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ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) 

Dawid oszczędza Saula  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13) 
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 

 
DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15, 45-49) 

Chrystus nowy Adam  
 

EWANGELIA (Łk 6, 27-38) 
Przykazanie miłości nieprzyjaciół  

Wyróżnik chrześcijanina. 
Pobożni Żydzi dodali do Dekalogu 613  
przepisów prawa i w swojej gorliwości wielu z 
nich stara się na co dzień je wypełniać. Wierni 
muzułmanie pięć razy dziennie – bez względu 
na miejsce i okoliczności – odrywają się od 
swoich zajęć i wezwani głosem muezina  
rozpoczynają modlitwę z twarzą skierowaną 
ku Mekce. Buddyści wytrwale praktykują  
techniki medytacyjne, a wielu rodziców  
wysyła swoje dzieci do klasztorów na  
wielomiesięczne nauki życia. Może jesteśmy 
słabsi od Żydów w wypełnianiu prawa, mniej 
gorliwi w modlitwie od muzułmanów i niewie-
lu z nas troszczy się o medytację tak wytrwale 
jak buddyści. Co więc odróżnia nas, chrześci-
jan, naśladowców Jezusa, od wyznawców  
innych religii? Tylko jedno, lecz najważniejsze:  
wybaczamy naszym wrogom i kochamy  
naszych nieprzyjaciół. 

 
Panie Jezu, Ty uczysz mnie przekraczać moje 
możliwości. Wiesz, że nie umiem  
kochać tych, którzy mnie ranią, ani wybaczać 
tym, którzy mnie nie kochają, a jednak dajesz 
mi łaskę, by Twoje wezwanie stawało się we 
mnie ciałem. Ty żyjesz i królujesz na wieki  
wieków. Amen.  

Poniedziałek 21 lutego  

FAMILY DAY  
8:00 za śp. Stanisława Kuczyńskiego w 18 

 rocznicę śmierci - syn z rodziną  

19:00 za śp. Ludwika Podgorzec i wszystkich 

 zmarłych z rodziny - syn z rodziną  

 za śp. Józefa Żółtek i córkę Janinę  

 - rodzina   

 

Wtorek 22 lutego  

8:00 za śp. Salomeę i Tomasza Tarka - córka  

 z rodziną 

19:00 za śp. Richard ‘ a Jankowskiego  

 - siostra i brat  

 za śp. Michael’ a Warskiego w 4 rocznicę 

 śmierci - żona  

 

Środa 23 lutego 

8:00 za śp. Florence Wilkie w 16 rocznicę 

 śmierci - rodzina   

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla taty Stanisława Janik z okazji  

 93 urodzin - córka z rodziną  

19:00 Intencje Zbiorowe   

 

Czwartek 24 lutego 

8:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla Justyny i Roberta  

19:00 za śp. Halinę i Antoniego Szelest oraz  

 Tadeusza Uranowskiego - dzieci  

 za śp. Anielę i Tomasza Dobrołęckich  

 

Piątek 25 lutego   

8:00 za śp. Marię i Stanisława Klucz oraz  

 Balbinę i Waleriana Cieśla - córka  

 z rodziną  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i opiekę Matki Bożej dla Nicholasa Cisło  

 z okazji 12 urodzin - rodzice i dziadkowie  

 za śp. Janinę i Bolesława Konaszenko  

 - syn z rodziną  

  

Sobota 26 lutego  

8:00 za śp. rodziców Antoninę i Bolesława oraz 

 bratową Zenobię Kocemba - córka  

 z rodziną  

17:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże i opiekę Matki Bożej dla Anny  

 Gołębiewskiej w dniu urodzin - siostra  

 z rodziną   

19:00 za śp. Janinę i Franciszka Woś - córka  

 z rodziną  

 

Niedziela 27 lutego   

8:00 za śp. Jolantę Lewandowską - córka  

 z rodziną 

9:30 za śp. Danutę Sondej w 2 rocznicę śmierci 

 - córka z rodziną   

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Kunegundę, Macieja, Jana,  

 Wojciecha i Adama Podczerwińskich    

14:30 za śp. Zbigniewa Karczmarczyk w 6  

 rocznicę śmierci - żona z dziećmi  

 i wnukami  

19:00 za śp. Andrzeja Pątek w 1 rocznicę   

 śmierci - córka z rodziną  

 

Intencja papieska  
na miesiąc luty 2022  

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane 
Mó dlmy się w intencji zakónnic  
i innych kóbiet kónsekrówanych ‐  
dziękując im za ich misję i ódwagę ‐  

aby nadal ódkrywały nówe ódpówiedzi 
w óbliczu wyzwan  naszych czasó w.  

Nabożeństwo o powołania kapłańskie; 
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30. 

