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                       16. 02. 2014    -    OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
 
     1. Dziś III niedziela miesiąca. W godz.19.00 – 21.00 zapraszamy na mo-
dlitwę adoracyjną przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. 
 
     2. Na godz. 16.00 w dniu dzisiejszym zapraszamy II grupę młodzieży, 
która przygotowuje się do bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 
 
     3. Organizujemy pielgrzymkę do Hiszpani i Portugali, w dniach 14- 20 
września ( 7 dni ) .Zwiedzać będziemy; Lizbona, Fa-
ti ,Batlaha,Alcobaca,Nazare,Braga, Coimbra, Santiago de Compostela, Por-
to,Cascais i wiele innych miejsc.  Jest to wyjazd samolotowo – autokaro-
wy.Koszt wyjazdu 2950 zł. od osoby + 60 euro.Zapisy są prowadzone dziś w 
zakrystii, a w tygodniu w kancelari parafialnej.Jest jeszcze kilka miejsc. Zapi-
sy trwają tylko do 22 lutego. Zapraszamy i zachęcamy do wyjazdu. Bliższe 
informacje można uzyskać u Ks.Proboszcza. 
 
     4. Organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska, w 
dniu 29 marca ( sobota ).Ze względu na rezerwacje biletów należy się zapi-
sać ,oraz opłacić do końca lutego.Bilet na sztukę oraz autokar i zwiedzanie 
muzeum misyjnego kosztuje – dla dzieci 30 zł, a dla dorosłych 35 zł.Zapisy w 
zakrystii. 
 
     5. W zakrystii jest do nabycia prasa katolicka.Zachęcamy do jej nabywania 
i czytania . 
 

KALENDARZ LITURGICZNY 
 

17 II Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Siedmiu 
Założycieli Zakonu Serwitów NMP. 
Jk 1, 1-11; Ps 119 (118), 67-68. 71-72. 75-76 (R.: por. 77a); Hbr 4, 12; Mk 8, 
11-13; 
 
18 II Wtorek. Dzień powszedni. 
Jk 1, 12-18; Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a); por. Dz 16, 14b; 
Mk 8, 14- 21; 
 
19 II Środa. Dzień powszedni. 
Jk 1, 19-27; Ps 15 (14), 1-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); por. Ef 1, 17-18; Mk 8, 
22-26; 
 
20 II Czwartek. Dzień powszedni. 
Jk 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a); J 6, 63b. 68; Mk 8, 27-33; 
 
21 II Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Damianiego, 
biskupa i doktora Kościoła. 
Jk 2, 14-24. 26; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1); J 14, 6; Mk 8, 34 – 9, 
1; 
 
22 II Sobota. Święto katedry św. Piotra Apostoła. 
1 P 5, 1-4; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Mt 16, 18; Mt 16, 13-19; 
 
23 II Siódma Niedziela zwykła.  
Kpł 19, 1-2. 17-18; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a); 1 Kor 3, 
16-23; 1 J 2, 5; Mt 5, 38-48; 
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PIERWSZE CZYTANIE 
Wymagająca wolność człowieka 
Czytanie z Księgi Syracydesa Syr 15,15-20 
Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wycią-
gniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to 
będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny 
jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się 
Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przy-
kazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. 
Oto słowo Boże. 
PSALM  RESPONSORYJNY Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34 
Refren: Błogosławieni szukający Boga. 
Błogosławieni, których droga nieskalana, 
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. 
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia 
i szukają Go całym sercem. 

Ty po to dałeś swoje przykazania, 
by przestrzegano ich pilnie. 
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi 
ku przestrzeganiu Twoich ustaw. 

Czyń dobrze swojemu słudze, 
aby żył i przestrzegał słów Twoich. 
Otwórz moje oczy, 
abym podziwiał Twoje prawo. 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, 
bym ich przestrzegał do końca. 
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa 
i zachowywał je całym sercem. 

