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ZE SŁOWA BOŻEGO NA VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
(1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13); (1 Kor 15, 45-49); (Łk 6, 27-38); 

     Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powia-
dam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nie-
przyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was niena-
widzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i 
módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię 
kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli za-
biera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każ-
demu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od 
tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie 
wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem 
miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to 
należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy 
okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze 
czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka 
za to należy się wam wdzięczność?  I grzesznicy to  

samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od któ-
rych spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się 
wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzeszni-
kom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłuj-
cie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczaj-
cie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza na-
groda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; 
ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a 
nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę 
dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi 
wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem 
taką miarą, jaką wy mierzycie".              Łk 6, 27-38 

KOMENTAZ 
        Nie trzeba szukać zbyt spektakularnych 
wydarzeń w naszym życiu i świecie, żeby 
stwierdzić, iż to, do czego wzywa nas Chry-
stus w tej ewangelii nie jest łatwe. Patrząc na 
naszą szarą codzienność, w której żyjemy, 
możemy powiedzieć, że nie brakuje w niej 
bólów, których doświadczamy od różnych 
ludzi. Są to często gorzkie i obraźliwe słowa, 
które bardzo ranią nasze serca, a także powo-
dują, że się odwracamy od tych, którzy wy-
rządzili nam krzywdę. Mało tego, niekiedy 
nawet próbujemy odpłacać innym tym sa-
mym, czego od nich doświadczyliśmy, pod-
cinając skrzydła i wbijając żądła różnych zło-
wieszczych słów pod ich adresem. Korzy-
stamy z usług Bożego Miłosierdzia, a kiedy 
klękamy w konfesjonale z tyłu głowy krąży 
w tam nienawiść wobec naszych nieprzyja-
ciół. Nie lubimy naszych wrogów, choć czę- 

sto sami nimi jesteśmy dla innych. A Jezus 
zachęca nas dziś, abyśmy starali się kochać 
mimo wszystko, zwłaszcza, gdy jesteśmy 
prześladowani, krzywdzeni, okłamywani, a 
może nawet bici. Nie jest to wcale łatwe wy-
zwanie, ale jeżeli jesteśmy zjednoczeni w re-
lacji z Chrystusem, to pomimo tych różnych 
cierpień i bólu potrafimy się modlić za te 
osoby, które źle nam czynią. Człowiek sam z 
siebie nie jest zdolny do doskonałej miłości. 
Może warto stanąć naprzeciw takiej osoby, 
spojrzeć jej w twarz i powiedzieć: Jezus, 
który jest we mnie bardzo Cię kocha i żadne 
twoje zachowanie nigdy nie sprawi, że ta mi-
łość zostanie od Ciebie odrzucona.  Miłujmy 
swoich nieprzyjaciół, po tym bowiem po-
znają, że jesteśmy prawdziwymi katolikami, 
jeśli miłość chrześcijańska będzie na naszych 
ustach.                                           Ks. Wojciech 
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WYMIANA 
       Pewna pięcioletnia dziewczynka nie dawała spokoju swojemu ojcu, zamęczając go pytaniami, co 
jej kupi, kiedy pojedzie do miasta. W końcu ojciec stracił cierpliwość. Kup mi to, kup mi tamto! – 
wybuchnął gniewem. – Myślisz tylko o tym, co ci dają rodzice. Chciałbym wiedzieć, co ty nam da-
jesz! – Miłość – rzekła z prostotą córka. Odpowiedź dziewczynki odebrała mu mowę. Umierający 
miliarder rzekł do swoich spadkobierców. – Dzieci moje, teraz już odchodzę i zostawiam… - Ile? – zapytali 
wszyscy chórem. Człowiek prawdziwie bogaty to ten, któremu własne dzieci rzucają się w ramiona, kiedy ma 
puste ręce. A czego ty potrzebujesz?                                                                                                     B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  

