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PIERWSZE CZYTANIE Kpł 19,1-2.17-18 
Przykazania miłości bliźniego
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej 
społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądź-
cie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. 
Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć 
winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, 
nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, 
ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. 
Ja jestem Pan”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 103,1-2.3-4.8 
i 10.12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 3,16-23 
Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian
Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią 
Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś 
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świą-
tynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj 
się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mnie-
ma, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie 
głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem 
tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest 
napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” 
lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędr-
ców”. Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu 
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ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, 
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy 
śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; 
wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus 
Boga. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 5,38-48 
Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeli-
ście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A 
Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. 
Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nad-
staw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z 
tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza 
cię kto, 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 bliźnie-
go», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzy-
jaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladu-
ją; tak będziecie 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 pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie 
tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Oto słowo 
Pańskie.



Pn Syr 1,1-10 Ps 93 Mk 9,14-29  /Wt 1 P 
5,1-4 Ps 23 Mt 16,13-19 /Śr Syr 4,11-19 Ps 
119 Mk 9,38-40 /Cz Syr 5,1-8 Ps 1 Mk 9,41-
50 /Pt Syr 6,5-17 Ps 119 Mk 10,1-12 /So Syr 
17,1-15 Ps 103 Mk 10,13-16 /Ndz Iz 49,14-
15 Ps 62 1 Kor 4,1-5 Mt 6,24-34

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 20.2. – 7 niedziela zwykła
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 20).
+ Jana Nowickiego (Gr. 20).
8:30 + Mariannę Tomaszewską, Władysława 
Kamińskiego, Elżbietę i Stanisława Parysów, 
Tadeusza Kowalskiego.
10:00 + Wiesława Kalinowskiego (11 r. śm.).
11:30 + Władysława i Michalinę Majewskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
O bł. Boże dla Przemysława Jerzego Trybuckie-
go w dniu chrztu oraz dla cr.
18:00 + Helenę (6 r. śm.) i Jana (9 r. śm.) Kob-
zów.
Poniedziałek 21.2.  
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 21).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 21).
7:00 + Annę Flisek (20 r. śm.) oraz Ewę i Leszka 
Wojtyrów (4 miesiące po śm.).
8:30 + Jana (41 r. śm.), Edwarda i Mariannę 
Kaniewskich.
18:00 + Alicję Łużyńską.
Wtorek 22.2. 
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 22).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 22).
8:30 + Andrzeja Frelka (1 r. śm.), Tadeusza i 
Stanisława.
18:00 + Krzysztofa i Józefa Borzymowskich, 
Ryszarda i Włodzimierza Kowalewiczów, Anto-
ninę, Michała, Tadeusza i Ryszarda Molaków
Środa 23.2.  
6:30 + Henryka (w rocz. Sakr. Małżeństwa)  
oraz o Boże błog. dla Jadwigi i cr.
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 23).
7:00 + Jana Nowickiego (Gr. 23).
8:30 + Jacka Myszkowskiego (7 r. śm.) i Maria-
na Salwina (6 r. śm.).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Teresę Kołodziejską i jej rodziców,

