
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 24 lutego do 1 marca 2020 

 

Poniedziałek, 24 lutego  
7.00 1) + Janusz Kowalczyk w 4. rocz. śm.;  

2) + Joanna Leśniewska – int. od Przyjaciół z Fundacji Podaruj Życie; 

3) + Wanda Cyganik – int. od Małgorzaty i Wojciecha Zbroińskich 

7.30 + Tadeusz Lang 

18.30 + Teresa Łoboda 

Wtorek, 25 lutego  
7.00 + Teresa Kralka 

7.30 ++ Irena i Władysław Kolasowie 

18.30  Dziękczynna w 14. rocz. urodzin Marianny 

Środa, 26 lutego – ŚRODA POPIELCOWA  

7.00 + Zofia i Jakub Wieszczek 

9.00 + Józef Smoleń – int. od Koleżanek i Kolegów z pracy córki Moniki, z 27. LO 

16.00  W intencji Panu Bogu wiadomej 

17.00 ++ Helena i Władysław 

18.30 ++ Magdalena, Marian, Zofia 

Czwartek, 27 lutego  
7.00 1) + Julian Gondek – int. od Haliny i Zdzisława Grzegorzek 

 2) + Joanna Leśniewska – int. od Anny Śliwa 

7.30 + Tadeusz i Ludwika (ona) 

18.30  Dziękczynna w 87. rocz. urodzin Kazimierza 

Piątek, 28 lutego  
7.00 1) O bł. Boże dla Kazimiery (ona);  

2) + Joanna Leśniewska – int. od cioci Asi i Małgosi z Rodziną; 

7.30 + Stefan Stanisz w 14. rocz. śm. 

18.30 ++ Maria i Franciszek König 

Sobota, 29 lutego  
7.00 1) W intencji Panu Bogu wiadomej;  

2) + Joanna Leśniewska – int. od – int. od Pracowników Przedszkola 119 

7.30 1) ++ Maria, Jakub, Jan Jędrszczyk, ++Helena i Władysław Lang;  

2) + Wanda Cyganik – int. od Moniki i Łukasza Sierant 

18.30 + Stanisława Kirszke w 1. rocz. śm. 

I. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 1 marca  
7.30 Dziękczynna  z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla I. Róży Różańcowej oraz o zbawienie 

dla zmarłych 

9.00 ++ Wojciech, Józefa (ona), Kazimierz 

10.30 + Anna Maria Arciszewska 

12.00 O pojednanie w Rodzinie 

13.15 Za Parafian 

17.00 O bł. Boże i dary DŚ dla Sary w 18. rocz. urodzin   

18.30  O zdrowie i opiekę Bożą dla Jędrzeja 

20.00 + Józef Kaniecki – int. od Żony i Dzieci  
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EWANGELIA NA VII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /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 poli-

czek, 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: Miłujcie wa-

szych 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 bę-

dziecie? 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 

 

Przykazanie miłości nieprzyjaciół do dzisiaj wzbudza kontrowersje. 

Jezus jest jednak jednoznaczny i nie przewiduje żadnych wyjątków. 

Chrześcijanin jest powołany do miłości, której najdoskonalszym wzorem jest 

sam Bóg. Z pomocą Jego łaski uczymy się kochać, uczymy się szczerze 

pragnąć zbawienia także dla naszych wrogów.  



KAMIEŃ ,,PIERWSZEGO”. GNIEW A MIŁOSIERDZIE BOGA. 

