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ZE SŁOWA BOŻEGO NA VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeli-
ście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. 
A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złe-
mu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, 
nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się 
z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 
Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, 
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie 
odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował 
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego bę-
dziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:  

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują; tak będziecie sy-
nami Ojca waszego, który jest w niebie; ponie-
waż On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bo-
wiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 
czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, 
cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego 
nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak do-
skonały jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 5,38-48) 

KOMENTARZ 
W dzisiejszej ewangelii Chrystus jako 

jawi nam się jako Boży Rewolucjonista. 
Mówi nie tylko o tym, żeby kochać tych, 
którzy nas kochają, ale mówi: Kochaj 
nieprzyjaciół i módl się za tych, którzy Cię 
prześladują. W Chrystusowej mentalności  
i moralności nie ma miejsca na nienawiść  
i odrzucanie drugiego człowieka, choćby 
nawet był winien najgorszej zbrodni i 
najbardziej nas skrzywdził. Stary Testament 
głosił zasadę: „Oko za oko, ząb za ząb”,  
a Jezus Chrystus przyniósł nowe prawo: 
przebacz i nie mścij się. Zemsta, chodź może 
niektórym przynosi ulgę, to jednak niszczy 
człowieka od wewnątrz. Chrystus poprzez 
dzisiejsze Słowo Boże wzywa nas do czegoś 
więcej niż tylko unikania grzechu. 
Wystrzeganie się grzechu to dopiero połowa 
naszej drogi. Pan Bóg kocha nas wszystkich 
miłością bezwarunkową i tego  
samego oczekuje od nas. Zło i dobro  to  dwa  

ekstrema życia – albo jesteśmy przeciwko 
drugim albo jedni z drugimi. Dopóki ktoś 
nas kocha, sprzyja, akceptuje nasze racje, 
dopóki znajomość ta jest prestiżowa, dopóki 
łączą mnie z nim jakieś interesy uważam go 
za przyjaciela i darzę sympatią. Kiedy 
natomiast przestaje pełnić funkcje usługowe 
wobec mnie to staje się w pewnym sensie 
niepotrzebny i w konsekwencji przesuwam 
go na margines.  Może czasem trzeba 
pomyśleć o tych, wobec których żywię jakiś 
uraz? Być może trzeba się pomodlić za 
sąsiada, który co jakiś czas zalewa Twoje 
mieszkanie? Może za tę ekspedientkę, która 
oszukała Cię, wydając za mało reszty, a my 
zauważyliśmy to dopiero w domu, gdy już 
było za późno? Kochać swoich nieprzyjaciół 
to zachęta do czegoś znacznie trudniejszego 
niż bycie miłym i uprzejmym dla innych. 
Postarajmy się z tym zmierzyć.  
 

ks. W. Kuliński 
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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:  Co oznacza starotestamentalna zasada: „Oko za oko, ząb za ząb”? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

ODKRYJ SKARB MSZY ŚWIĘTEJ 
WYBAW NAS PANIE… 

Po Ojcze nasz kapłan wypowiada słowa 
modlitwy: 
K. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz 
nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim 
miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu  
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei 
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa. 

Wszyscy później podsumowują: 
W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała  
na wieki. 

Ta modlitwa to tzw. Embolizm - słowo  
to pochodzi z języka greckiego i oznacza 
„dołączenie, załączenie, wstawka”. Stanowi 
on bezpośrednią kontynuację Ojcze nasz  
i rozwinięcie ostatniej prośby Modlitwy Pań-
skiej – „zbaw nas ode złego”. Dlatego też na 
końcu Modlitwy Pańskiej nie mówimy Amen.  

W Embolizmie prosimy Pana Boga o po-
kój, który jest warunkiem nie tylko spokoj-
nego życia, ale oznacza czas bez  
prześladowań. Kapłan odwołuje się także do 

 

miłosierdzia Bożego, które gwarantuje od-
puszczenie grzechów i pomnaża nadzieję 
otrzymania daru nieba. W tekście jest także 
prośba o uwolnienie od wszelkiego zamętu. 
Również zamęt jest owocem działania złego 
ducha. Zamęt jest niepokojem i nieumiejęt-
nością jasnego rozróżnienia dobra od zła.  
Do takiej sytuacji chce doprowadzić szatan, 
aby łatwiej człowieka zwodzić i kwestiono-
wać prawdy Boże. Modlitwa ta przygotowu-
je nas do przyjęcia Komunii świętej. 

Embolizm kończy zawołanie odmawiane 
przez wszystkich, które ogłasza suweren-
ność Boga i równocześnie dopełnia prośbę  
o przyjście Królestwa Bożego. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 
 
 

 
 

MYŚL NA TYDZIEŃ 
Zawsze przebaczaj swoim wrogom:  

nic bardziej ich nie zaboli  
 

O. Wilde 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W naszej parafii serdecznie witamy 

pana Jakuba Orłowiskiego - naszego 

nowego organistę. Na czas posługi w 

naszym kościele życzymy Bożego 

błogosławieństwa, opieki MBF  

i wstawiennictwa św. Cecylii, pa-

tronki muzyki Kościelnej. 

