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Przykazanie miłości nieprzyjaciół  
 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów „Powiadam 

wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 

oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, 
nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, 

kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, 
żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie 
tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i 

grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym 
tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I 

grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których 
spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy 

grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie 
waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie 

spodziewając. A wasza nagroda 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: miarą dobrą, natłoczoną, 
utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem 

taką miarą, jaką wy mierzycie”. Łk 6,27-38 
Oto słowo Pańskie. 

Reakcja na zło   
Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła, jakiego doświadcza? Nie może to 
być ani odpłacanie tym samym, ani ucieczka, która może być zdradą dobra. 
Postawa chrześcijanina wobec zła wypływa z przylgnięcia do Boga, od którego 
pochodzi samo dobro. Aby za radą św. Pawła nie dać się zwyciężać złu, lecz je 
dobrem zwyciężać (por. Rz 12, 21), muszę tkwić mocno w dobru. Reakcją na 
doznaną krzywdę nie może być utrata kontroli nad sobą, nienawiść do krzywdziciela. 
Dzieci naśladują rodziców, a chrześcijanin naśladuje Ojca, który jest łaskawy dla 
niewdzięcznych i złych. Miłość wobec wszystkich, również nieprzyjaciół, 
przygotowuje miejsce dla sprawiedliwości. 
 

Pozwól mi, Boże, zrozumieć Twoją bezwarunkową miłość do każdego człowieka i daj mi 
siły do naśladowania Ciebie wobec tych, których napotkam na mojej drodze. 

Dzień 
 

Intencje Mszalne 24.02-03.03.2019r. 

Niedziela 

24.02.2019 

7:30 Za + Zofię Rawską–(greg.) 
9:00 Za + Stefana i jego ++ rodziców i rodzeństwo 

11:00 Za parafian i dobroczyńców Kościoła i klasztoru 
18:00 Za + Czesława 

 

Poniedziałek  

25.02.2019 

8:00 
1.Za + Zofię Rawską–(greg.) 
2.Za +Janusza Kruszczyńskiego 

18.00 
1.Za +Józefa Bołba – int. od mieszkańców Gudniki 
2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
 o. Włodzimierza Trendowicza 

Wtorek 

26.02.2019 

8:00 
1.Za + Zofię Rawską–(greg.) 
2.Za ++Bronisławę, Jana, Andrzeja, Piotra i Stanisława 

18:00 
 1.Za +Janusza Kruszczyńskiego 
2.Za +Eugeniusza Pszczołę w 3. rocznicę śmierci. 

Środa 

27.02.2019 

8:00 
1.Za + Zofię Rawską–(greg.) 
2.Za +Janusza Kruszczyńskiego 

18:00 
1.Za ++Sylwię i Wiesława w 18. rocznicę śmierci 
2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Macieja 
Terleckiego z okazji 15. urodzin 

Czwartek 

28.02.2019 

8:00 

1.Za + Zofię Rawską–(greg.) 
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Urszuli z 
okazji urodzin 

18:00 
1. Z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Olgi z okazji 80. urodzin 
2. Z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Janiny z okazji 80. urodzin 
3. Z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Zofii z okazji. urodzin 

Piątek 

01.03.2019 

8:00 
1.Za + Zofię Rawską–(greg.) 
2.Za ++rodziców Karpińskich i Szczepańskich oraz ich dzieci 

18:00 
1.Za +Czesława Kwiatek i ++rodziców 
2.Za +Zbigniewa Olbryś – int. od uczestników pogrzebu 

Sobota 

02.03.2019 

8:00 
1. Za + Zofię Rawską–(greg.) 
2.Za ++ Helenę i Zenona Kiliszek 

18:00 W intencji uczestników Balu Charytatywnego, Artystów i ich rodzin 

Niedziela 
03.03.2019 

7:30 Za +Zdzisława Tejs i Stanisława Bułak 

9:00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej 
dla członków Róży św. Marii Magdaleny 

11:00 Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru 
18:00 Za +Wiesława Rawskiego 

KKoośścciióółł  śśww..  FFrraanncciisszzkkaa  ww  ZZąąbbrroowwccuu  ––  iinntteennccjjee  MMsszzyy  śśww..  
24.02.2019 11:00 Rez. Jasnoch 

03.03.2019 11:00 Rez. Gutfrańska 

KKoośścciióółł  MMBB  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  ww    KKssiiąążżnniikkuu  ––  iinntteennccjjee  MMsszzyy  śśww.. 

24.02.2019 9:00 Za ++ Ryszarda, Bronisławę i Mikołaja Milczanowskich 

03.03.2019 9:00 W pewnej intencji 



 

 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE NA RÓŻANIEC o godz. 17:30 

 24.02.2019r(niedziela)- R. Św. Cecylii  

18.02.2019r(poniedziałek)-RMB Niepokalane Poczęcia 
19.02.2019r(wtorek) - R. Św. Anny   
20.02.2019r(środa)-R. Św.  Elżbiety  
21.02.2019r(czwartek)- R. Św. Magdaleny            
22.02.2019r(piątek) - R. Św. Antoniego  
23.02.2019r(sobota) - R. Św. Agaty 
24.02.2019r(niedziela)- R. Św. Cecylii 

 