MALARSKIE WIZJE GNIEWU INSPIROWANE BIBLIĄ 

 

W Nowym Testamencie Jezus pokazuje, że gniew i złość ludzka nie jest sprawie-
dliwa, nawet jeśli stanowi wypełnienie prawa Mojżeszowego. Historia z jawnogrzesznicą 

jest tego najlepszym przykładem. Oczywiście poza samym faktem ukamienowania kobiety 
pochwyconej na cudzołóstwie, faryzeuszom zależało na oskarżeniu Jezusa, bowiem sta-
wiają go zasadniczo w sytuacji bez wyjścia. Gdyby powiedział, że jest winna i podlega 

karze sprzeciwiłby się prawu rzymskiemu, które mówi że nie wolno Żydom wyrokować, z 
kolei gdyby uznał jej niewinność sprzeciwiłby się prawu Mojżeszowemu. Chrystus nato-
miast nie wydaje wyroku, ale stwierdza: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w 

nią kamieniem (J 8, 7), co odwołuje się także do zwyczaju, że najpierw kamienowanie 
rozpoczynali świadkowie zdarzenia, dopiero później inni uczestnicy publicznego sądu. 

Świadkami natomiast byli nie tylko ci, którzy naocznie widzieli zdarzenie, ale wszyscy, 
którzy potwierdzą to.  

Artyści tą scenę ukazywali w przeróżny sposób, kładąc nacisk na różne aspekty tej 

opowieści. Malarze lubili w tej scenie zestawiać osoby, kolory, reakcje, aby pokazać bez-
sprzecznie i na pierwszy rzut oka, kto jest sprawiedliwy w tej scenie. W obrazie Nicolasa 
Poussina z 1649 roku scena jest niezwykle czytelna. Chrystus pośrodku w czerwonej sza-

cie jest zestawiony z faryzeuszem w żółtej szacie, który żywiołowo dyskutuje z Jezusem. 
Autor ukazał moment, gdy Chrystus napisawszy na piasku, jak się nieraz to komentuje 

grzechy faryzeuszy, powstał i obserwował sytuację. I tak część gapiów odwraca się i od-
chodzi, część jest jeszcze powstrzymywana przed rzuceniem kamienia, część czyta napisy 
na ziemi. Oskarżyciele patrzą po sobie jakby każdy zaczynał widzieć w drugim, ale też i w 

sobie samym grzeszność. Choć pozornie obraz przedstawia scenę pełną gniewu, jest to 
obraz miłosierdzia Boga, chociaż moment „rozgrzeszenia” kobiety jeszcze nie nastąpił. 
Chrystus wskazuje palcem na kobietę, ale nie jest to złowrogi gest, nie jest to wytykanie 

palcem. Chrystus reinterpretuje w tej scenie prawo Mojżeszowe, a faryzeusze ponoszą 
klęskę, nie osiągają celu, dla którego sprowadzili do Jezusa kobietę cudzołożną. 

Najczęściej w malarskich wizjach artystów ukazany jest motyw pisania po ziemi, 
moment kiedy Chrystus już wypowiedział słowa, że kto jest bez winy, niech pierwszy 
rzuci kamień. Jest to moment największych rozterek na twarzach faryzeuszy, powolnego 

uświadamiania sobie swojej grzeszności, zanikania w nich gniewu i zapalczywości. W 
obrazie Petera Breughla młodszego z 1600 roku Chrystus pochylony i piszący palcem po 
ziemi zaskakuje wszystkich uczestników publicznego sądu. Faryzeusze, uczeni, żołnierze 

są wręcz przestraszeni tym, co Chrystus zaraz zrobi, co wyjawi, toteż odsuwają się, zosta-
wiając kobietę na środku. Kamienie leżą na ziemi, zatem oprawcy już zrozumieli, że nie są 
lepsi niż kobieta poddana publicznemu oskarżeniu. Co więcej sama kobieta ze zdziwie-

niem patrzy na zachowanie Jezusa. Bo miłosierdzie może dziwić, często sprawiedliwość 
dziwi, bo nie jest to sprawiedliwość ludzka a Boska. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

1. Dziś w naszym kościele rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo przed rozpoczęciem 

Wielkiego Postu. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 14.00 do 17.00. Jutro i we wto-
rek od 8.00 do 18.00. Pierwszą połowę kolejnej godziny adoracji można poświęcić na  

 
 

modlitwę wspólną, drugą na modlitwę w ciszy. Jedną z intencji modlitwy może być temat 
rozpoczynanego dziś w Kościele w Polsce 53. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Szczęśliwe 
dzieci w trzeźwych rodzinach.  

