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– uka¿emy œwiatu Jego œwiat³o. Chce, abyœmy przekazywali 
innym skarb, jaki w nas z³o¿y³. Jest to naprawdê mo¿liwe. 
Mo¿emy roznieciæ w œwiecie ogieñ mi³oœci, gdy¿ Jezus ¿yje 
w naszych sercach.

Wiemy, ¿e Jezus umi³owa³ ka¿dego z nas a¿ do œmierci 
krzy¿owej. Wiemy, ¿e Wszechmog¹cy Bóg z upodobaniem  
nazywa nas swoimi umi³owanymi dzieæmi i dziedzicami. Mamy 
o wiele wiêkszy potencja³ ni¿ nam siê wydaje. Mo¿emy wiêc 
powtórzyæ za œw. Paw³em: „Wszystko mogê w Tym, Który mnie 
umacnia” (Flp.4,13). 

       ks. Dariusz

Gdyby Œw. Pawe³ by³ dzisiaj wœród nas, powiedzia³by, ¿e takie sprawy, jak 
wielkoœæ i piêkno naszych koœcio³ów, rozmaitoœæ programów duszpasterskich maj¹ 
wtórne znaczenie. Najwa¿niejsze jest to, czy my, lud Bo¿y, ukrywamy œwiat³o, które 
w nas jest, czy te¿ pozwalamy mu œwieciæ.

Pewna legenda opowiada o tym, jak archanio³ Gabriel, Bo¿y pos³aniec, wkrótce 
po wst¹pieniu Jezusa do nieba zada³ Mu pytanie: „Panie, czy wszyscy na ziemi wiedz¹ 
ju¿, jak bardzo ich kochasz i co dla nich uczyni³eœ?”

„Jeszcze nie – odpar³ Jezus – Wie o tym jedynie garstka ludzi w Jerozolimie.”
Gabriel zasmuci³ siê i doda³: „To co w takim razie zrobisz, aby œwiat pozna³ Twoj¹ 

mi³oœæ i zbawienie, które mu przynios³eœ?”
Jezus odrzek³ na to: „Powiedzia³em Piotrowi, Jakubowi, Janowi, Marii Magdalenie 

i jeszcze innym uczniom, aby og³osili Dobr¹ Nowinê œwiatu.”
„A co zrobisz – indagowa³ dalej wyraŸnie nieprzekonany Gabriel – jeœli Piotr znowu 

siê Ciebie wyprze? A pozostali uciekn¹, jak to ju¿ raz zrobili? Albo z czasem zmêcz¹ siê 
tym wszystkim i zrezygnuj¹? Masz jakiœ plan awaryjny?”

„Nie – odpar³ Jezus – wierzê w nich.”

Bo¿y plan jest wci¹¿ taki sam. Bóg w nas wierzy. Liczy na to, ¿e my - zwyczajni ludzie 

W historiê ludzkoœci 
wplatamy nasz w¹tek, 
by nikt nie by³ dzisiaj bez szans. 
Przez proste, zwyczajne zdarzenia 
przeœwieca brzask nowego dnia.

 (Familyfest ‚93)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 5,38-48) 

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: „Oko za oko i z¹b za z¹b”. 
A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu z³emu. Lecz jeœli ciê kto uderzy w prawy policzek, 
nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawowaæ siê z tob¹ i wzi¹æ twoj¹ szatê, odst¹p i p³aszcz. 
Zmusza ciê kto, ¿eby iœæ z nim tysi¹c kroków, idŸ dwa tysi¹ce. Daj temu, kto ciê prosi, i nie 
odwracaj siê od tego, kto chce po¿yczyæ od ciebie. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: „Bêdziesz 
mi³owa³ swego bliŸniego”, a nieprzyjaciela swego bêdziesz nienawidzi³. A Ja wam powiadam: 
Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹; tak bêdziecie 
synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi 
nad z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeœli bowiem 
mi³ujecie tych, którzy was mi³uj¹, có¿ za nagrodê mieæ bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego 
nie czyni¹? I jeœli pozdrawiacie tylko swych braci, có¿ szczególnego czynicie? Czy¿ i poganie 
tego nie czyni¹? B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Doskonali jak Ojciec

Wyk³adnikiem doskona³oœci cz³owieka jest stosunek do jego 
wrogów. Przebaczenie objawione w geœcie dobroci wobec 
nieprzyjació³ jest dowodem pokrewieñstwa z Bogiem. 
Najtrudniejszym krokiem w naœladowaniu Jezusa jest przejêcie Jego 
postawy wobec Annasza, Kajfasza, Pi³ata, Heroda, Judasza. To oni 
wydali na Niego wyrok. Oni wyrz¹dzili Mu krzywdê. On zaœ 
nieustannie otacza³ ich autentyczn¹ mi³oœci¹.

