
UZUPEŁNIJ:  1. Abyście się … miłowali  2. Daję wam … nowe  3. Jeśli cię kto uderzy      

w policzek, … mu i drugi 4. … zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty 5. Dobrze 
czyńcie tym, którzy was … 6. „Ja was …” 
7. Wasza … będzie wielka i będziecie synami Najwyższego;8. Odmierzą wam 

bowiem taką miarą, jaką wy …9. … się za tych, którzy was oczerniają 10.  Każdy jest … 
Boga 11. „Bądźcie … jak Ojciec wasz jest miłosierny” 12. Jeśli … udzielacie tym,                

od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność?                          

13. … a będzie wam dane. 14. … każdemu, kto cię prosi. 15. miarę dobrą wsypią w … 
wasze. 16. miarę … utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.            
17.  Nie dopominaj się zwrotu od tego, który … twoje; 

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA 
O POKÓJ: 
 - O Panie, uczyń z nas 
narzędzia Twojego pokoju 
abyśmy siali miłość tam, 

gdzie panuje nienawiść,  
wybaczenie, tam, gdzie  

panuje krzywda, jedność,
  tam, gdzie panuje 
zwątpienie, nadzieję, tam, 

gdzie panuje rozpacz,  
światło, tam, gdzie panuje 
zmrok, radość, tam,      

gdzie panuje smutek             
- Spraw, abyśmy mogli nie 
tyle szukać pociechy,                 
co pociechę dawać, nie tyle 
szukać zrozumienia,                  
co rozumieć, nie tyle szukać 
miłości, co kochać. 
Albowiem dając – 
otrzymujemy, wybaczając – 

zyskujemy przebaczenie, a umierając – rodzimy się do wiecznego życia. Amen. 

„Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi.” – To znaczy: zatrzymaj 
potok zła. Uczyniono ci coś złego ?  - Nie myśl o sobie. Jeśli odpłacisz dobrocią, 
zatrzymujesz ciąg zła, które mnoży się na świecie.  
Jakkolwiek dobro i zło mnożą się na świecie, nasza wiara jest pełna nadziei 
dlatego, że dobro jest nieśmiertelne. Śmiertelne jest tylko zło. To, co Bóg 
stworzył, nigdy nie umrze. Dobro stworzył Pan Bóg, zło – upadły anioł i człowiek. 
Zło miało swój początek i będzie miało swój koniec.  – Dobro jest nieskończone               
i nieśmiertelne, zło jest skończone i śmiertelne. ... [ks. Jan Twardowski];   
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Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem  (J 13, 34);   Łk 6, 27-38                        

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, 
nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię 
prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie 
wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, 
jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy 
ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się 
wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których 
spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają 
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, 
czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie 
wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych                  
i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną 
ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy 
mierzycie".                     
Chrystus zachęca nas dzisiaj, abyśmy nie podnosili ręki na nikogo, nawet na 
nieprzyjaciela, bo każdy jest dzieckiem Boga, namaszczonym Jego miłością. Jest to 
wezwanie, które rzeczywiście nas przerasta. Sami nie potrafimy mu sprostać. Możemy na 
nie odpowiedzieć jedynie mocą Chrystusa. W tej Eucharystii prośmy, by nasze serca 
poddały się Jego miłości. [Jan Ogrodzki, "Oremus" luty 1998, s. 93];

 Ojciec Franciszek  - „…Nie można modlić się jak papugi. Albo wejdziesz w tajemnicę, 

