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Wymagania Nowego Przymierza
Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, 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 przykazań, 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. Słyszeliście, 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 pieklą ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój
przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój
ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię
przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia.
Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że
powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na
kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko
jest ci powodem do grzechu, wy-łup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie,
gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do
piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie.
Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje
ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da
list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem
nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się
cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie
przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie
przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem
stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie
przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech
wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».
Mt 5,17-37 Oto słowo Pańskie

Prawo miłości
Jezus nie przychodzi po to, by zmienić przepisy prawa żydowskiego, ale po to, by
wypełnić wszystko, co było w nim wymagane, oraz zrealizować zapowiedzi proroków. Co
więcej, w gruncie rzeczy On to prawo zaostrza, gdyż pokazuje jego prawdziwy sens i
wymagania. Nie chodzi tu o zgodność czynu z jego literą, ale o odzwierciedlenie w nim
tego, co jest duchem prawa. Doskonałym wypełnieniem prawa nie jest legalizm, ale
ochrona i realizacja tego, co ono w sobie niesie. Wyzwanie, które stawia przed nami Jezus,
nie jest proste. Jeśli będziemy chcieli potraktować je poważnie, to staniemy przed
wieloma problemami, doświadczymy bardzo wyraźnie swojej słabości i ograniczeń. Nie
dajmy się jednak wtedy zniechęcić. Pamiętajmy o tym, że zbawieni jesteśmy z łaski, a nie
dzięki naszym uczynkom, które są jednak niezmiernie ważne. Doskonałym wypełnieniem
Prawa jest Jezus, a my będziemy w stanie wypełniać prawo miłości tym lepiej, im bardziej
dzięki pomocy Ducha Świętego upodobnimy się do Niego.
W naszej bibliotece klasztornej; pt 15.00-17.00;sob 10.00-12.00
Wizja mężczyzny, którą przedstawia autor książki „Dzikie serce”
John Edlegre, to wizja wojownika szukającego wyzwań, w których
mógłby się sprawdzić. Mężczyzny, który chce stoczyć bitwy (który z
chłopców nie marzy o zwycięstwie w podwórkowej szarpaninie…),
pragnącego przygody (o tym nie trzeba przekonywać) i chcącego
uratować „księżniczkę” z nieszczęścia. Jednocześnie nie
uciekającego od odpowiedzialności za rodzinę i innych, którą
powierzył mu sam Bóg. Tęskni on za pasją, wolnością, za życiem.
Ale to, o czym jeszcze przeczytasz w tej książce, jest znacznie
bardziej interesujące:
 Dlaczego tak ważna w życiu synów i córek jest postać ojca, „prawdziwego mężczyzny”
i jak wpływa na ich rozwój brak takiego ojca?
 Dlaczego kobieta nie jest w stanie wychować syna na mężczyznę?
 Jakie krzywdy nieświadomie wyrządzają swoim synom ojcowie? Jak je wyleczyć?
 Czego tak naprawdę szuka mężczyzna, który poświęca się bez reszty pracy albo ma
kochankę?
 Czy w czasach emancypacji i równouprawnienia mężczyzna wciąż może być głową
rodziny?
 Jaką największą krzywdę nieświadomie wyrządzają kobiety swoim synom i mężom?
 Jakie wyłącznie męskie cechy są najbardziej potrzebne w dzisiejszym świecie?
 Dlaczego pornografia jest obecnie największym zagrożeniem dla mężczyzn? (nie
chodzi o sam grzech). Odpowiedź może Cię zaskoczyć.
 W jaki sposób już w szkole próbuje się uśpić nasze męskie instynkty, których
potrzebujemy, aby być mężczyznami, mężami i ojcami?
 Jak wygląda codzienna walka o piękną? Co to znaczy walczyć o własną żonę?
Książka przeznaczona jest dla mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy lubią walczyć (choć
może już przestali walczyć, to nigdy nie przestali tego kochać), którzy szukają swojej
prawdziwej tożsamości. Książka przeznaczona jest również dla kobiet (żon i matek),
które chcą mieć przy sobie dzielnych, odpowiedzialnych mężczyzn, którzy zapewniają
im bezpieczeństwo i przy których poczują się jak prawdziwe kobiety.

Codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec
12.02.2017r(niedziela)-R. Św. Elżbiety
13.02.2017r (poniedziałek) 7.30- R. Św. Magdaleny,
8.30- R. Św. Antoniego, 17.30 –R. Św.
14.02.2017r(wtorek)-R. Św. Cecylii
15.02.2017r(środa)- R. Św. Agaty
16.02.2017r(czwartek)- RMB Królowej Polski
17.02.2017r(piątek)-R MB Niepokalane Poczęcie
18.02.2017r(sobota)-R. Św. Anny
19.02.2017r(niedziela)- RMB Nieustającej Pomocy

Faustyny

Ogłoszenia parafialne na VI Niedzielę Zwykłą roku A - 12.02.2017 r.
Dziś po Mszy św. o 11:00 zapraszamy na kolejną katechezę parafialną, do obecności na
tej katechezie zobowiązani są rodzice uczniów szkoły podstawowej oraz uczniowie od klas
trzecich.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:
Poniedziałek – Dzień Fatimski
Wtorek – święto św. Cyryla i Metodego -Patronów Europy
W poniedziałek o godz. 7:30 Różaniec św., następnie Msza św. poranna. Po Mszy św. II
część Różańca św. O godz. 17:30 III część Różańca św., następnie Msza św. wieczorna. Po Mszy
św. do godz. 20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Również w poniedziałek 13 lutego br. Rada Mieszkańców zaprasza o 17:00 na spotkanie do
MDK w celu przedstawienia planu odnowy naszego miasta.
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny.
Już dziś przypominamy, że w niedzielę 26 lutego br. na Mszy św. wieczornej wygłoszona
zostanie kolejna katecheza parafialna dla małżonków nt: „ Gdzie są ci mężczyźni?”
Kancelaria Parafialna będzie czynna w środę od godz. 15.00 do 16.00, w sobotę od godz.
10.00 do 11.00.
Przypominamy o potwierdzeniu zamówionych intencji Mszy św. na dwa tygodnie przed
ustalonym terminem. Brak potwierdzenia uważamy za rezygnację z ustalonego terminu.
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Biuletynu parafialnego oraz zaniesienia
go do osób chorych i samotnych.
Dziękujemy parafianom z ul. Chopina za
przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie
kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ul.
Daszyńskiego.
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom
życzymy wiele łask Bożych na cały nowy tydzień.
OO. Franciszkanie
Pierwszy Charytatywny Bal Karnawałowy
w naszej parafii odbędzie się 25 lutego 2017 r.
Zapraszamy do udziału – liczba miejsc ograniczona, bilety wstępu
do nabycia w kancelarii i zakrystii.
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Intencje Mszalne 12-19.02.2017 r.
Za ++Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra
Wojciechowskich i ich ++rodziców
Za + Marię Sokołowską w 11. rocznicę śmierci
Za +Zbigniewa (greg.)
O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Józefa
1. Za + Zbigniewa (greg.)
2. Za + Kazimierza Maciołek – intencja od uczestników
1. Za dusze czyśćcowe
2. Za ++ Martę Bułak i Józefa Tańskiego
1. Za + Zbigniewa (greg.)
2. Za Parafian i Dobroczyńców Kościoła i Klasztoru
1. Z podziękowaniem za otrzymaną łaskę zdrowia
2. Za + Helenę Kuchnio
1. Za + o. Klaudiusza – intencja o Róże św. Marii Magdaleny
2. Za + Zbigniewa (greg.)
1. Za ++Wojciecha, Józefa i Stanisławę Nowikiewicz oraz Klarę i
Władysława Domańskich
2. Za ++Stanisława i Franciszka
1. Za + Zbigniewa (greg.)
2. Za + o. Błażeja Budnika – intencja od uczestników pogrzebu
Z prośbą o Boże błogosł. dla Marii, Karoliny, Henryki, Anny i Adasia
1. Za + Zbigniewa (greg.)
2. Za + Wojciecha Nowikiewicza – intencja od Władysławy i cioci
Starzyńskiej
Za + Annę Zaremba
1. Za + Zbigniewa (greg.)
2. Za +Wojciecha Nowikiewicza – intencja od Zosi i Waldka
1. Z prośbą o Boże błogosł. dla Mamy Zofii z okazji 85 ur.
2.Za + Halinę w 1. rocznicę śmierci
Za + Pawła Błońskiego, jego ojca i dziadków z obojga stron
Za ++ rodziców Janinę i Jana Januchta, dziadków Józefę i Stanisława
Kowalik
Za + Zbigniewa (greg.)
Za ++ Jana i Juliannę Miazga