Jest to mo¿liwe wówczas, gdy potrafimy odkryæ, ¿e ten, kto 
krzywdzi, jest w o wiele bardziej nieszczêœliwym po³o¿eniu ni¿ ten, kto cierpi.

Wspó³czujemy dziecku, które jest maltretowane przez nieopanowanych rodziców. Odruch 
obronny dziecka jest w pe³ni uzasadniony, ale z punktu widzenia moralnego rodzic, który zadaje 
cierpienie dziecku, jest biedniejszy ni¿ jego ofiara. Biedne jest bowiem jego serce, które nie umie 
kochaæ. Nienawiœæ jest straszn¹ i trudno uleczaln¹ chorob¹, na ziemi nie ma straszniejszej.

Staj¹c wobec niej nale¿y podejœæ do Jezusa i poprosiæ o szczepionkê, by nasze serce by³o na tê 
chorobê odporne. Wówczas bliskie s¹siedztwo z nienawidz¹cym nie zniszczy nas.

Drugim aktem jest przebaczenie, jakie mu oka¿emy, ono mo¿e stopniowo prowadziæ do jego 
opamiêtania. Jedynym skutecznym lekarstwem na nienawiœæ jest m¹dre przebaczenie, okazane 
przez brata i przez Boga. Ono ukazuje bezsens nienawiœci. Ono wzywa do jej zaniechania. Ono 
kompromituje nienawidz¹cego i czyni mocarzem przebaczaj¹cego.

Boga mo¿emy naœladowaæ jedynie w Jego mi³osierdziu okazywanym grzesznikom, 
w przebaczeniu naszym winowajcom. To w tym znaczeniu Jezus powiedzia³ zdumiewaj¹ce s³owa: 
„B¹dŸcie doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz w niebie”.                        Ks. Edward Staniek

*   *   *   *   *   *   *   *   *
Z nauczania papie¿a Franciszka...

„Sk¹d pochodzi pokusa? W jaki sposób w nas dzia³a? – mówi³ Franciszek. – Aposto³ (Jakub) powiada, 
¿e nie pochodzi od Boga, ale od naszych namiêtnoœci, wewnêtrznych s³aboœci, od zranieñ, które pozostawi³ w nas 
grzech pierworodny. Stamt¹d przychodz¹ pokusy. Ciekawe, ¿e kuszenie posiada trzy cechy charakterystyczne: 
narasta, zara¿a i usprawiedliwia siê. Narasta na pocz¹tku spokojnie. Jezus mówi³ o tym w przypowieœci o k¹kolu: 
zbo¿e roœnie, ale wraz z nim tak¿e chwast nasiany przez nieprzyjaciela. I pokusa roœnie, roœnie... Gdy ktoœ jej 
nie zatrzyma, zajmuje wszystko”. 

Rosn¹ca pokusa ma równie¿ sk³onnoœæ do ska¿ania œwiadomoœci. Stopniowo zamyka nas w pu³apce bez 
wyjœcia – kontynuowa³ Franciszek. O tym z kolei opowiada dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus ostrzega uczniów 
przed „kwasem faryzeuszy i Heroda”, a ci szukaj¹ wœród siebie winnego nie wziêcia ze sob¹ zapasu chleba. 

„Tak samo my ulegamy pokusie, gdy nie s³uchamy S³owa Bo¿ego – stwierdzi³ Ojciec Œwiêty. – Nie s³yszymy, 
nie rozumiemy. I Jezus musia³ przypomnieæ rozmno¿enie chleba, by pomóc im wyjœæ z tej klatki, bo pokusa nas 
zamyka, odbiera nam wszelk¹ dalekowzrocznoœæ, zamyka przed nami wszelkie horyzonty i tak prowadzi nas 
do grzechu. Gdy podlegamy kuszeniu, tylko S³owo Bo¿e, s³owo Jezusa nas ratuje. S³uchanie tego s³owa otwiera 
horyzont... A On jest zawsze gotów nauczyæ nas, jak wyjœæ z kuszenia. A Jezus jest wielki nie tylko dlatego, 
¿e wyprowadza nas z pokusy, ale i daje nam wiêcej ufnoœci”.

„Proœmy Pana, aby zawsze czyni³ z nami to, co cierpliwie czyni³ z uczniami, ¿eby, gdy bêdziemy podlegaæ 
kuszeniu, mówi³ nam: «Zatrzymaj siê, uspokój siê. Przypomnij sobie, co ci kiedyœ uczyni³em, przypomnij sobie. 
Podnieœ oczy i spójrz na horyzont. Nie zamykaj ich, nie zamykaj siê, idŸ naprzód». I to s³owo nas uratuje 
od popadniêcia w grzech w chwili pokusy” – zakoñczy³ Franciszek. 
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm... 
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii 

Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko 
Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
DOBRO i Z£O 
W sercu ka¿dego cz³owieka jest ukryte pragnienie dobra. Dlatego 

zwykle staramy siê postêpowaæ dobrze i ka¿dego dnia czynimy wiele 
dobrego. Ale czasem nam to nie wychodzi, czasem o tym 
zapominamy, czasem nawet specjalnie robimy coœ z³ego. Abyœmy 
wiedzieli, co jest dobre, a co z³e, Pan Bóg bardzo dawno temu og³osi³ 
Dziesiêcioro Przykazañ czyli Dekalog. Jeœli ktokolwiek œwiadomie 
i dobrowolnie przekroczy przykazania pope³nia grzech, czyli 
odwraca siê od Pana Boga. Nie wszystkie grzechy s¹ jednakowe. 
S¹ grzechy ciê¿kie i lekkie.

