
Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z Prawem 
Pańskim. (Ps 119)                                  

Uzupełnij:  1. „… niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni 

się w Prawie”. 2. „Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że … znieść Prawo 
albo Proroków.”. 3. Boże … to prawdziwy Dekalog Miłości Boga do człowieka.                          
4.  „Najpierw idź  i … się z bratem swoim”. 5. „…, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”” 
6. „Jeśli prawa twoja ręka jest  ci … do grzechu, odetnij ją”. 7. „Każdy, kto się gniewa na 
swego brata, … sądowi”  8. Jeśli więc przed ołtarzem …, że brat twój ma coś przeciw 
tobie, zostaw tam dar twój i pojednaj się z bratem 9. „Nie będziesz fałszywie …” 10. „Nie 
przyszedłem znieść (Prawa), ale …” 11. „Nie … nawet jednego włosa uczynić białym albo 
czarnym”. 12. „Kto by się … zabójstwa, podlega sądowi”. 13. Panie, Ty masz słowa życia 
...” 14. „Niech wasza mowa … Tak, tak; nie, nie.” 

Miłość Boga i bliźniego nie jest 

czymś dodatkowym, wypisanym 

na trzeciej tablicy. Jest duszą 

dziesięciu Bożych przykazań.  

Jeśli nie ma duszy – miłości do 

Boga i do ludzi - wszystkie 

przykazania są niepełne. – Ktoś 

przychodzi na mszę świętą, bo 

musi, a nie po to, by spotkać się 

z Przyjacielem.- Nie kradnie 

dlatego, że boi się kary, a nie 

dlatego, że pragnie dobra dla 

bliźnich. - Jezus prześwietla 

Dekalog duchem miłości 

Ewangelii. [J.Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s. 32].   

 - Jak rozumieć, że mamy pogodzić się z tym, kto ma do nas urazy, 

pretensje, żale, nawet przez nas niezawinione? – Rozumiemy, że jeżeli kogoś 

obrażamy, mamy  go przeprosić, ale pojednać się z tym, kto ma do nas żale nie 

wiadomo  o co? -  Nie czytamy w Piśmie Świętym, że mamy go przeprosić, ale 

pojednać się, to znaczy szukać z nim porozumienia, zasypać dół, który jest 

między nami. – Przez nieporozumienie zabijamy siebie dla nas samych. [Jan 

Twardowski,  W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.33].   

MOJE  POSTANOWIENIE: Poproszę o dar dobrych wyborów, zgodnych z Bożą 

wizją świata, szanujących ład i porządek, które On ustanowił. 

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     

nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

 
 
 

 

 

 Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś 
prostaczkom (Mt 11, 25)  Mt 5, 17-37                             

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: 
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w 
Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 
najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 
wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: 
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie 
zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto 
się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega 
Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli 
więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś 
przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem 
swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, 
dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i 
aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki 
nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od 
siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do 
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z 
twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś 
chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto 
oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by 
oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano 
przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja 
wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na 
ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 
Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym 
albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 
pochodzi". - Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, którzy odrzucają Boże 
przykazania twierdząc, iż nie cierpią ograniczeń, że kochają wolność. Gdyby pojęli 
tajemnicę Bożej mądrości, dostrzegliby, że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który 
nie chce, by Jego dzieciom stała się krzywda. Ale człowiek jest wolny i może wybierać. 
Jak to czynić, by potem nie żałować? Módlmy się częściej do Ducha Świętego. On 
bowiem przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. [x T. Bieliński, "Oremus" luty 
1999, s. 185]; 
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Papież Franciszek  -  „–Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata,                          

z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w 
przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu 
poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu.                          
Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla 
innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie 
doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia 
dobra. … Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w 
jakiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem 
Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na 
szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma powodów, dla których ktoś mógłby 

uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, ponieważ «nikt nie jest 
wyłączony  z radości, jaką nam przynosi Pan» (Paweł VI, Adhort. apost. Gaudete in 

Domino, 9 maja 1975, 297). Pan nie zawiedzie tego, kto zaryzykuje, by uczynić mały 
krok w kierunku Jezusa. Przekona się wówczas, że On już na niego czekał z 
otwartymi ramionami. Jest to sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: 
«Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją 
miłością, ale jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze z Tobą. Potrzebuję Cię. 
Wybaw mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona».  - Jak dobrze 
powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy 
nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. [Adhortacja 
Apostolska Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii), 1-3].                                  
Sł. B. Kardynał Stefan Wyszyński  - Czasem dialog zamienia się                                   

na niekończący się monolog, monolog „głuchych ludzi”. [Kromka chleba, luty 27].  