Prezentujemy dziś jedną z kilkunastu prac konkursowych „Przypówies ci w Kómiksie,” któ rej autórką jest Natalia Zinkiewicz. 
a w tą niedzielę, 20 lutegó, pódczas Mszy s w., ó gódzinie 13:00, wręczymy dyplómy i nagródy. 

Tej niedzieli,  na pączki  
zaprasza Wszystkich  

Radość Joy 

Życzymy smacznego! :) 

PRZYPOMINAMY i BARDZO PROSIMY  
O ODBIÓR KOPERTEK,  

KTO RE OD TEJ NIEDZIELI BĘDĄ,  
PRZEZ KRO TKI CZAS, 
W HALL’ U KOS CIOŁA.  

NIEODEBRANE KOPERTKI  
BĘDZIEMY ZMUSZENI ZLIKWIDOWAC . 

Kochani, 
Juz  niedługó rózpóczniemy kólejny  

Wielki Póst w naszym z yciu. Przed nami 40. dni, 
któ re mają nas óbudzic  z naszej  

óspałós ci, rutyny i rózgrzac  óziębłe serca.  
Czas póstu, tó czas kiedy kólejny raz  
chcemy rózpóznac  sens naszegó z ycia.  

Móz emy gó ódnalez c  w pełni tylkó w Jezusie.  
Trzy tygódnie temu rózpóczęlis my  
przygótówanie dó przez ycia naszych  
szczegó lnych rekólekcji parafialnych.  
Póprzez prógram "New Pastoral"  

chcielibys my dac  Wam szczegó lne narzędzie,  
by mó c na chwilę się zatrzymac  i pórózmawiac   

ó istótnych próblemach naszegó z ycia.  
Prógram ten w niesamówicie prósty spósó b daje 

nam móz liwós c  spótkania Jezusa i  
zbudówania z Nim autentycznej relacji.  
Częstó jest tak, z e my chrzes cijanie  

małó ó Nim mó wimy; nie wiemy nawet 
jak rózpócząc  rózmówę na Jegó temat. 

Znany s wiecki ewangelizatór Jóse H. Pradó Flóres 
pisał w jednej ze swych ksiąz ek:  

“Jest wielu óchrzczónych, któ rzy nie przez yli  
ósóbistegó spótkania z Jezusem zmartwychwstałym. 
Większós c  bierzmówanych jeszcze nie dós wiadczyła 
mócy Ducha. Istnieje tak wielu ludzi, któ rzy chódzą 
códziennie na Mszę S więtą, a nawet przystępują  

dó Kómunii S więtej, a któ rzy nigdy nie głósili Jezusa 
jakó jedynegó Zbawiciela i Pana z ycia.  
Istnieje wielka liczba wys więcónych  
i kónsekrówanych, któ rzy pracują  

w winnicy Pan skiej, ale nie znają Pana winnicy.” 
Większós c  z Was nigdy jeszcze nie brała udziału  

w jakichkólwiek grupach parafialnych.  
Tym razem jednak spótkania nie są  
dla jakies  szczegó lnej grupy ósó b.  

Nie jest tó tez  jakas  nówa grupa parafialna.  
Pragniemy dótrzec  absólutnie dó Was wszystkich.  

Móje pytanie jest takie: czy chciałbys   
dós wiadczyc  czegós  nówegó w Twym z yciu,  
czegó nigdy nie róbiłes ? Jes li nie spró bujesz,  
tó nie dós wiadczysz nówós ci Twegó z ycia.  

Jes li nie zasiejesz,  
tó nie zóbaczysz nówych ówócó w w Twym z yciu.  
Zapraszam zatem jeszcze raz dó wzięcia udziału 

w naszym prógramie "New Pastoral".  
Dziękuję bardzó tym wszystkim,  

któ rzy juz  się zapisali, chcąc byc  góspódarzami  
małych dómówych grup. Zapisy trwają dalej.  

Przypóminam, z e  chcielibys my miec   
có najmniej 600 grup w parafii.  

Tó zaledwie 10% uczęszczających regularnie  
dó naszej s wiątyni.  

Trwa dalej nasze Jerychó parafialne. 
 Przed Panem naszegó z ycia, ód póniedziałku  

dó piątku, pó wieczórnej Mszy S w., 
przed  Najs więtszym Sakramentem,  

jeszcze w tym tygódniu  
pówierzamy nasze rekólekcje, kaz degó z nas,  

a szczegó lnie óddalónych ód Kós cióła. 
W najbliższą sobotę, 26 lutego,  

zapraszam na poranną Eucharystię wszystkich  
zgłoszonych gospodarzy.  Natomiast w niedzielę,  

27 lutego, na wszystkich Mszach odbędzie się  
uroczyste posłanie wszystkich  

małych domowych grup.   
 

Z nadzieją spótkania się w całkówitej ódnówie  
naszej parafii, w czasie s wiąt zmartwychwstania 

Chrystusa, z serca błógósławię.  

O. Jacek 


