
Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. (Ps 103) 

Uzupełnij:  1. „Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest ...”            

2. „Nie … oporu złemu.”  3. „Jeśli cię kto … w prawy policzek, nastaw mu i drugi”.                   
4.  „Bądźcie więc wy doskonali, jak … jest Ojciec wasz niebieski”.  5. „Kto chce … się              
z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz.”  6. „Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się 
od tego, kto chce … od ciebie”.  7. „On sprawia, że słońce Jego … nad złymi i nad 
dobrymi”  8. „I jeśli … tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie?”.  9. „Miłujcie 
waszych …”.  10. Czy nasze serca otworzyły się już na Boże …?  11. „Zmusza cię kto, 
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa …”   12. „Jeśli bowiem … tych, którzy was miłują, 
cóż za nagrodę mieć będziecie?” 13. „Tak będziecie synami Ojca … który jest w niebie”. 
14. „módlcie się za tych, którzy was …”.  

Kiedy Pan Jezus mówi:  
„Oko za oko i ząb za ząb”, 

nawiązuje do babilońskiego 
króla,  Hammurabiego 

(żyjącego ponad 1 700 lat 
przed Nim), i ówczesnego 
prawa. Prawo może być 
bezwzględne. Mój kolega, który 
dostał się do obozu 
hitlerowskiego, nie wytrzymał 
znieważenia przez niemieckiego 
strażnika i wyrwał mu guzik              
z munduru. Został rozstrzelany. 
Życie za guzik, a nie guzik            
za guzik.- Pan Jezus  pomija,            
odsuwa prawa Hammurabiego. 
Głosi nowe: nienawiść 
zwyciężaj miłością. Prawo 

wciąż dla nas za trudne        i stale musimy do niego dorastać. - Co poganie czynią? – 
Lgną tylko do tych, których lubią… Są grzeczni, dobrze ułożeni po to, aby mieć święty 
spokój i nie wpaść w kłopoty. Kochają wciąż małym sercem, które miało być tak duże, by 
mogło objąć Boga. Co jeszcze czynią poganie? Potrafią cały dzień, od rana do wieczora, 
pracować i biegać, od sprawy do sprawy, od brzegu do brzegu –i zapominać, że dni coraz 
bardziej ubywa i tylko Bóg jest Jedyną Najważniejszą sprawą, Jedynym Brzegiem, do 
którego mamy dopłynąć, że nie ty, nie ja, nie my, ale On jest najważniejszy. – Kiedy 
zasypiasz, pomyśl: czy w dniu, który uchodzi, byłem poganinem, czy chrześcijaninem? – 
Czy  lgnąłem tylko do tych, którzy mnie lubią? – Czy ceniłem tylko tych, który mnie cenili            
i chwalili? – Czy potrafiłem zbliżyć się do swego nieprzyjaciela, chociaż go nie znoszę                
i utopiłbym go w łyżce wody? – Czy potrafiłbym zrobić z niego swego przyjaciela?                     
– Czy w swoim codziennym zapracowaniu myślałem o Bogu? Sama przecież praca nie 
wystarczy, bo i poganie pracują. Chrześcijanin ma mieć ducha wiary i tęsknotę za Bogiem 
w najbardziej uciążliwej i męczącej pracy.  [J. Twardowski,  W świetle Ewangelii, 2005. s.36-37].

 MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o świadomość dla siebie oraz moich 

braci w wierze, tego, że od chwili chrztu św. jestem Bożą świątynią 
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 Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała (1J 2, 5)                    

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 
policzek, 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 waszych 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 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".  - Jeśli tak trudno nam 
miłować braci, to dlatego, że serca nasze nie otworzyły się jeszcze na Boże miłosierdzie. 
Pamięć o Jego dobrodziejstwach przynagla do czynienia dobrze braciom. Cierpliwość, 
jaką On nam okazał, może powstrzymać niepotrzebne słowo... Jeśli będziemy widzieć 
Jego łaskawe działanie, a nie zatrzymamy się na słabościach swoich czy braci, wtedy 
Jego miłość będzie mogła przez nas działać. [A.Foltańska, "Oremus" luty 1996, s. 204];

Papież Franciszek  -  „Królestwo Boże należy do ubogich w duchu. Są tacy, którzy mają 

królestwa tego świata: mają dobra i mają wygody. Ale wiemy, jak się kończą. Prawdziwie 
króluje ten, kto potrafi miłować prawdziwe dobro bardziej od siebie. To jest potęga Boga. 
W czym Chrystus okazał się możny? Ponieważ potrafił uczynić to, czego nie czynią 
królowie ziemscy: oddać swe życie za ludzi. To jest prawdziwa potęga. Moc braterstwa, 
moc miłosierdzia, moc miłości, moc pokory. To uczynił Chrystus. Na tym polega 
prawdziwa wolność. Kto ma tę moc pokory, służby, braterstwa - jest wolny. Tej 
wolności służy ubóstwo wychwalane przez Błogosławieństwa. [z katechezy 5.02. 2020]. 