DRUGIE CZYTANIE 
Prawdziwa mądrość 
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 
1 Kor 2,6-10 
Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mą-
drość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijają-
cych. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, 
którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, 
której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bo-
wiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie 
głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. 
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszyst-
ko, nawet głębokości Boga samego. 
Oto słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J  6,63b.68b 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 
Ty masz słowa życia wiecznego. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA  
Wymagania Nowego Przymierza 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Mt 5,17-37 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przy-
szedłem 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 niebie-
skim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w 
królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza spra-
wiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i fary-
zeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeli-
ście, 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 pieklą ogniste-
go. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspo-
mnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój 
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim prze-
ciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię prze-
ciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrąco-
no cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz 
stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedzia-
no: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożą-
dliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się 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 człon-
ków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedzia-
no też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 
rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją 
żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a 
kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie bę-
dziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej 
przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani 
na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóż-
kiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego 
Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz 
nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech 
wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
Złego pochodzi». 
Oto słowo Pańskie. 



 

Intencje Mszalne 

W tym tygodniu do wieczności odeszli: 
+ Jadwiga Filipowicz—Wirkus 
+ Helena Czerwińska 
+ Danuta Boruc 
+ Władysława Krysiak 
+ Irena Górska 
Wieczny odpoczynek ….. 

KOMENTARZ DO SŁOWA BOŻEGO Z DNIA   Bóg 
„nikomu nie zezwolił grzeszyć", lecz dał nam do wyboru 
życie i śmierć. Przyszedł do nas w swoim Synu i nieu-
stannie dodaje nam sił do tego, byśmy wybierali życie. 
Uzdalnia nas do trwania w Jego obecności przez wypeł-
nianie Jego słowa. „Jeżeli zechcesz, zachowasz przyka-
zania" - to Jego obietnica dla każdego z nas. Daje nam 
pewność, że z pomocą łaski Bożej możemy iść drogą, 
którą nam wskazał, i codziennie wybierać nowe życie w 
Chrystusie. 

NIEDZIELA 16.02.2014 
7.00   + Stanisława Szczepańskiego greg. 16 
8.30  Wypominki Roczne  
10.00 + Danutę Tokarską, Stanisława i Stefanię Sien-
kiel oraz zm z rodz Wojtowiczów 
11.30   W int Niepełnosprawnych 
13.00  Za Parafian 
18.00 + Stanisława, Irenę, Edwarda i Włodzimierza 
Rakowskich 
 
PONIEDZIAŁEK 17.02.2014 
7.00 Msza św wynagradzająca Najś. Sercu Pana Jezusa 
za grzechy nasze, naszej parafii i całego świata. 
7.00 + Halinę w 5 r śm, i Wojciecha Szydłowskich 
 
18.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 17 
 
WTOREK 18.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 18  
7.00 + Kazimierę, Mariana i Lucjana Łukasik  
 
18.00 O wszelkie błg i łaski dla Jasia w 2 r urodzin 
 
ŚRODA 19.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 19 
7.00 Za zmarłe Siostry ze zgromadzenia Św Katarzyny 
 
18.00   Nowenna do MBNP. 
 
CZWARTEK 20.02.2014 
7.00   + Stanisława Szczepańskiego greg. 20 
7.00  + Stanisławę Cieślak 
 
18.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich 
 
PIĄTEK 21.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 21 
7.00 + Celinę Małolepszą w 1 r śm. 
 
