
 

INTENCJE  MSZALNE   20 – 26  II 

 

Poniedziałek  20  II 

  7.00  + Dawid Kowalczyk w 16 r. śmierci 

 7.30   Dziękczynna za ustrzeżenie przed wypadkiem, z prośbą o Boże Błogosławieństwo 

           dla ocalonych 

18.30  + Józef Kaziród / intencja od syna Jarka z rodziną 
 

Wtorek  21 II 

  7.00  ++ Katarzyna, Józef, Antoni, Michał 

  7.30  O świętość życia w rodzinie 

18.30  ++ Mieczysław i Cecylia oraz Janina i Władysław i zmarli z rodzin: 

           Bielów i Szostaków 
 

Środa  22  II 

  7.00  ++ Stanisław i Wanda 

  7.30  + Wacław Kaszucki 

18.30  ++ Franciszek, Apolonia i Anna 
 

Czwartek  23  II 

  7.00  + Wacław Kaszucki / od Sławomira z rodziną 

  7.30  ++ Genowefa i Józef Czarnik 

18.30  + Zdzisława Jarczyk 
 

Piątek  24  II 

  7.00  1) + Janusz Kowalczyk w 1 r. śmierci 

           2) ++ Zofia Bryniarska, Stanisław Kuraś 

  7.30  + Wacław Kaszucki / od grupy pielgrzymujących  

18.30  + Adam Gąsiorek / od OAZY 
 

Sobota  25 II 

  7.00  1) ++ Mirosław Malec w 10 r. śmierci i Stanisław 

           2) + Marian Sochacki / od Zakładu Pogrzebowego Gabriel 

  7.30  ++ Kazimiera i Lucjan Zawartka 

18.30  + Adam Gąsiorek / intencja od Rafała z rodziną 
 

Niedziela   26  II 

  7.30  ++ Marianna i Władysław. Maria, Jan i ks. Marian 

  9.00  ++ Władysława i Jan Kilian 

10.30  ++ Janina, Stefania. Leon Kisiel i zmarli z rodziny. Beata Lubich 

12.00  + Artur Śliwa 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Adam Gasiorek / intencja od Barbary i Tadeusza Dudek 

18.30  + Marek Tyszkiewicz 

20.00  ++ Wojciech w 25 r. śmierci, Andrzej, Wiesława 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 
EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / 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 kto uderzy w prawy 

policzek, nastaw 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 bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja 

wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 

prześladują; 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. 
 
 

REFLEKSJA       

Prawdziwa sprawiedliwość – pragnienie ludzi przez wiele pokoleń. Tylko jak ją 

odmierzyć – centymetrem? wagą? W Kodeksie Hammurabiego ta zasada była oparta na 

odwecie. Ale Pan Jezus uczy inaczej. Mówi: zawsze i każdemu odpowiadaj miłością. 

Trudne - tak! Niemożliwe - nie! Bo On sam pokazał nam, że to droga do doskonałości, 
czyli do świętości. 

 

W dzisiejszej ewangelii mamy odwołanie do znanego od wieków powiedzenia. Poniżej 

wyjaśnienie, skąd ono się wzięło, jak kształtowało ludzkie postępowanie i w jaki sposób Pan 

Bóg przez wieki uczył i uczy nas cierpliwie i powoli, jak zmieniać nasze postępowanie 

wobec tych, którzy nam zawinili. Prawo talionu, lex talionis - to historyczna zasada prawa, 

wyrażająca jego sprawiedliwość, według której sankcja była identyczna ze skutkiem 

przestępstwa. Znana ze starożytnej sentencji: oko za oko, ząb za ząb. Była stosowana w wielu 

społeczeństwach starożytnego Wschodu. Znamy ją m.in. z kodeksu Hammurabiego. 