+ Marię Tarnowiecką (24 r. śm.) oraz Leonarda, 
Stanisława i Kazimierza Tarnowieckich,
+ Marka Kopczyńskiego (2 r. śm.) i cr. Bara-
nowskich, 
+ Aleksandrę (20 r. śm.) oraz Stefana Ornoch.
Czwartek 24.2. 
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 24).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 24).
7:00 + Bronisławę, Piotra i Henryka Sobieszu-
ków.
8:30 + Stanisławę Kos (k) (2 r. śm.). 
18:00 + Anielę, Bronisławę, Stanisława, Jana, 
Stanisława i Stanisława.
Piątek 25.2.  
6:30 + Janinę i Józefa Bilskich, Jana i Stefanię 
Rupniewskich
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 25).
7:00 + Jana Nowickiego (Gr. 25).
8:30 + Aleksandrę i Stefana Ornoch.
18:00 + Tadeusza (12 r. śm.) i Aleksandrę Ma-
snych oraz ich rodziców.
Sobota 26.2.  
6:30 + Mieczysława Cichockiego.
6:30 + Jana Nowickiego (Gr. 26).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 26).
7:00 + Krystynę Kordzik (3 r. śm.).
7:00 + Krystynę i Feliksa Niziołków (w r. śm.).
8:30 + Aleksandra Domańskiego (im.), Anto-
niego i Leontynę Domańskich.
18:00 + Wandę Lech.
Niedziela 27.2. – 8 niedziela zwykła
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 27).
8:30 + Kazimierza i Mariannę Rutów, Mieczy-
sława Dębskiego, Eugeniusza Ablewskiego, Bo-
lesława Koziasza.
10:00 W int. Julii (15 r. ur.) i Weroniki (12 r. 
ur.) Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże 
błog. dla cr.
11:30 + Mariannę, Stefana, Eugeniusza i Kazi-
mierza Jankowskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
O bł. Boże dla Przemysława Jerzego Trybuckie-
go w dniu chrztu oraz dla cr. 
18:00 + Jana Nowickiego (Gr. 20).
18:00 + Anielę i Kazimierza Janczewskich, Ju-
liannę i Adama Wagów.
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wKażda niedziela jest wyjątkową oka-
zją do dojrzewania naszej wiary, do po-
głębiania i zacieśniania naszej osobistej 
relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby 
w tym procesie brała udział każda nasza 
rodzina i cała wspólnota parafialna. Po-
zwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze 
życie. Powierzajmy Mu trudy minionego 
tygodnia i nadzieje dni, które otwiera 
przed nami. Niech On działa w naszych 
sercach, wówczas codzienność wypełni 
się dobrem. 

wGościmy dzisiaj ks. Grzegorza Mio-
duchowskiego, który (jak ogłaszaliśmy 
tydzień temu) będzie głosił Słowo Boże i 
zbierał ofiary na budowę kościoła w Nad-
mie.  

wW minioną niedzielę rozpoczęło się 
przygotowanie dla dorosłych do przyjęcia 
Sakramentu Bierzmowania. Można jesz-
cze się zgłosić – spotkania w niedziele po 
Mszy św. wieczornej w sali na plebanii. 
Bierzmowanie młodzieży i dorosłych od-
będzie się 31 marca podczas Mszy św. o 
godz. 18.00.

wW niedzielę za tydzień (27 lutego) 
po wszystkich Mszach św. odbędzie się 
głosowanie do Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej.  Każdy pełnoletni parafianin 
przy wejściu do kościoła otrzyma kartę 
do głosowania z nazwiskami i imionami 
kandydatów. Numeracja kandydatów na 
karcie do głosowania nie ulegnie zmianie 
– jest wynikiem kolejności alfabetycznej. 
Obok maksymalnie trzech kandydatów 
trzeba będzie postawić w kratce znak 
„X” (można zaznaczyć tylko jednego lub 
dwóch kandydatów). Warto w niedzielę 

27 lutego przynieść ze sobą do kościoła 
długopis, chociaż długopisy będą również 
wyłożone przy wyjściach z kościoła.  Bę-
dzie jedna urna do głosowania przy sto-
liku prasy. Powołana Komisja Wyborcza 
przeliczy głosy i ogłosi wyniki; dziewięć 
osób z największą ilością głosów zajmie 
miejsca w Radzie.

W tym tygodniu:
wWe wtorek, 22 lutego, przypada świę-

to Katedry świętego Piotra Apostoła. Już 
od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pa-
miątkę założenia gminy chrześcijańskiej i 
obrania Wiecznego Miasta przez świętego 
Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chry-
stusowego. Symbolem władzy Piotrowej 
stała się potężna bazylika, wzniesiona 
w XVII wieku nad grobem pierwszego 
biskupa Rzymu. Ale nie o samą budow-
lę przecież chodzi. Święto jest przede 
wszystkim okazją do wyrażenia czci świę-
temu Piotrowi i każdemu jego następcy, 
którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali 
postawieni jako pasterze całego Kościoła 
powszechnego. Przez tyle lat wielką mo-
dlitewną miłością otaczaliśmy Jana Paw-
ła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: 
Piotr naszych czasów. Niech nie zabrak-
nie wyrazów oddania i modlitwy w inten-
cji panującego nam obecnie Ojca Święte-
go Benedykta. Naszym obowiązkiem jest 
wspierać jego pasterską posługę w niesie-
niu Ewangelii wszystkim narodom.
w23 II – patron dnia: św. Polikarp, bi-

skup i męczennik, uczeń świętego Jana 
Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apo-
stoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; 
zaliczany jest do grona Ojców Apostol-
skich, czyli tych pisarzy chrześcijańskich, 
którzy znali Apostołów i bezpośrednio od 
nich czerpali naukę pozostawioną przez 
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Chrystusa; po 60 latach przewodzenia 
Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć 
męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 
(wspomnienie obowiązkowe).
w22 lutego br.  (we wtorek) przypada 