będąc świadomy, że Bóg jest twoim ojcem, albo nie będziesz się modlił. … 
Ponieważ miłość Boga pochodzi od Ojca „który jest w niebie”, zgodnie                                
z wyrażeniem, do którego używania zaprasza nas Jezus: jest to miłość całkowita, 
jakiej my w tym życiu zasmakowujemy jedynie niedoskonale. Mężczyźni i kobiety są 
wiecznie żebrakami miłości… Jak wiele w naszym świecie jest zawiedzionych miłości! … – 
wszyscy tego doświadczyliśmy. … W końcu nawet apostoł Piotr się lękał i musiał uciekać, 
nie był wierny w umiłowaniu Jezusa. Zawsze istnieje ta słabość, która sprawia,                          
że upadamy. Jesteśmy żebrakami, którym w drodze grozi, że nigdy nie znajdą w pełni 
tego skarbu, którego szukają od pierwszego dnia życia: miłości. Jest jednak inna miłość, 
miłość Ojca „który jest w niebie”. Nikt nie powinien wątpić, że jest adresatem tej miłości… 
jest Bóg w niebie, który kocha nas tak, jak nikt nigdy tego nie uczynił i nie może uczynić. 
Miłość Boga jest zawsze niezmienna. … Jeśli rozpadłyby się nawet wszystkie nasze 
ziemskie miłości, a nie zostało by nam w ręce nic innego jak tylko pył, to zawsze jest dla 
nas wszystkich płonąca, jedyna miłość Boga…Wystarczy powiedzieć: „Ojcze nasz, któryś 
jest w niebie…” – a ta miłość przychodzi. Dlatego nie lękajcie się! Nikt z nas nie jest sam. 
[z katechezy ogólnej. 20.02.2019];                                                                    

  

1  x  x  W   A   E   N   E  

2  P   Z   K   Z     E  

3  x  N  A   S    W  x  x  x  

4  x  x  J   Ś   I  x  x  x  x  

5  N   E   A   I    Ą  x  

6  x  U  M   Ł   W   Ł   M  

7  x  x  N   G   O   A  x  x  

8  M   E   Z   C   E  x  x  

9  x  x  M   D   C   E  x  x  

1 0  D   I   C   I   M  x  x  

1 1  M   Ł   S   E    I  x  

1 2  x  P  O   Y   Z   K  x  x  

1 3  D   W   J    E  x  x  x  

1 4  x  D  A    J  x  x  x  x  x  

1 5  Z   N   D    A  x  x  x  

1 6  U   I   Ą  x  x  x  x  x  x  

1 7  B   E    E  x  x  x  x  x  
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św. Jan Paweł II - Czego szukacie?… Pozwólcie, że jeszcze raz zapytam: czego 

szukacie? Albo lepiej – kogo szukacie?… Odpowiedź może być tylko jedna: szukacie 
Jezusa Chrystusa! Jezusa Chrystusa, który jednak wychodzi pierwszy na 

poszukiwanie was… Nie sądźcie nigdy, że w Jego oczach jesteście nieznajomymi, niczym 
puste liczby tworzące anonimowy tłum. Chrystus ceni każdego z was, każdego osobiście 
zna i gorąco kocha.”. [do młodzieży, 15 sierpnia 2000.];       

Kardynał Śtefan Wyszyński - Ciężko jest być wiernym Bożym przykazaniom,                      

ale zachowanie Bożych przykazań daje radość, a pogwałcenie ich mnoży krzyże                                     
i mękę”. [Kromka Chleba , luty 26];.                             

 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                                                
I - Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla 
ciebie Duch Święty;                                        
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"- 

Słuchając słów Pana Jezusa z dzisiejszej, niedzielnej Ewangelii chciałoby się                      
i to bardzo wyraźnie i mocno, i głośno, i zdecydowanie powiedzieć czy wręcz 
wykrzyczeć: „ Panie Jezu! Czy nie przesadzasz z tymi wymaganiami? Dlaczego 
tak wysoko podniosłeś życiową poprzeczkę. Chcesz z nas zrobić rekordzistów 
świata w miłowaniu? Nie dość, że mam problemy z miłowaniem bliskich, a Ty 
wzywasz do miłowania nieprzyjaciół. Z modlitwą też sobie zbyt nie radzę, 
zwłaszcza systematyczną i wytrwałą a Ty pragniesz, abym się modlił za tych, 
którzy mnie oczerniają. Na przekleństwo każesz odpowiadać 
błogosławieństwem. To prawda, że dobra nigdy za wiele, ale czy trzeba je czynić 
wobec tych, którzy mnie nienawidzą? Niekiedy mam ochotę obić i to nie raz tę 
czy inną buzię, a Ty mówisz, aby nastawiać drugi policzek. Czemu nie, chętnie 
pożyczę na niewielki procent, ale żeby zaraz pożyczać bez minimalnej 
perspektywy zwrotu, narażać się na straty, dać się wykorzystać. Czy słyszysz co 
mówisz? Pamiętasz jak szukali Cię najbliżsi, w tym Twoja Matka, bo gruchnęła 
wieść, że odszedłeś od zmysłów. Skąd u Ciebie tak wysokie życiowe standardy? 
No tak. Odwołujesz się do Ojca Niebieskiego. To On przez Ciebie je nam 
przekazał. On, który jest dobry dla niewdzięcznych i złych, choć nie pochwala ich 
niewdzięczności i zła. To On jest miarą miłości, do której trzeba mi się 
odwoływać, miłości najpełniej objawionej w Twoim dziele zbawienia, w Tobie. 
Panie Jezu, powiem szczerze. Nie dam rady, nie przeskoczę, to się nie uda,                  
ale z Tobą spróbuję, ciągle będę próbował. Nie chcę być chrześcijańskim 
minimalistą. Nie chcę ograniczać przestrzeni dla Twojej miłości. Nie powiem,                      
że będę kochał, ale proszę, posługuj się mną i kochaj Panie”.                                     
III - Actio/oratio - Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, które 
rodzi w tobie słowo - ...Módl się prosto i spontanicznie - Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu:... Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach... (Ps 103,2);                                                                  
IV - Contemplatio: Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha... 
Powtarzaj w różnych porach dnia:  Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia!     
[patrz: ks. Ryszard Stankiewicz SDS Oremus,www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22215];     
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.                                           VII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                  