,, Jeśli pełnoprawny obywatel, wybił oko członkowi klasy pełnoprawnych obywateli-wyrwą 

mu oko. Jeśli złamał kość pełnoprawnego obywatela - złamią mu kość…” 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_karne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sankcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Hammurabiego


 

Ustawa Dwunastu Tablic groziła takim odwetem warunkowo, w razie trwałego okaleczenia 

(jeśli ktoś pozbawił drugiego części ciała i nie zawarł z nim ugody, niech zostanie wykonane 

na nim prawo talionu). Ugoda zobowiązywała sprawcę do zapłaty odszkodowania w 

uzgodnionej wysokości. Np. kara za złamanie kości była ustalona ustawowo i wynosiła 300 

asów za człowieka wolnego i 150 asów za niewolnika (płatnych do rąk właściciela). Tyle 

norma prawna z dalekiej Mezopotamii. Ale co ona ma wspólnego z Bożą edukacją? Norma 

"oko za oko i ząb za ząb" uczyła jakoś zasady moralnej "Nie czyń drugiemu, co tobie 

niemiłe". Na pewnym etapie rozwoju moralnego nie dałoby się inaczej pouczyć o tej 

zasadzie. Nawet dzisiaj, mimo że jesteśmy tacy niby cywilizowani, stosowanie się do zasady 

"Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe", przychodzi nam z trudem. To wielka sztuka starać się 

wyjść poza swój punkt widzenia, usiłować spojrzeć na swoje postępowanie z cudzej 

perspektywy. Tej trudnej  sztuki uczył Bóg w Starym Testamencie w sposób bardzo surowy. 

Zapewne łagodniejszego języka wówczas by jeszcze ludzie nie zrozumieli. "Jeśli sędziowie - 

czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa - zbadawszy sprawę dokładnie, dowiodą fałszu 

świadkowi, który fałszywie oskarżył brata swego, uczyńcie mu, jak on zamierzał uczynić 

swemu bratu. Usuniesz zło spośród ciebie, a reszta słysząc to, ulęknie się i nie uczyni więcej 

nic takiego pośród siebie. Twe oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za 

ząb, noga za nogę". Trzeba jednak powiedzieć, że odwet fizyczny jako metoda przybliżania 

się do sprawiedliwości, utracił definitywnie swoją prawomocność w przekazie 

ewangelicznym. Świadczą o tym nie tylko słowa Pana Jezusa z dzisiejszej ewangelii. 

Przypomnijmy sobie inne wypowiedzi na ten temat: "Nikomu złem za zło nie oddawajcie”, ,, 

Nie wymierzajcie sprawiedliwości sami sobie, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano 

bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan". 

Wczoraj i dziś, w Trzebini i w Libiążu, odbywają się uroczystości pogrzebowe Heleny 

Kmieć, wolontariuszki misyjnej, która została zamordowana w Boliwii. Helena Kmieć 

urodziła się 9 lutego 1991 r. w Krakowie. Od roku 1998 była uczennicą Szkoły 

Podstawowej, potem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego 

Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Na ostatnie dwa lata liceum zdobyła stypendium 

do prestiżowej Leweston School w Sherborne w Wielkiej Brytanii, gdzie zdała maturę. 

Jednocześnie realizowała indywidualny tok nauki w swoim LO KSW w Libiążu, które 

ukończyła w 2009 r. Studiowała inżynierię chemiczną w języku angielskim na Politechnice 

Śląskiej. Dyplom magistra inżyniera obroniła w 2014 roku. Równolegle ukończyła 

Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Gliwicach, a następnie rozpoczęła pracę jako 

stewardessa. Do Wolontariatu Misyjnego Salvator w Trzebini wstąpiła w 2012 r. Od 

początku mocno angażowała się w działalność Wspólnoty. Posługiwała w placówkach 

misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. Działała również w Duszpasterstwie 

Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Dużo 

radości dawała jej możliwość działania dla innych, stąd zaangażowanie w pomoc dzieciom 

w nauce w świetlicy „Caritas" i aktywność w Katolickim Związku Akademickim w 

Gliwicach. W lipcu 2016 r. pełniła funkcję koordynatorki Światowych Dni Młodzieży w 

parafii p.w. Świętej Barbary w Libiążu. Niedawno temu - 8 stycznia, rozpoczęła posługę 

jako wolontariuszka misyjna w Boliwii, w ochronce dla dzieci w Cochabamba, a 24 stycznia 

została tam zamordowana, przez miejscowych bandytów.  /ks.B/ 

 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  7 NIEDZIELA  ZWYKŁA - 19  LUTEGO 

 

 

 1. W środę święto katedry św. Piotra, Apostoła. W czwartek wspomnienie św. 

Polikarpa, biskupa i męczennika. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy 40-godzinne 

nabożeństwo, przed rozpoczęciem Wielkiego Postu adoracją w godzinach od 14.00 do 17.00.           

To również dzień rozpoczęcia 50 Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. 

 2. W najbliższą sobotę, 25 lutego o godz. 17.00 Arkadiusz Litwiniuk, nasz 

parafianin, kleryk IV roku Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie otrzyma urząd 

akolity w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Zachęcamy do udziału w tej 

uroczystości i do modlitwy w intencji Arka i jego kolegów rocznikowych, jak również o 

nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. 

 3. W sobotę, 25 lutego zapraszamy na pielgrzymkę do Legnicy, do kościoła św. 

Jacka, która będzie okazją do modlitwy przy relikwiach Ciała Pana Jezusa. Wyjazd o godz. 

5.45, powrót ok. godz. 21.00. Koszt 60 zł lub 75 z obiadem.  Są jeszcze wolne miejsca. 

Można się zapisać w zakrystii.  

 4. W czasie minionego Dnia Chorych, zapisaliśmy imiona i nazwiska osób, które 

przyjęły Sakrament Namaszczenia. Jeżeli komuś jest potrzebne osobiste potwierdzenie 

przyjęcia sakramentu, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii. 

 5. Pani Joanna Greguła, notariusz, przepraszając za utrudnienia, zawiesza swój 

dyżur w poradni Pomoc Bliźniemu do końca marca. 

 6. W najbliższą niedzielę pszczelarze rozprowadzą tradycyjnie przed kościołem 

swoje wyroby. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska. 

 7. Dziękujemy pewnej rodzinie za wsparcie jadłodajni św. Jana Kantego artykułami 

spożywczymi, zakupionymi z dziesięciny zebranej wcześniej przez dzieci. Artykuły 

rozdajemy sukcesywnie w piątki, dołączając je do gorącego posiłku dla 19 osób, które się 

tam stołują. 

 8. W związku z zatruciami tlenkiem węgla mieszkańców naszego osiedla wraz z 

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego uwrażliwiamy mieszkańców na 

bezpieczeństwo ich samych oraz sąsiadów. Otwieramy nawietrzniki okien kuchennych i 

łazienkowych by utrzymać cyrkulację powietrza. Utrzymujemy temperaturę pomieszczeń nie 

niższą niż 16
o 

C, by nie powodować zasysania do pomieszczeń spalin z kanałów 

odprowadzających je na zewnątrz. Rury od piecyków powinny być stalowe, trwałe i 

szczelnie zamontowane. Kubatura łazienek, w których są piecyki gazowe nie może zostać 

zabudowana poniżej 8 m
2. 

Usuwamy przeszkody dla wentylacji grawitacyjnej powietrza. Pod 

żadnym pozorem nie przenosimy piecyków gazowych z łazienek do kuchni i nie 

podłączamy ich do przewodów wentylacyjnych. Stanowiłoby to bezpośrednie 

niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia sąsiadów.  

 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Kazimierę Jakubowską i śp. Zofię Ciura.                                      

…Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…                                                                                                              

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lex_duodecim_tabularum
https://pl.wikipedia.org/wiki/As_(moneta)


 

 

 


