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Kolejna odsłona Kazania na górze rozpoczyna się od 

przypomnienia przez Jezusa funkcjonującego w czasach 

Starego Testamentu (ale także w czasach Jezusa) tzw. 

prawa talionu, nam bliżej znanego właśnie przez formułę 

„oko za oko i ząb za ząb”. Prawo to jednak wywołuje  

u nas jednak w większości uczucia negatywne i reto-

ryczne pytanie: cóż to za barbarzyńskie prawo? A jednak, 

gdy prawo to zostało przyjęte jako obowiązujące (znamy 

je choćby z tablic z XVIII wieku przed Chrystusem nazy-

wanych „Kodeksem Hammurabiego”) było swoistym po-

stępem moralnym. Akcent bowiem w jego rozumieniu nie 

powinien padać na kwestię zemsty czy odpłaty, ale raczej 

na fakt, że prawo dopuszczało pewne przywrócenie spra-

wiedliwości, a zabraniało odpłaty zwielokrotnionej: nie 

można było samemu sobie wyznaczać wysokości od-

płaty. 

Nowością prawa głoszonego przez Jezusa jest miłość nie-

przyjaciół. Nigdy wcześniej nikt nie postawił sprawy tak 

radykalnie i tak jasno jak Jezus: „miłujcie waszych nie-

przyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. 

Dla słuchaczy Jezusa był to niesłychany przewrót myśle-

nia. Bez wątpienia miłość, o której mówi Jezus, skiero-

wana ma być w pierwszej kolejności wobec tych, którzy 

tych uczniów prześladują. 

Bardzo łatwo jest miłować tych, którzy nas kochają. Ła-

twiej jest kochać tych, którzy są dla nas dobrzy, bliscy, 

rodzinni. Trudno natomiast kochać tych, którzy nie tylko 

nas odpychają, ale którzy nami pogardzają. Jeszcze trud-

niej kochać tych, którzy chcą naszej krzywdy; tych, któ-

rzy nas ranią. 

Sztuka tej miłości czyni nas synami Ojca, bo syn staje się 

taki jak ojciec. A nasz Ojciec w niebie kocha wszystkich 

– także tych, którzy go nienawidzą. 

Obyśmy wspinali się na wyżyny tej miłości, która uczyni 

nas chrześcijan – synów Ojca w niebie. 

ks. Krzysztof 

 

  

 

1. W poniedziałek w kościele o g. 17.00 spotkanie dla 

dzieci przygotowujących się do Pierwszej spowiedzi  

i Komunii św. 

2. We wtorek o g. 19.30 adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w tym tygodniu połączona ze wspólną kompletą, 

czyli wieczorną modlitwą Kościoła. 

3. Nowenna do M.B. N. Pomocy w środę po Mszy św.  

o godz. 18.00, a o g. 19.00 "Wieczór z Biblią w ręku". 

4. W czwartek o g. 18.30 spotkanie Kręgu Domowego 

Kościoła. 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 5, 38-48) 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb 

za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie 

oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy 

policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce 

prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp  

i płaszcz. Zmusza cię ktoś, 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 

będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Mi-

łujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują, abyście się stali synami 

Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 

dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych  

i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, 

którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? 

Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawia-

cie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? 

Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy 

doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebie-

ski».” OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
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5. W piątek o g. 19.00 w salce spotkanie dla młodzieży, 

na które zapraszamy! 

6. Sobota – o g. 10.00 spotkanie Scholki dziecięcej. Mi-

nistranci natomiast wyjeżdżają na Archidiecezjalny Tur-

niej Służby Liturgicznej w piłce nożnej halowej do Gdań-

ska. Nie będzie zbiórek dla lektorów i ministrantów,   

o godz. 17.00 Msza św. z liturgią niedzielną. 

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 11.00 

dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii św. 

otrzymają swoje pierwsze książeczki do nabożeństwa, 

które poświęcimy. 

8. Do końca lutego można uiszczać opłaty za ławki na 

Msze św. o g. 8.00 i 9.30 - w niedziele po Mszach św. 

dopołudniowych w Plebanii. 