.                                                24 LUTEGO 2019 

1. Za tydzień będziemy przeżywać Doroczną Adorację Eucharystyczną, 
dawniej nazywaną „40-to Godzinnym Nabożeństwem”.                                                
Adoracja będzie w niedzielę, poniedziałek i wtorek. Każda ulica tradycyjnie 
będzie miała swój „eucharystyczny dyżur” trwający jedną godzinę. Już dziś 
apelujemy o takie zorganizowanie swego czasu i zajęć, abyśmy jak najliczniej 
mogli czuwać przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie!                                 
Taką doroczną adorację ma wyznaczoną każda parafia. Przyjdźmy 
przynajmniej raz w roku na adorację, aby podziękować Chrystusowi za Jego 
nieustanną obecność wśród nas! Plan adoracji zamieszczony jest na stronie 
internetowej i w gablocie przed kościołem. Za tydzień będzie w naszej gazetce 
parafialnej.                                                                                                                                      
2. W poniedziałek, po Mszy św. wieczornej spotkanie kandydatów przed 
bierzmowaniem.                                    
3. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota m-ca. W piątek Msze św.                          
o Sercu P. Jezusa o 7.30, 17.00 (dla dzieci) i 18.00. Spowiedź św. rano od 6.30                    
i popołudniu od 16.30. W sobotę Msza św. o Niepok. Sercu Maryi o 7.30,                               
a różaniec fatimski o 17.15.                                              
4. Wychodząc naprzeciw prośbom parafian planujemy zorganizowanie przy 
naszej parafii Kręgu Małżeństw Kościoła Domowego. Zainteresowane 
małżeństwa prosimy o zgłaszanie się i zapisanie u Ks. Pawła lub w Kancelarii 
Parafialnej we wtorki.                                              
5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która wyłożona jest                           
w stałym miejscu, na regale obok ołtarza Św. Teresy.                                                                      
„Bóg zapłać” za sumienne opłaty!                                                                                                        
KALENDARIUM:                                                                                               

26. 02. – wt. – wsp. św. Aleksandera, biskupa-                                                         
01.  III. – sb - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. [Święto uchwalone przez 
Sejm RP w 2011r].  – Cześć Ich Pamięci.   

         Gdyby Bóg sądził po ludzku, ojciec z przypowieści nie przyjąłby 
swojego marnotrawnego syna w domu, ale wysłał dom poprawczaka albo 
do więzienia. Magdalenę Pan Jezus wyprawiłby na kilkuletnie rekolekcje,                     
a dobremu łotrowi powiedziałby: za późno, tu nie ma taryfy ulgowej, przez 
całe życie trzeba pracować i nie uda ci się prześlizgnąć.  - Cala nasza 
nadzieja, że Bóg patrzy i na ostatnich. … 

Przecież Pan Bóg zna dokładnie każdego z nas, wszystkie nasze sprawki                          
od A do Z. I właśnie dlatego musimy modlić się nie o sąd nad sobą,                             
ale o miłosierdzie. [ks. Jan Twardowski];    


