 

(14 II) o godz. 19.30. Temat spotkania: 

„Czyściec – przejaw wielkiego Miło-

sierdzia Boga”. 

7. W naszej parafii powstaje drugi krąg 

Domowego Kościoła. Wspólnota ta kie-

rowana jest do małżeństw. Serdecznie 

zachęcamy do włączenia się w powsta-

nie nowej wspólnoty małżeństwa za-

równo młode, jaki i te z kilkuletnim 

stażem. Spotkania będą odbywały się raz 

w miesiącu i wpływają one na umocnie-

nie więzi rodzinnych poprzez owocniej-

sze korzystanie z sakramentu małżeń-

stwa. Wszystkich chętnych prosimy o 

kontakt z ks. Andrzejem. 

8. Dziękujemy za ofiary złożone na dzi-

siaj tacę, które zostaną przeznaczone na 

cele inwestycyjne. 

9. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 

Niedzielny i Niedzielę i biuletyn parafialny 

Ave Maria za dowolną ofiarę. 

10. Polećmy Miłosierdziu Bożemu dro-

gich nam zmarłych: ks. Jerzego, budow-

niczych, dobrodziejów naszego kościoła, 

śp.: Zofię Mania (l. 71) z ul. Pomorskiej, 

Waldemara Durajewskiego (l. 73) zam. w 

Gdyni, Jan Talpa (l. 76) z ul. Pomorskiej, 

których pożegnaliśmy w minionym ty-

godniu. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 NIEDZIELA, 12 LUTEGO 2017 R. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

6.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Dariusza i jego najbliższych 

8.00 
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej diecezji, 
kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte powołania kapłańskie 
i zakonne 

9.30 
1) † Babcia Jadwiga w 44. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 
2) Dziękczynna za otrzymane łaski od Pani Fatimskiej dla Rozalii i jej wnuka Krystiana z prośbą o 
dalszą opiekę 

11.00 † Rodzice: Tadeusz i Maria 

12.30 
1) Za Parafię 
2) † Edward Pieńko w 3. rocznicę śmierci 

14.00 † Czesław, Józefa (k) oraz zmarli z rodziny 
18.00 † Zdzisław Kruk 

19.30 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

 PONIEDZIAŁEK, 13 LUTEGO 2017 R. – DZIEŃ FATIMSKI 

7.00 † Weronika, Wiktor, Alina, Kazimierz 

8.00 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Kacperka w 4. urodziny  
2) † Helena, Jan, Loretta 
3) † Regina Kokoszka 

 WTOREK, 14 LUTEGO 2017 R.  

7.00 † Ks. Jan Mokrzycki 

8.00 † Janusz Górski 

18.00 † Stanisław Borczuk w 1. rocznicę śmierci oraz zmarli: Marianna, Jan, Stanisław, Tadeusz 

19.00 
1) † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
2) † Edward Grabarek w 1. rocznicę śmierci 

 ŚRODA, 15 LUTEGO 2017 R. 

7.00 † Alfred, Władysław, Jerzy, Wikotria 

8.00 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) Dziękczynna z okazji 75. rocznicy urodzin Genowefy z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę MBF 
2) † Zenon Jerzy Onuszkiewicz w miesiąc po śmierci 

19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla dr Laury Grześkowiak  

 CZWARTEK, 16 LUTEGO 2017 R.  

7.00 
1) † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Barbary z okazji 84. 
rocznicy urodzin 

8.00 
1) O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie 
2) † Leon Darga w 3 rocznicę śmierci 

18.00 
1) † Józef, Wanda, Felicja i Barbara 
2) † Tata Stanisław Rubin, brat Jarosław Rubin 

19.00 † Brygida Kozłowska w 22 rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 17 LUTEGO 2017 R.  

7.00 
1) † Stefania (k) Elwardt w 17. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
2) † Anna w 1. rocznicę śmierci oraz za rodzinę 

8.00 † Anna w 30. rocznicę śmierci oraz Jan 

18.00 
1) † Józefa (k) Krawczykiewicz  
2) † Antoni Nowak w 11. rocznicę śmierci  

19.00 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

 SOBOTA, 18 LUTEGO 2017 R. 

7.00 
1) † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
2) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, potrzebne łaski dla Teresy Rubin 

8.00 † Kazimierz w 32 rocznicę śmierci oraz Michał i Petronela 

18.00 
1) W intencji Bogu wiadomej  
2) † Katarzyna Ochylska 

19.00 † Rodzice: Zofia i Feliks 
 

 

 