     Zacznij robić to, co kochasz – zacznij wal-
czyć o to, co masz w sercu. Nie siedź w 
domu, oglądając godzinami telewizję – wia-
domości, seriale lub programy niby życiowe, 
a tak naprawdę jeszcze bardziej wykrzywia-
jącą otaczającą nas rzeczywistość. Nie ekscy-
tuj się czymś, co nie zmieni Twojego życia, a 
tak naprawdę kradnie jedynie czas, który 
pozostał Ci tu na ziemi. Nie mów ciągle o 
tym, jak bardzo chciałbyś coś zrobić lub 
zmienić! Zacznij realizować swoje marzenia. 
Jesteś w stanie to zrobić! Zacznij działać! Po-
wiedz sobie w duszy: dzisiaj nie zmarnuje 
już żadnej szansy w życiu (powtórz to teraz 
głośno trzy lub cztery razy) i powstań w du-
chu, bo tego chce od Ciebie Bóg. Albo włóż 
stopy w ciepłe kapcie i połóż się, czekając na 
śmierć, nie czytając dalej tego tekstu. Co wy-
bierasz? Biblia mówi: „Położył przed Tobą 
ogień i wodę, po co zechcesz wyciągniesz 
rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co Ci się 
spodoba to będzie Ci dane” (Syr 15, 16-17). 
Uwierz Przyjacielu, że nie będzie nigdy lep-
szego momentu (to, że będzie to jest kłam-
stwo tej łajzy rogatej), abyś rzucił palenie,  

Zaczął biegać, odchudzać się, zmieniać 
swoje życie lub czytać Biblię. Powiem to raz 
jeszcze: nie będzie nigdy lepszego momentu, 
niż dzisiejszy dzień. Odrzuć to kłamstwo, że 
od nowego roku, urodzin lub – wydawałoby 
się, że to najmniejsze z kłamstw (najbardziej 
sprytne) – że od jutra! Spójrz na chorobę, 
która zaatakowała Twoje życie! Ta choroba 
to kłamstwo szatana. Nie ważne w jak trud-
nym jesteś położeniu i jak jest Ci dzisiaj 
ciężko – zacznij walczyć już, teraz! Nie mów: 
mam dość, nie zniosę tego, nie dam rady, nie 
umiem, brak mi wsparcia! Powiedz teraz 
głośno: potrafię przez to przejść! Przezwy-
ciężę to! Nieważne z czym się mierzysz. Da-
wid wygrał walkę z Goliatem i Ty dzisiaj z 
Bogiem możesz to uczynić! Przetrwałeś 
wiele bezsennych nocy, wiele łez wypłaka-
łeś, wiele błagań zaniosłeś przed Jego tron. 
Musisz wiedzieć jedną rzecz – jesteś bardzo 
silny i tę siłę daje Ci dzisiaj On, więc walcz. 
Powiedz ze mną na głos raz jeszcze: POTRA-
FIĘ, ZROBIĘ TO, MUSZĘ TO ZROBIĆ! Nie 
przejmuj się upadkami. Postanów cokol-
wiek, ale dzisiaj!                     A. Łodziewski 

                          MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W tym tygodniu przypadają 

Dni Eucharystyczne: 

• I piątek miesiąca - spo-

wiedź od godz. 7:00 i od godz. 

16:00. Msza Święta dla dzieci o 

godz. 17:00. Nabożeństwo pierw-

szopiątkowe o godz. 7.30 i 18.30; 

• I sobota miesiąca – różaniec 

wynagradzający NSM o godz. 

7:30, Msza Święta wynagradza-

jąca o godz. 8:00, a po niej pierw-

szosobotnie rozważanie. Tego 

dnia kapłani odwiedzą swoich 

chorych z posługą sakramen-

talną. Ks. Adam swoich chorych 

odwiedzi wyjątkowo w piątek, 1 

III, natomiast ks. Andrzej w 

czwartek, 7 III. 

2. Spotkania w tym tygodniu: 

• młodzieży przygotowującej 
się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania we wtorek o 17.00 
(gr. I) i w środę o 18.45 (gr. II); 

• scholii parafialnej we wto-
rek (26 II) o godz. 19.00 w sali 
parafialnej 

• dzieci przygotowujących się 
do I Komunii Świętej – w środę 
(27 II) o godz. 16:00 i 17:00; 

• Semper Fidelis w czwartek 
(28 II) o godz. 18.30 w zakrystii; 

• rodziców dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii świę-
tej w czwartek (28 II) o godz. 
19:30 w kaplicy. 