18.00 + Czesława Zielińskiego w 4 r. śm 
 
SOBOTA 22.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 22 
7.00 + Sylwestra Czajkowskiego  
 
18.00 + Irenę Jaranowską w 7 r śm 
 
NIEDZIELA 23.02.2014 
7.00 + Dariusza (m) Nowaczek 
8.30 + Stanisława Szczepańskiego greg. 23 
10.00  + Jerzego Ancerowicza, Teresę i Jerzego Ję-
drzejczak, Krystynę Politowską oraz za rodziców i 
teściów  
11.30 + Andrzeja Drwęckiego w 4 r śm 
13.00 Za Parafian 
18.00 + Czesławę Gawińską 
 

Sakrament Chrztu Świętego przyjął: 
Mikołaj Kamiński 

Spotykamy się w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Przed 
oczyma naszej wiary otwiera się 
wieczernik jerozolimski, z które-
go wyszedł Kościół i w którym 
Kościół wciąż trwa. To właśnie 
tam się narodził jako żywa spo-
łeczność Ludu Bożego, jako 
wspólnota świadoma swej misji 
w dziejach człowieka. Kościół 
woła w dniu dzisiejszym (stale 
powtarza to wołanie, jednakże dzisiaj brzmi ono szczególnie 
żarliwie): Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich 
wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości! Napełnij 
serca! Pomyślcie, młodzi przyjaciele, jaka jest miara serca 
ludzkiego, skoro napełnić je może tylko Bóg. Duch Święty. 
(…) Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już 
od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze. Pytanie 
podstawowe. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć 
go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć 
go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z ze-
wnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, 
która sprawdza się poprzez wielorakie testy czy egzaminy? 
Odpowiedź dnia dzisiejszego, odpowiedź liturgii Zielonych 
Świąt, wskazuje dwie miary: człowieka trzeba mierzyć 
miarą „serca”. Sercem! Serce w języku biblijnym oznacza 
ludzkie duchowe wnętrze, oznacza w szczególności sumie-
nie... Człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą 
ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka 
mierzyć miarą Ducha Świętego. I to właśnie mówi nam 
dzisiejsza liturgia. Tylko Duch Święty może go „napełnić” 
— to znaczy doprowadzić do spełnienia poprzez miłość i 
mądrość. (…)  

Niech wasza mowa bę-
dzie: Tak, tak; nie, nie. 

A co nadto jest,  
od Złego pochodzi. 

Zło zawsze jest kłam-
stwem. Nigdy nie kłam,  
a będziesz bezpieczny. 

Kącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieciKącik dla dzieci    

Lepiej być kaleką czy martwym? Każdy wolałby żyć okaleczony, niż zginąć. A jednak, gdy w grę wchodzi satys-
fakcja seksualna, wielu woli stracić życie wieczne i zabić w sobie resztkę sumienia, niż pozbawić się przyjemności 
zmysłowej. Owszem, jesteśmy słabi, seksualność nie od razu jest w człowieku dojrzała, ale to nie oznacza, że 
mamy zupełnie jej się podporządkować. Wszystkie wymiary ludzkiej natury potrzeba kształtować i zapewne nie-
jednokrotnie zdarzają się potknięcia, ale niekiedy doskonałość setnego wydarzenia jest efektem 99 porażek. War-
tość wielu zmagań, nawet nieudanych, ujawnia się dopiero w ostatecznym osiągnięciu zwycięstwa dzięki łasce. 
Jezus domaga się odcięcia się od źródeł grzechu, posługując się mocnym porównaniem. Wiemy dobrze, że nie 
chodzi mu o fizyczne okaleczenie siebie samego, lecz uniemożliwienie grzechu poprzez odcięcie się od sytuacji 
lub środowisk, w których nasza wierność lub czystość nie miałaby szans na przetrwanie. Zauważa się niepokojącą 
tendencję we współczesnej moralności. Jeśli coś jest trudne, to zmienia się moralną kategorię takiego zachowania i 
już się nie podejmuje żadnego wysiłku. Skoro jest coraz więcej pijanych kierowców, to może stworzyć dla nich 
specjalny pas na autostradzie? Czystość i wierność są trudnymi zadaniami moralnymi, niektórzy więc przestają 
nieczystość i niewierność nazywać grzechem i nadają im kategorię zachowania normalnego. Normalne nie jest to, 
co powszechne, tylko to, co zgodne z normą, czyli z zasadą. Dla chrześcijan zbiorem zasad są Boże słowa, a te 
właśnie przeczytaliśmy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Jeśli ktoś jest seryjnym mordercą, to nawet po 99 
zabójstwie nie można uznać, że jego zachowanie jest normalne. Sporo ludzi kradnie i oszukuje, ale to wcale nie 
zmienia faktu, że to, co robią, jest nieuczciwe. Czy dlatego, że ktoś jest nałogowym pijakiem powinniśmy uznać, 
że to, co czyni jest normalne, i zwolnić go z odpowiedzialności za awantury i pobicia dokonywane we własnej 
rodzinie? Na pewno nie wie, co robi i nie panuje nad sobą, ale inni wiedzą, co on robi, i mogą nad nim zapanować. 
Na pewno niektóre zachowania kompulsywne są poza oceną moralną i należy komuś pomóc bez łajania go morali-
zującymi „Weź się w garść!". Czy jednak w kwestiach moralnych nie popełnia się za często błędu generalizowa-
nia? Jeśli ktoś jest znerwicowanym osobnikiem i zupełnie nie panuje nad masturbacyjnymi rozładowaniami, czy to 
znaczy, że każdy przypadek masturbacji u pozostałych ludzi nie jest grzechem? Gdyby Chrystus żył w XXI wieku, 
zapewne wygłosiłby inną wersję tego nakazu: „Jeśli internet jest ci powodem do grzechu, to lepiej go w ogóle nie 
mieć". Dla ilu z nas kabel LAN jest bardziej integralną częścią organizmu niż ręka czy oko?   