Grzech ciê¿ki, czyli œmiertelny, pope³nia ten, kto zupe³nie œwiadomie 
i dobrowolnie przekracza przykazania w wa¿nej rzeczy. Przez grzech ciê¿ki 
cz³owiek odwraca siê od Boga i traci ³askê uœwiêcaj¹c¹.

Sakrament bierzmowania
Kiedy i gdzie ustanowi³ Jezus Eucharystiê?
Ustanowi³ j¹ w Wielki Czwartek, "tej nocy, kiedy zosta³ wydany", 

celebruj¹c ze swoimi Aposto³ami Ostatni¹ Wieczerzê.
Czym jest Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a?
Eucharystia jest Ÿród³em i szczytem ca³ego ¿ycia 

chrzeœcijañskiego. Jest szczytem dzia³ania, przez które Bóg 
uœwiêca œwiat, a jednoczeœnie szczytem kultu, jaki ludzie oddaj¹ 
Bogu. W Eucharystii zawiera sie dobro duchowe Koœcio³a: sam 
Chrystus, nasza Pascha. Urzeczywistnia ona komuniê ¿ycia 
z Bogiem i jednoœæ Ludu Bo¿ego. Przez celebracjê Eucharystii jednoczymy sie ju¿ teraz 
z liturgi¹ niebiesk¹ i antycypujemy ¿ycie wieczne.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Bóg jest pierwszym Ÿród³em radoœci i nadziei cz³owieka.
     Jan Pawe³ II

Kto jest szafarzem Eucharystii?
Przewodniczyæ Eucharystii mo¿e tylko kap³an (biskup lub prezbiter), wa¿nie 

wyœwiêcony, który dzia³a w osobie Chrystusa i w imieniu Koœcio³a.
W jakich znakach obecny jest Jezus podczas Eucharystii?
Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób wyj¹tkowy i nieporównany. Jest 

w niej obecny prawdziwie i substancjalnie pod postaciami chleba i wina.
Jakimi s³owami dokonuje sie konsekracja chleba?
"Bierzcie i jedzcie. To jest Cia³o moje, które za was i za wielu bêdzie wydane 

na odpuszczenie grzechów; to czyñcie na moj¹ pami¹tkê".
Jakimi s³owami dokonuje sie konsekracja wina?
"Bierzcie i pijcie. To jest Krew moja, która za was i za wielu bêdzie wylana 

na odpuszczenie grzechów; to czyñcie na moj¹ pami¹tkê".
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Liturgia dzisiejszej, siódmej niedzieli w ci¹gu roku ukazuje nam 
œwiêtoœæ, do której jesteœmy wezwani, a któr¹ mamy realizowaæ szczególnie 
poprzez praktykowanie mi³oœci bliŸniego. Spróbujmy siê rozejrzeæ wokó³ 
siebie, by zobaczyæ, czy ktoœ, kto ¿yje obok nas, nie potrzebuje naszej 
pomocy nie tylko materialnej, lecz mo¿e w³aœnie duchowej: dobrego s³owa, 
poœwiêconego czasu. Mo¿e potrzeba tak niewiele: podzieliæ siê radoœci¹, 
pos³uchaæ tego, co inni maj¹ do powiedzenia, wypiæ razem herbatê, wyjœæ 
wspólnie na spacer, zaopiekowaæ siê kimœ podczas choroby. Wra¿liwe serce 
na pewno podsunie nam wiele innych pomys³ów. A wszystko, co robimy 
wobec bliŸnich ze wzglêdu na mi³oœæ Boga, wróci do nas dziesiêciokrotnie, 
choæ czêsto w zupe³nie innej formie.

2. W poniedzia³ek – 24 lutego o godz. 16  – rozpocznie siê w naszej parafii 
tygodniowy tzw. Kurs Przedma³¿eñski – spotkania w Sali Poradni 
Rodzinnej na zapleczu koœcio³a – zapisy na pierwszym spotkaniu.  

3. Na koñcu nadchodz¹cego tygodnia przypada pierwsza sobota miesi¹ca, 
kiedy gorêcej zwracamy siê do Matki Najœwiêtszej i powierzamy Jej 
matczynej opiece nasze codzienne troski.

                         Wasz Proboszcz

00
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