3. Klub Seniora zaprasza na bal 

karnawałowy w sobotę, 2 marca o 

godz. 19.00 w sali parafialnej. 

Ilość miejsc ograniczona. Wszyst-

kich zainteresowanych serdecz-

nie zapraszamy. Koszt 15 zł. 

Szczegóły u ks. Wojciecha. 

4. Po Mszy świętej do nabycia: 

Gość Niedzielny, Niedziela, biule-

tyn parafialny Ave Maria, najnow-

szy dwumiesięcznik biblijny Gali-

lea.  

5. Polećmy teraz Bożemu miło-

sierdziu Naszych drogich zmar-

łych: Ks. Jerzego, budowniczych i 

dobrodziejów naszego kościoła, 

śp.: Piotra Biskupskiego (l. 57), 

Stefanię Lisinską (l. 88) z ul. Ku-

pały, Marii Kowalczyk (l. 97) z ul. 

Pomorskiej, których pożegnali-

śmy w minionym tygodniu oraz 

zmarłych z naszych rodzin: 

wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO 2019 R. 

7.00 † Tadeusz 

8.00 
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę MBF dla Daniela z okazji 30. 
urodzin  

18.00 Dziękczynna z prośbą w intencji Bogu wiadomej 

19.00 
1) † Tadeusz Stasiewski w miesiąc po śmierci 
2) † Rodzice: Anna w 7. rocznicę śmierci oraz Stanisław w 30. rocznicę śmierci Wypijewscy 

WTOREK, 26 LUTEGO 2019 R.  

7.00 † Waldemar Durajewski w 2. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

8.00 † Alicja w 1. rocznicę śmierci 

18.00 † Antoni praz zmarli z rodziny Kalichów i Sawickich 

19.00 
1) †  Edward Ochylski  
2) O zdrowie dla Hani i łaskę wiary dla niej 

ŚRODA, 27 LUTEGO 2019 R.  

7.00 † Władysław w 6. rocznicę śmierci, zmarli z rodzice z obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

8.00 † Roman, jego rodzice i brat 

18.00 † Mąż Aleksander w 2. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga storn  

19.00 † Jan Krzysztoń w 4. rocznicę śmierci 

CZWARTEK, 28 LUTEGO 2019 R. 

7.00 † Bronisław Kalinowski 

8.00 W Bogu wiadomej intencji z prośbą o opiekę św. Rity 

18.00 
1) † Leokadia i Zygfryd Kuklińscy oraz Marianna i dziadkowie z obojga storn 
2) † Zofia w 19. rocznicę śmierci 

19.00 W intencji członków wspólnoty Marana Tha i ich rodzin, o Dary Ducha Świętego i opiekę MBF 

PIĄTEK, 1 MARCA 2019 R.  
I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 † Zygmunt Konkol (1. Msza święta gregoriańska) 

8.00 
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie Je spotykają w Najświętszym 
Sakramencie 

17.00 † Krzysztof Rogala w 20. rocznicę śmierci 

18.00 † Mama Kazimiera i Ryszard 

19.00 † Aleksandra (k) Grodel w 1. rocznicę śmierci oraz Henryk Grodel w 2. rocznicę śmierci 

SOBOTA, 2 MARCA 2019 R.  
I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 O szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski dla Aleksandry  

8.00 Msza święta wynagradzająca  

18.00 † Ewa Chramiec 

19.00 † Zygmunt Konkol (2. Msza święta gregoriańska) 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
3 MARCA 2019 

6.30 † Syn Stanisław, mąż Czesław oraz rodzice  

8.00 Żywy Różaniec  

9.30 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Władysławy z okazji 100. rocznicy 
urodzin  
2) † Rodzice: Stanisław i Helena oraz Mirosława (k) w 2 rocznicę śmierci 

11.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Róży w 10. rocznicę urodzin 

12.30 
1) Za parafię 
2) Dziękczynna za uratowanie życia z wypadku z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Marii i 
całej rodziny 

14.00 † Marian Nowopolski, rodzice i rodzeństwo z obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

18.00 † Zygmunt Konkol (3. Msza święta gregoriańska) 

19.30 † Danuta w 21. rocznicę śmierci 
 