  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                               
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie 
Duch Święty;   - II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do 
mnie?" –  W mocy i wolności człowieka jest zachowywanie Bożych przykazań. Człowiek 
też nie uniknie wyborów pomiędzy ogniem  a wodą, śmiercią czy życiem, dobrem a złem                         
i wielu innych. Otrzyma to, co z upodobaniem wybrał, za czym się opowiedział, na co w 
życiu postawił, ku czemu lgnęło jego serce.  - Czy zachowuję przykazania? … Jakie są 
moje codzienne wybory? Czy ciągle się uczę dobrze i mądrze wybierać? Czy pamiętam, 
że nie ominą mnie konsekwencje złych, niewłaściwych wyborów? Czy złe wybory i ich 
konsekwencje powierzam Bożemu miłosierdziu? Czy zdaję sobie sprawę, że dobry wybór 
to większa chwała Boża, to szansa na wiele dobra dla innych, to cegiełka w moim 
osobistym rozwoju, to lepszy i piękniejszy świat? - Boże upodobanie – podkreśla autor 
natchniony – człowiek wierny. Bóg w swej wszechmocy i dobroci stoi na straży porządku, 
który ustanowił. On widzi każdy czyn człowieka. Dlatego swoimi wyborami człowiek 
powinien ten porządek uszanować. …- Czy szanuję ład i porządek, który Pan wpisał w ten 
świat? … Czy jestem wierny danemu słowu, podjętym zobowiązaniom, złożonym 
obietnicom? …                                                   
- III - Actio/oratio - Teraz  ty mów do Boga.  Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca                      
i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: 
uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Ucz mnie, bym 
przestrzegał Twego prawa i zachowywał je całym sercem. (Ps 119)                                                      

IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:  Błogosławieni szukający Boga.      
(Ps 119) [x. R. Stankiewicz SDS – www.Katolik].              
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.                                                      VI Niedziela zwykła  

1.  Dziś na Mszę św. o g. 18.00 zapraszamy młodzież po bierzmowaniu, wolontariuszy 

ŚDM, młodzież starszą i studentów, a po Mszy św. na ciąg dalszy spotkania w Sali 
parafialnej. 
2.  W sobotę, 22 lutego, Kościół obchodzi święto katedry Św. Piotra Apostoła – Matki 
wszystkich kościołów. Pamiętajmy tego dnia w sposób szczególny o Gospodarzu tej 

świątyni Ojcu św. Franciszku polecając Go w naszych modlitwach. 
3. Z wielką radością dziękujemy tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przebieg Dnia 

Chorego w naszej Parafii. Cieszymy się z również z 69 osób, które przyjęły Sakrament 
Namaszczenia oraz dużej ilości osób chorych i starszych uczestniczących w Mszy św.  
i specjalnym nabożeństwie. 
4.  W tym tygodniu z sakramentu pokuty będzie można korzystać 15 min przed każdą 

Mszą św.  
5.  Za tydzień od 23 lutego będziemy przeżywać Doroczną Adorację Eucharystyczną. 

Adoracja rozpocznie się w niedzielę i będzie trwać przez poniedziałek i wtorek. Zakończy 
się przed wieczorną Mszą św. we wtorek błogosławieństwem eucharystycznym całej 
Parafii. Szczegółowy plan adoracji będzie wydrukowany w następną niedzielę w naszej 
gazetce parafialnej. 
6.  Już dziś sygnalizujemy, że każdego 28 dnia m-ca w Katedrze Warszawskiej na Starym 

Mieście o godz. 19.00 jest sprawowana Msza św. o błogosławione owoce beatyfikacji                  
Sł. B. Kard. Wyszyńskiego. Jest to nasze diecezjalne bezpośrednie przygotowanie do 
beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. W tym m-cu, 28 lutego, w sposób szczególny zaproszeni 
są wierni m.in. z dekanatu wolskiego. Bliższe informacje za tydzień. 
7.   W dniach 12- 24.10 istnieje możliwość wzięcia udziału w pielgrzymce do Guadalupe                        

w Meksyku bliższe informacje u Ks. Proboszcza   
8. Zachęcamy do nabywania, jak i lektury prasy katolickiej, która wyłożona jest w stałym 

miejscu przy ołtarzu św. Teresy od Dz. Jezus. Lektura dobrych artykułów i nasza refleksja 
nad ważnymi problemami tam poruszanymi, może być bardzo pomocna w duchowym 
formowaniu. „Bóg zapłać” za sumiennie składane opłaty za prasę!  
KALENDARIUM: -                                                                                                      
22. II. – sb.-  Święto katedry św. Piotra Apostoła - (Paść stado Boże „nie pod 

przymusem”, ale dobrowolnie i z radością – oto podstawowa zasada apostoła. Bóg oddaje 
się człowiekowi w pełni swej wolności i miłości. Jego oddanie jest trwałe, nieodwołalne. 
Coś z tej nieodwołalności ma stać się udziałem całego Kościoła, a zwłaszcza jego 
pasterzy. Bóg jest „Skałą” i czyni człowieka zdolnym do podobnej stałości. Miłość 
nietrwała, zaangażowanie bez serca nie przystoją apostołom Chrystusa. (Flp 3,8). [Wojciech 
Jędrzejewski OP, „Oremus” luty 2006, s. 91].        

Św. Jan Paweł II   -  „Antychryst jest wśród nas. Nie możemy przymykać oczu na to,                         

co nas otacza. Musimy nazwać po imieniu złego. Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz                   
z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechnia się inna cywilizcja, cywilizcja, śmierci, 
będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się 
Apokalipsy.“  [31 XXII1993 r. – Rzym, w  kościele św. Ignacego Loyoli] 
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