9. Informujemy, że spotkanie dla rodziców dzieci przygo-

towujących się do Pierwszej Komunii św. odbędzie się  

w czwartek, 2 marca, o g. 19.00 w kościele. 

 

 

 Wyobrażę sobie tłum ludzi, którzy słuchają nauki 

Jezusa. Zauważają, że przemawia z wielką mocą, 

której nie spotykali u uczonych w Piśmie. 

 Zatrzymam się przez dłuższy czas nad każdym 

zdaniem Jezusa o prawie odwetu (ww. 38-42). Ja-

kie uczucia budzą we mnie ewangeliczne upo-

mnienia o odpowiadaniu dobrem na zło? Zwierzę 

się Jezusowi z moich myśli i odczuć. 

 Wrócę jeszcze raz do rozważanego tekstu Ewan-

gelii i przeczy-tam go w formie modlitewnej 

prośby. Poproszę Jezusa, aby pomógł mi przyjąć 

zwłaszcza te słowa, które budzą we mnie opór  

i niezrozumienie. 

 „Słyszeliście...” (w. 43). Jezus uświadamia ucz-

niom, że ich umysł i serce są ciągle pod wpływem 

tego, co słyszą: miłować przyjaciół, nienawidzić 

nieprzyjaciół. Co słyszę najczęściej na ten temat 

dzisiaj? W jaki sposób wpływa to na moje myśle-

nie i postępowanie? 

 „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (w. 44). Naj-

pierw muszę się przyznać przed Nim i przed 

sobą, że w moim życiu istnieją też uczucia niena-

wiści. Ukrywanie ich może pogłębiać nieprzy-

jaźń. Jeśli odzywają się we mnie, spróbuję wypo-

wiedzieć je przed Jezusem. 

 Stanę przed Ojcem z moimi urazami i poczuciem 

krzywdy. Uświadomię sobie, że zna mnie do sa-

mej głębi. Zna też mo-ich nieprzyjaciół i zło, 

które mi wyrządzili. Nie przestaje ich miłować 

(w. 45). Będę prosił o Jego miłość, aby leczyła 

mój ból i poczucie krzywdy. 

 Jezus przestrzega mnie, abym swojej życzliwości 

nie ograniczał się jedynie do osób wybranych (w. 

46-48). Czy są w moim życiu osoby, których nie 

dopuszczam do siebie? Będę w tych dniach mo-

dlił się częściej o uzdrowienie moich najtrudniej-

szych relacji: „Ojcze, uzdrów moje serce!”. 
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18.00 

1.+ Antoniego Bianga, Ignacego  

Małszyckiego, Agnieszkę i Jana Soitz. 

2. WOLNA INTENCJA 
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18.00 
1.w pewnej intencji. 

2.o pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych w tym kraju 
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Święto Katedry św. Piotra 

18.00 

1. w podziękowaniu za Bożą opiekę  

i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

trwanie w wierze, miłości i Bożej łasce 

dla rodziny Katarzyny i Wiesława. 

2.+ rodz. Pelagię, Franciszka Halmann; 

Helenę, Franciszka Potrykus i dusze  

w czyśćcu. 
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 Św. Polikarpa, biskupa i męczennika 

18.00 

1.+ siostrę Stefanię, szwagra Henryka  

i siostrzenicę Grażynę 

2. WOLNA INTENCJA 
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18.00 

1.+ Zygmunta Guth (r.śmierci), mamę 

Genowefę i dziadków z obojga stron. 

2.+ męża Józefa Pieper, syna Antoniego 

i rodziców z obojga stron 
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16.00 + Stanisława Labuda wsp.m. 

17.00 
Dziękczynna w 25 r.ślubu Bernadety  

i Dariusza 
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VIII Niedziela zwykła 

8.00 
+ Józefa Bożeńskiego, rodzeństwo,  

babcię i dziadka Mielewczyk 

9.30 + Otylię, Teofila Srok i Franciszka Pach 

11.00 + Stefanię i Józefa Funk 

16.00 
+ Macieja Strzeleckiego  

int. od uczestników pogrzebu 

INTENCJE MSZALNE 
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