Tekst do przemyśleń 

I dlatego pozwólcie, że to moje z wami dziś spotkanie wobec otwartego szeroko wieczernika naszych dziejów: 
dziejów Kościoła i narodu, będzie nade wszystko modlitwą o dary Ducha Świętego. Tak jak kiedyś mój rodzony 
ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego — tak dzisiaj ja, którego rów-
nież nazywacie „ojcem”, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką: o dar mądrości, o dar 
rozumu, o dar umiejętności czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności czyli poczucia sakralnej 
wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi 
Psalmista, że jest on początkiem mądrości (por. Ps 110). Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie 
mój ojciec — i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym 
nurtem jego dziejów, i będziecie wówczas trwać w wieczerniku dziejów narodu. Ogromnie wiele zależy od tego, 
jaką każdy z was przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie dobrze, że są różne miary. 
Wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka, wedle których kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w 
pracy zawodowej, w różnych kontaktach personalnych itp. Odważcie się przyjąć tę miarę, którą pozostawił nam 
Chrystus w wieczerniku Zielonych Świąt, a także w wieczerniku naszych dziejów. Odważcie się spojrzeć na swoje 
życie w jego bliższej i dalszej perspektywie, przyjmując za prawdę to, co św. Paweł napisał w swoim Liście do 
Rzymian: „Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (8, 22) — czyż nie 
jesteśmy świadkami tych bólów? Bowiem „stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” (8, 
19). A więc oczekuje nie tylko na to, że uniwersytety i różnego typu wyższe uczelnie, a przedtem średnie, a przed-
tem podstawowe szkoły przygotują inżynierów, lekarzy, prawników, filologów, historyków, humanistów, matema-
tyków i techników, ale oczekuje na objawienie się synów Bożych! Oczekuje od was tego objawienia — od was, 
którzy w przyszłości będziecie lekarzami, technikami, prawnikami, profesorami... Zrozumcie, że człowiek stwo-
rzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, jest równocześnie wezwany w Chrystusie do tego, aby w nim 
objawiło się to, co jest z Boga. Aby w każdym z nas objawił się w jakiejś mierze Bóg. (Jan Paweł II - Przemówie-
nie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny, Warszawa, 3 czerwca 1979) 