 2. W najbliższą środę Popielec. Rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z obrzędem 
posypania głów popiołem w naszym kościele o 7.00, 9.00, 16.00, 17.00, 18.30. W Popie-

lec obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 18. do 
rozpoczęcia 60. roku życia spożywają jeden posiłek do sytości i dwa lekkie. Wszyscy, 
którzy ukończyli 14 rok życia w Środę Popielcową odmawiają sobie pokarmów mięsnych. 

Posypanie głów popiołem również w przyszłą niedzielę po Mszach świętych. Od środy do 
niedzieli kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty. Jałmużnę wielkopostną można złożyć 
do skarbony Na kuchnię św. Jana Kantego.  

 3. W Wielkim Poście odprawiamy nabożeństwa pasyjne. Drogę Krzyżową w pią-
tek: dla dzieci o 17.00, dla dorosłych o 18.00, dla młodzieży o 19.30. Dzieciom i młodzie-

ży uczestniczącym w Drodze Krzyżowej udzielimy Komunii św. Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym, głoszonym w tym roku przez księdza Krzysztofa Jobdę, wikariusza z parafii 
św. Jacka w niedzielę o godzinie 17.45, po nich Msza święta o godz. 18.30. Za udział w 

nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny.  
 Od najbliższego czwartku, zapraszamy również codziennie na Jutrznię, czyli po-
ranną modlitwę brewiarzową. Jutrznia w dni powszednie w dolnym kościele o godzinie 

6.40. W czwartki o godzinie 7.30 na rozpoczęcie całodniowej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu.  

 4. Rekolekcje wielkopostne w tym roku odprawimy od piątej niedzieli Wielkiego 
Postu, czyli od 29. marca. Dla wszystkich wygłosi je o. Tomasz Nowak, dominikanin, 
kaznodzieja wędrowny, wykładowca homiletyki, przeor klasztoru w Łodzi. Na rekolekcje 

dla dzieci i młodzieży w tym samym czasie zaprosiliśmy ks. Marcina Jakubiaka, doktoran-
ta wyświęconego przed trzema laty. Już prosimy o modlitwę w intencji rekolekcjonistów i 
rekolekcji. 

  5. Jutro o 17.00 spotkanie POAKu w bibliotece parafialnej. Spotkanie dla rodzi-
ców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas ósmych jutro o godzinie 
19.15.  

 Protokoły ze spotkań Rady Parafialnej będą od tej pory publikowane po aprobacie 
uczestników spotkania dokonywanej na kolejnym kwartalnym spotkaniu.  

 6. W lutym nabyliśmy sukienkę dla obrazu MB Miłosierdzia, oraz na przełomie 
stycznia i lutego wyremontowaliśmy salkę dla młodzieży. W remontowanej sali potrzebny 
jest jeszcze biały montaż i umeblowanie. Na zakupy i dotychczasowe prace wydaliśmy 54 

tys. PLN. Składkę z najbliższej, pierwszej niedzieli lutego przeznaczymy na cele inwesty-
cyjne w parafii, a ponieważ jest to również pierwsza niedziela Wielkiego Postu, w części 
przeznaczymy ją na potrzeby Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Z wo-

lontariuszami Hospicjum Alma Spei dziękujemy za ofiarę 21 675, 70 PLN, 10 USD i 15 
EUR na potrzeby Hospicjum w ubiegłą niedzielę. Dziękujemy wszystkim radosnym, 

szczodrym ofiarodawcom.  
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Helenę Trzcińską-Tacik i śp. Janusza 
Maciaszkiewicza. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