80 rocznica pierwszego objawienia Pana 
Jezusa siostrze Faustynie.
wNie wszyscy wiedzą, że 22 lutego 

1931r., podczas pobytu w Płocku, s. Fau-
styna po raz pierwszy otrzymała od Pana 
Jezusa nakaz malowania obrazu wg wzo-
ru jaki został jej ukazany.

Oto fragmenty z 
Dzieniczka s.Fau-
styny:

… Wieczorem, kiedy 
byłam w celi, ujrzałam 
Pana Jezusa ubranego 
w szacie białej. Jedna 
ręka  wzniesiona do 
błogosławieństwa, a 
druga dotykała sza-

ty na piersiach. Z uchylenia szaty na 
piersiach wychodziły dwa wielkie pro-
mienie,jeden czerwony, a drugi blady. 
W milczeniu wpatrywałam się w Pana, 
dusza  moja była przejęta bojaźnią, ale i 
radością wielką. Po chwili powiedział mi 
Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, 
który widzisz, z podpisem: Jezu ufam 
Tobie. Pragnę, aby   ten obraz czczono 
najpierw w kaplicy Waszej i na całym 
świecie.  (Dz. s.Faustyny, nr 47)

… Obiecuję, że dusza, która czcić 
będzie ten  obraz, nie zginie. Obiecuję 
także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad 
nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzi-
nę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako 
swej chwały. (Dz. s.Faustyny, nr  48).

DOSKONALI JAK OJCIEC
Wykładnikiem doskonałości człowieka jest 

stosunek do jego wrogów. Przebaczenie ob-
jawione w geście dobroci wobec nieprzyjaciół 
jest dowodem pokrewieństwa z Bogiem. Naj-
trudniejszym krokiem w naśladowaniu Jezusa 
jest przejęcie Jego postawy wobec Annasza, 
Kajfasza, Piłata, Heroda, Judasza. To oni wy-
dali na Niego wyrok. Oni wyrządzili Mu krzyw-
dę. On zaś nieustannie otaczał ich autentycz-
ną miłością.

Jest to możliwe wówczas, gdy potrafimy 
odkryć, że ten, kto krzywdzi, jest w o wiele 
bardziej nieszczęśliwym położeniu niż ten, kto 
cierpi.

Współczujemy dziecku, które jest maltreto-
wane przez nieopanowanych rodziców. Od-
ruch obronny dziecka jest w pełni uzasadnio-
ny, ale z punktu widzenia moralnego rodzic, 
który zadaje cierpienie dziecku, jest biedniej-
szy niż jego ofiara. Biedne jest bowiem jego 
serce, które nie umie kochać. Nienawiść jest 
straszną i trudno uleczalną chorobą, na ziemi 
nie ma straszniejszej.

Stając wobec niej należy podejść do Jezusa 
i poprosić o szczepionkę, by nasze serce było 
na tę chorobę odporne. Wówczas bliskie są-
siedztwo z nienawidzącym nie zniszczy nas.

Drugim aktem jest przebaczenie, jakie mu 
okażemy, ono może stopniowo prowadzić 
do jego opamiętania. Jedynym skutecznym 
lekarstwem na nienawiść jest mądre prze-
baczenie, okazane przez brata i przez Boga. 
Ono ukazuje bezsens nienawiści. Ono wzywa 
do jej zaniechania. Ono kompromituje niena-
widzącego i czyni mocarzem przebaczające-
go.

Boga możemy naśladować jedynie w Jego 
miłosierdziu okazywanym grzesznikom, w 
przebaczeniu naszym winowajcom. To w tym 
znaczeniu Jezus powiedział zdumiewające 
słowa: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest 
Ojciec wasz w niebie”.

Ks. Edward Staniek