Nie ma piękniejszej ziemi, niż serce drugiego – pomyślmy o tym - nie ma piękniejszej 
ziemi, niż serce drugiego, nie ma piękniejszego terytorium do osiągnięcia, niż pokój z 
bratem. Jest to ziemia, którą mamy przyjąć w dziedzictwo przez łagodność! [z audiencji 

19.02.20]. Św. Jan Paweł II   - Jezus napomina nas…byśmy wykorzystywali czas, jaki 

każdy z nas ma do dyspozycji - każdą jego chwilę - włączając się z synowską miłością 
w dzieło szerzenia Ewangelii … Dla nas wierzących sens i cel dziejów oraz wszelkich 
ludzkich spraw jest zatem w Chrystusie. … Niech towarzyszy nam zawsze Twe 
miłosierdzie: w Tobie złożyliśmy nadzieję.  [31 XII 2001 — Nieszpory];                                                       
Sł. B. Kardynał Stefan Wyszyński - Nigdy nie można powiedzieć: Już wszystko 

zrobione! Dla nas jeszcze wiele zostało do zrobienia. Nigdy nie można powiedzieć: Już 
dostatecznie dobrze miłowano! Dla nas i w tej dziedzinie zostało bardzo wiele, abyśmy 
jeszcze większą miłość posiedli i z serc swoich wykrzesali, dając ją bliźnim i światu. 
[Kromka chleba, luty 25].  
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ROZKŁAD DOROCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU -  2020 r. 
NIEDZIELA –  23  LUTEGO:                                
1400 – ul. Armatnia, Ordona (cała)                                 
1500 – ul. Wolska 113, 115, 117 - „A” i „B” oraz ul Stańczyka (koronka)                              
1600 – ul. Wolska 111, 109 i 105/107                                    
1715 – ogólna adoracja dla dorosłych                            
PONIEDZIAŁEK – 24  LUTEGO:                         
830 - 1000   - Adoracja ogólna       (różaniec  cz. radosna)                                                                           
1000 – Al. Prymasa Tysiąclecia 93, 91, 89                                                               
1100 – Al. Prymasa Tysiąclecia 87, 85       (różaniec  cz. światła)                                                               
1200 – ul. Grabowska                                                      
1300 – ul. Kasprzaka od nr 5 do nr 13/15 (różaniec  cz. bolesna)                                    
1400 – ul. Bema (po str. Kościoła) 65, 69 , ul. Prądzyńskiego, Al. Pr. Tysiącl. 34 i 73 

1500 – ul. Bema od 72 do 91  (od ul. Kasprzaka do ul. Wolskiej)  (koronka do Mił. Boż)                           

1600 – ul. Kasprzaka 90, 92 i 96                                             (różaniec  cz. chwalebna)                     

1715 – dzieci oraz wszyscy chętni.                                                                       
WTOREK – 25  LUTEGO:                                              
830 - 1000   - Adoracja ogólna  (różaniec  cz. radosna)                                                         

1000 – ul. Szymczaka i ul. Klonowicza                                                                                               

1100 – ul. Ludwiki    (różaniec  cz. światła)                                                                                 

1200 – ul. Szymańskiego, Korczaka i Laskowa                                                                                             

1300  - ul. Szarych Szeregów, Brylowska, Krzyżanowskiego  (różaniec  cz. bolesna)                                               

1400  - ul. Skierniewicka                                                                          

1500 – ul. Kasprzaka 25 (gazownia) i ul. Zegadłowicza       (koronka do Mił. Boż.)                                       

1600 – ul. Płocka oraz Osiedle „Bliska Wola”.        (różaniec  cz. chwalebna)                                 

1715 – młodzież gimnazjalna i starsza (w tym kandydaci do bierzmowania)  

          oraz wszyscy chętni.                                                                                                  

1800 – MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE DOROCZNEJ ADORACJI EUCHARYSTYCZNEJ 

Każdy jest mile widziany niezależnie od wyznaczonego dyżuru ulicy! 