I Komunia - Święto religijne, a nie świeckie przyjęcie 
Przygotowanie dziecka do osobistego i pogłębionego spotkania z Bogiem w komunii 
świętej to najważniejsze i najpiękniejsze zadanie rodziców. Księża i katecheci pomagają 
rodzicom w wypełnieniu tego zadania, ale nie mogą ich w tym zastąpić. Dopełnieniem 
przeżyć, które mają miejsce w kościele w czasie uroczystej Eucharystii jest święto, które 
rodzice organizują w domu. Święto to powinno być tak pomyślane, by stało się dla 
dziecka radosnym przedłużeniem przeżyć religijnych, a nie konkurencją dla tych 
przeżyć. Powinien to być zatem skromny poczęstunek, a nie huczne przyjęcie. Tego dnia 
powinno być w domu wyjątkowo dużo radości, a niekoniecznie dużo jedzenia, gości i 
gwaru. Posiłek powinien zacząć się uroczystą modlitwą, którą rodzice i rodzice 
chrzestni mogą ułożyć w sposób spontaniczny. 
Oczywistą jest rzeczą to, że poczęstunek powinien być bez alkoholu, a na honorowym 
miejscu powinno siedzieć dziecko, bo to jest jego uroczystość. Sam posiłek nie powinien 
trwać zbyt długo, a w ramach duchowego „deseru” warto przygotować krótki, ale 
głęboki w treściach program, który może być dopełnieniem przeżyć z porannej 
Eucharystii. W ramach tego programu warto wspomnieć chrzest święty dziecka a także 
przeczytać i w prostych słowach skomentować fragment Ewangelii, w którym Jezus 
bierze dzieci w ramiona i je błogosławi. Można też zaśpiewać kilka piosenek, które 
opowiadają o miłości Boga do człowieka i o naszym powołaniu do świętości, 
wykorzystując w tym celu na przykład płyty „Arki Noego”. Warto także urządzić mały 
konkurs wiedzy biblijnej i poezji religijnej z udziałem dzieci, których zwykle jest sporo 
pośród zaproszonych gości. Rodzice powinni też poprosić gości o to, by ewentualne 
prezenty wręczyli dziecku dopiero przy pożegnaniu. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest 
przekazanie tych prezentów rodzicom, aby oni sukcesywnie wręczali je dziecku dopiero 
w kolejnych dniach po zakończeniu uroczystości. 
Cennym elementem uroczystości jest rodzinny spacer po posiłku i rozmowy z 
dzieckiem o tym, jak przeżywa spotkanie z Jezusem w swoim sercu oraz jakie ma 
marzenia na dorosłe życie. Ważny jest także udział całej rodziny w dziękczynnym 
nabożeństwie popołudniowym, które w każdej parafii organizowane jest w dniu I 
Komunii Świętej. Dopełnieniem tego dnia powinna być wieczorna rozmowa rodziców z 
dzieckiem po to, by podsumować wszystkie przeżycia i by dziecko miało jeszcze jedną 
okazję ku temu, aby opowiedzieć o swoich przeżyciach i myślach związanych z tym 
niezwykłym dniem. Warto też, by rodzice powiedzieli dziecku o tym, że będą spokojni o 
jego rozwój i los, jeśli na zawsze zaprzyjaźni się ono z Jezusem. Bóg karmi nas swoją 
miłością właśnie po to, byśmy mieli siłę kochać i by nasza radość już tu, na ziemi, była 
wielka.    CAŁY ARTYKUŁU-MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE NASZEJ PARAFII       KS. MAREK DZIEWIECKI 
 

Ogłoszenia na VII Niedzielę Zwykłą 
   

Zachęcamy w każdą niedzielę o godz. 10:30 do wspólnego śpiewu  
Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 

  

 W poniedziałek 25 lutego.br. po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka 
zaprasza członków i sympatyków na spotkanie do  sali parafialnej. 
 We wtorek zapraszamy na Krąg Biblijny. 
 W środę 26 lutego br. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie rodziców 
dzieci komunijnych dotyczące spraw organizacyjnych.  
 28 lutego br. po wieczornej Mszy św. spotkanie formacyjne FZŚ 
  

1 marca br.  objazd chorych na wioskach według załączonego planu, natomiast  
w mieście 7 marca br.  
 

 W sobotę 2 marca br. w naszej parafii odbędzie się już Trzeci 
Parafialny Charytatywny Bal Karnawałowy. Rozpocznie się on Mszą św. o 
godz. 18:00 w intencji uczestników balu  i ich rodzin. W tym roku do tańca grał 
będzie zespół „Don Trio”, a gwiazdą wieczoru  będzie Don Wasyl Junior i 
Gwiazdy Cygańskie. Zebrane fundusze będą wsparciem leczenia i rehabilitacji 
osób starszych i chorych z naszej parafii. 
 

 W przyszłym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej: I piątek, 
sobota i niedziela. W I piątek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo ku czci NSPJ 
i adoracja do godz. 20:00. W I sobotę miesiąca nabożeństwo ku czci NMP o 
godz. 7:30. W I niedzielę po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na fundusz remontowy. 
 

 Informujemy że w Parafii św. Jana Chrzciciela w Ornecie przy ul. 
Kościelnej 3  w dniach 8-9 marca br. odbędzie się Kurs Przedmałżeński – 
(koszt 50 zł/os.)-szczegóły na plakacie w gablocie przed kościołem. 
 

 W sobotę o godz. 11:00 spotkanie ministrantów i kandydatów         
  

 Dziękujemy parafianom: z ul. Mazowieckiej za przygotowanie kościoła 
do dzisiejszej liturgii. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę prosimy 
parafian z ul. Mickiewicza. 
 

 W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Mirosław Pawlak  
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 
 

Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele 
łask Bożych na cały nowy tydzień.                                  OO. Franciszkanie 

 