2. Spotkania grup duszpasterskich  

w tym tygodniu: 

 Młodzieży przygotowującej się 

do przyjęcia sakramentu bierzmo-

wania dla I grupy w środę o 18.45 

dla II grupy w piątek o 16.30; 

 Spotkanie rodziców dzieci przy-

gotowujących się do I Komunii 

Świętej w czwartek (23.02) o godz. 

19:30 w kaplicy MBF. 

3. W tym tygodniu w liturgii obcho-

dzić będziemy: 

 w środę - święto Katedry św. 

Piotra Apostoła; 

 w czwartek - św. Polikarpa, bi-

skupa i męczennika, uczenia św. 

Jana Ewangelisty. 

4. Katecheza dla dorosłych we wto-

rek, 28 II o godz. 19.30. Temat spo-

tkania: „Czy prorok Jonasz faktycz-

nie został zjedzony przez wielką ry-

bę? ”. 

5. W naszej parafii powstaje drugi 
krąg Domowego Kościoła. Wspólnota 
ta kierowana jest do małżeństw. Ser-
decznie zachęcamy do włączenia się  

w powstanie nowej wspólnoty mał-

żeństwa zarówno młode, jaki i te  

z kilkuletnim stażem. Spotkania będą 

odbywały się raz w miesiącu i wpły-

wają one na umocnienie więzi rodzin-

nych poprzez owocniejsze korzystanie 

z sakramentu małżeństwa. Wszyst-

kich chętnych prosimy o kontakt  

z ks. Andrzejem. 

6. Zapraszamy na pielgrzymkę po 

Sanktuariach Maryjnych Chorwacji 

oraz Bośni i Hercegowiny od  

26 sierpnia do 3 września.  W pro-

gramie: Maria Bistrica, Vepric, Split, 

Trogir, Dubrownik, Jaskinia Postoj-

na, Plitvickie  Jeziora, Mostar, Med-

jugorje. Koszt 900 zł + 290 euro. Wię-

cej informacji i zapisy u ks. Adama. 

7. Tydzień temu na cele inwestycyjne 

zebraliśmy 11 733 zł. Składamy ser-

deczne podziękowania za Waszą 

ofiarność. 

8. Polecamy uwadze prasę katolicką: 

Gość Niedzielny i Niedzielę i biuletyn 

parafialny Ave Maria za dowolną ofia-

rę. 

9. Polećmy Miłosierdziu Bożemu dro-

gich nam zmarłych: ks. Jerzego, bu-

downiczych, dobrodziejów naszego 

kościoła. Dobry Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 NIEDZIELA, 19 LUTEGO 2017 R. – VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

6.30 † Franciszek, Joanna Strzeleccy 
8.00 Msza Święta wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy i narodu polskiego i całego świata 

9.30 
1) Dziękczynna za 85 lat życia mamy Teresy z prośbą i Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
2) † Stanisław Murawski w 30. rocznicę śmierci oraz za rodziców z obojga stron 

11.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Piotra i jego rodziny 

12.30 
1) Za Parafię 
2) † Helena w 5. rocznicę śmierci 

14.00 † Jan, Józef, Anna, Józefina Hudziak 
18.00 † Rodzice: Bernard i Stefania, dziadkowie z obojga stron oraz Edmund i Maria 
19.30 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

 PONIEDZIAŁEK, 20 LUTEGO 2017 R. 

7.00 
1) † Zygmunt Serkowski w miesiąc po śmierci 
2) Za panią premier Beatę Szydło – o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

8.00 
1) † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
2) Dziękczynna za 80 lat życia Jacka z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

18.00 
1) † Leon i rodzice z obojga stron 
2) † Teresa i Dionizy Osińscy oraz rodzice z obojga stron 

19.00 † Antoni, Aleksandra (k) oraz zmarli z rodziny 

 WTOREK, 21 LUTEGO 2017 R.  

7.00 † Rodzice, teściowie, dziadkowie, rodzeństwo 

8.00 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Leon Bator w 15. rocznicę śmierci 
2) † Eugenia i Władysław 

19.00 † Mariusz Sroka oraz zmarli z rodziny 

 ŚRODA, 22 LUTEGO 2017 R. – KATEDRY ŚW. PIOTRA 

7.00 † Helena, Józef Paczkowscy 

8.00 
1) † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
2) † Karina 

18.00 † Halina Szych 

19.00 
Dziękczynna za 80 lat życia Janiny Wiśniewskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
MBF, zdrowie i potrzebne łaski 

 CZWARTEK, 23 LUTEGO 2017 R.  

7.00 
1) † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
2) †  Janina i Sergiusz Radionow  

8.00 O wypełnienie woli Bożej w małżeństwie  

18.00 † Walentyna Gulewicz 
19.00 † Jan, Maria, Jan oraz zmarli z rodziny Paduchów 

 PIĄTEK, 24 LUTEGO 2017 R.  

7.00 † Mąż Wacław w 6. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
8.00 † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2) †  Janina i Tadeusz w 15. Rocznicę śmierci 

19.00 † Anna i Stanisław Wypijewscy 

 SOBOTA, 25 LUTEGO 2017 R. 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, potrzebne łaski dla Macieja z 
okazji urodzin 

8.00 † Henryka (k), Jan Krawczyk oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Zygfryda (k) Stelmach w 90. rocznicę urodzin oraz Stanisław i zmarli z rodziny z obojga stron 

19.00 
1) † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
2) † Genowefa Gulbińska w 2 rocznicę śmierci  

 
 

 