Codziennie (pon. i wt.) Msza św. o godz. 730- po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

 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?" –  Czy w chrześcijaństwie chodzi przede wszystkim o ,,bycie dobrym 
człowiekiem”?  - Też … ale czy znajdziemy tu wyraźne wezwanie prowadzące aż do 
miłości nieprzyjaciół? I na czym ma polegać ,,nie stawianie oporu złemu” i ,,nadstawianie 
drugiego policzka”? - Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Jednak szczególnie 
pomocne mogą być dla nas drogowskazy, które daje nam Kościół: - uczynki miłosierdzia 
co do duszy … - Kościół nie wzywa nas do ,,modlitwy za tych, których lubimy”, lecz                       
za wszystkich! …- ,,Grzesznych upominać”. Trzeba zawsze jasno nazwać zło – złem, i nie 
udawać, że jest dobre…jest wiele sytuacji, w których trzeba się złu przeciwstawić… - 
,,Krzywdy cierpliwie znosić”. Pan Jezus pragnie nas nauczyć właściwej postawy serca – 
kiedy doświadczam zła, jedyną chrześcijańską drogą jest pokorne i pełne nadziei 
spojrzenie na krzyż Jezusa - III - Actio/oratio - Teraz  ty mów do Boga.  Pozwól Bogu 
zstąpić do swojego serca… Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Błogosław, duszo 
moja, Pana (Ps 103)   IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... Powtarzaj w różnych 
porach dnia:  Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia (Ps 103) [wg. Mateusza Mickiewicza - 

kleryka V roku WMSD w Warszawie– www.Katolik].              
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.                                                      VII Niedziela zwykła  

1.  Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod 
hasłem: ”Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Codziennie podczas Mszy św. 

wieczornych będziemy modlić się w określonych intencjach trzeźwościowych. Zachęcamy 
do modlitwy! 
2.  W dniu dzisiejszym też rozpoczynamy Doroczną Adorację Eucharystyczną, dawniej 
nazywaną „40-to Godzinnym Nabożeństwem”. Adoracja będzie w niedzielę, 

poniedziałek i wtorek. Dziś po Sumie rozpoczęcie adoracji wystawieniem N. Sakramentu, 
codziennie o 15.00 Koronka do Mił. Bożego. Adoracja dzisiejsza zakończona będzie 
nabożeństwem o 17.15. Jutro i we wtorek o 7.30 Msza św. i po niej kontynuacja adoracji 
do 17.15. We wtorek zakończy się Doroczna Adoracja błogosławieństwem 
eucharystycznym dla całej naszej Parafii. 
 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.  
3. Jutro i we wtorek Mszą św. o g. 18.00 rozpoczną się spotkania młodzieży 
przygotowującej się do Bierzmowania. Po Mszy św. c.d. spotkania w Sali parafialnej. 
4.  W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W środę 

Msze św. o 6:30, 7:30, 9:00, 17:00 (dla dzieci) i 18:00. Podczas każdej Mszy św. obrzęd 
posypania głów popiołem. Tego dnia obowiązuje nas post ścisły i wstrzymanie się                                       
od pokarmów mięsnych. 
5.  Każdego 28 dnia m-ca w Katedrze Warszawskiej na Starym Mieście odprawiana 
jest specjalna Msza św., podczas której prosimy Boga o owoce beatyfikacji 
Czcigodnego Sł. Bożego Prymasa Tysiąclecia. Jest to bezpośrednie przygotowanie 

naszej Archidiecezji do beatyfikacji. 28 lutego ( w najbliższy piątek ) zaproszeni do 
modlitwy w sposób szczególny są wierni z dekanatu wolskiego, a więc i z naszej parafii. 
Zachęcamy wszystkich, którzy mogą o liczny udział we Mszy św. o g. 19:00 pod 
przewodnictwem Bpa Rafała Markowskiego. Chętni udają się indywidualnie i spotykamy 
się w bezpośrednio w Katedrze.  
6.  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. II. – śr.-  Środa Popielcowa - Potrzebujemy znaku prostego jak posypanie głowy 

popiołem, bo jesteśmy z ziemi–ziemscy, ale też jesteśmy z nieba-boscy, a więc otwarci      
na łaskę. Dlatego przez ten znak czujemy się zaproszeni do zmiany. A ta się wyraża                       
w modlitwie, cichej i prawdziwej, tej w „izdebce”. W poście, a więc  w doświadczaniu 
braku, który prowadzi do zdania się na Boga. W jałmużnie, czyli miłości, która jest 
dawaniem. …  [O. T.  Zamorski OP, „Oremus” Wielki Post 08, s. 4].                                   

Najczęściej chcemy takiego Boga, który występowałby z dobrymi przeciwko złym. Byłby       
to Bóg, który potwierdziłby nasze podziały, jakie tworzymy pomiędzy ludźmi. – Jakże małe 
są podziały na wierzących i niewierzących w oczach Pana Boga. – Bóg postępuje inaczej. 
Sprawia, że słońce świeci i dla dobrych i dla złych. Również deszcz spuszcza z nieba                        
na dobrych i na złych. [J. Twardowski,  W świetle Ewangelii, 2005. s.36].  

http://www.katolik/

