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VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Przykazanie miłości nieprzyjaciół
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».
Ewangelia * Łk 6, 27-38


Wykonał własny testament
To było przed kilkoma laty. Odwiedzając chorych w jednej z parafii, na twarzy
umierającego człowieka zauważyłem promienny uśmiech. Myślałem, że to z powodu
przyjętych sakramentów, ale on opowiedział o źródle swojej radości. - Wie ksiądz - mówił dawno temu pokłóciłem się z moim rodzonym bratem. Obaj mieliśmy trudny charakter. Nie
było nas stać na pojednanie. Nie pomagały żadne negocjacje ani przypadkowe spotkania.

Trwaliśmy w gniewie do teraz. Ale na szczęście przyszedł mnie odwiedzić i teraz mogę
spokojnie umrzeć.
Ta historia, choć na pewno pouczająca, nie zrobiła na mnie większego wrażenia.
Dopiero kiedy z ciekawości zapytałem o powód ich kłótni, do dziś nie mogę zapomnieć
o tym, co wtedy usłyszałem. Ten starszy człowiek zwyczajnie nie pamiętał, jaka była
przyczyna ich niezgody. Prawdopodobnie obaj nie wiedzieli, o co się gniewali. Wiedzieli
jedynie, że przez te wszystkie lata nie mogą sobie podać ręki do zgody ani ze sobą
rozmawiać.
Do tamtego dnia myślałem, że chrześcijańska skłonność do zgody polega na
umiejętności ustępowania. Jeśli ktoś wie, że nie ma racji - powinien uznać wyższość drugiej
strony. Dziś - po tamtym spotkaniu - wiem więcej. Nawet jeśli masz pewność, że znasz
prawdę, zastanów się, czy warto o nią walczyć. Może od najprawdziwszej prawdy
w niektórych sytuacjach ważniejszy jest człowiek. I może lepiej jest go przyjąć, nawet kiedy
błądzi, niż przekreślić w imię „prostowania” poglądów. Może na tym polega miłość?
Ludzie lubią mówić o miłości. Wystarczy wsłuchać się w treść niedzielnych kazań albo
wczytać w niezliczone tomy literatury pięknej. W miłości musi tkwić tajemniczy powab,
skoro jej piewców znajdujemy nie tylko wśród zakochanej młodzieży, ale nawet wśród
natchnionych autorów biblijnych.
Jednak we fragmencie Ewangelii św. Łukasza z dzisiejszej niedzieli znajdujemy coś
niespotykanego. Chrystus zachęca do miłości nieprzyjaciół. Wyjątkowość tej nauki jest
widoczna nie tylko w odniesieniu do Starego Testamentu, gdzie tak często spotykamy
zasadę „oko za oko”, ale także w odniesieniu do współczesnego świata. Można
zaryzykować twierdzenie, że Chrystusowe nawoływanie wyróżnia Jego orędzie. Żadna inna
religia czy ideologia albo filozofia nie akcentowały miłości nieprzyjaciół tak bardzo i z takim
powodzeniem.
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”.
Mogłoby się wydawać, że wystarczy pokornie znosić niesprawiedliwość. Jednak
Chrystusowi chodzi o coś znacznie większego: dobrze czynić tym, którzy nas prześladują.
Być może dotykamy tutaj sedna chrześcijańskiego powołania.
Mogłoby się także wydawać, że ciężar Bożych wymagań przerasta nasze siły. I na
pewno w jakiś sposób nie jesteśmy w stanie sprostać im do końca. To prawda, że mamy
świętych, tych wyniesionych i niewyniesionych na ołtarze. Możemy sobie przypomnieć ich
heroizm i łatwiej znosić trudy codzienności. Ale żaden przykład nie ma takiej siły
przekonywania jak ten, za którym stoi Autor pouczenia z dzisiejszej Ewangelii.
On stał się wykonawcą własnego testamentu. Nie tylko wtedy, kiedy modlił się na
Golgocie za swoich prześladowców, ale już wcześniej, kiedy bez szemrań godził się na
hańbę śmierci krzyżowej.
„Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na
rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich (...).
Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem” (Iz 53, 7-10).
ks. Jan Dzielny






Ogłoszenia duszpasterskie
1. Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Przykazanie
miłości nieprzyjaciół dosięga naszych uprzedzeń, doznanych krzywd i niesprawiedliwości.
Podejmijmy w nowym tygodniu próbę wypełnienia przykazania, do którego nie tylko
zaprasza, ale i uzdalnia nas Duch Święty.
2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17 00.
3. Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartkowy dzień na
adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na Mszach świętych: o godzinie 7 20, 1500:
z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz o 1700. O przewodniczenie adoracji proszę grupę II.
Naszej modlitwie będzie przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie oraz
o łaskę wytrwania i rozwoju w powołaniu.
4. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w środę i czwartek w godz. 1500-1700.
Podczas Mszy świętej o godz. 1700 w piątek będziemy przepraszali za wszystkie grzechy
wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej zapraszamy w sobotę na Mszę świętą
o godz. 720, po niej wspólnie odmówimy różaniec święty.
6. W przyszłą niedzielę adoracja Najświętszego Sakramentu od porannej aż do ostatniej
Mszy świętej. Przypominam o zmianie tajemnic Żywego Różańca oraz o spotkaniu
formacyjnym dla róż różańcowych po Mszy świętej o godz. 1600.
7. W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niech
tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Po Mszy
świętej wieczornej odśpiewamy „Boże, coś Polskę”, zawierzając przyszłość Polski Bożej
opiece.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy w zakrystii, polecamy
„Pielgrzyma”.
9. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszenia po rodzinach naszej parafii. Bóg
zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe urządzenie czyszc zące do naszej
świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do
polowych celebr odpustowych na kalwarii.
10. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków
ludzkiej miłości.

Msze święte w intencji:

niedziela
24.02.

800
1000
1130
1600
Wdzydze 1300

† Tadeusza Erdmana oraz zmarłych z rodziny Milochów i Łangowskich;
Intencje rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
Dziękczynno – błagalna w intencji rodziny Sylków;
† Rodziców: Leona – w 40 rocznicę śmierci i Heleny
oraz rodzeństwa z rodziny Mrosewskich;
† Leokadii i Leona Narlochów;

poniedz.
25.02.

720
1700

† Alfonsa Śledzia – w dniu urodzin;
† Rafała – w rocznicę urodzin i Zygmunta;

wtorek
26.02.

720
1700

† Leona – w 3 rocznicę śmierci;
† Pauliny i Floriana Pupka Lipińskich oraz Ireny;

środa
27.02.

czwartek
28.02.

720
1500-1700
1700

720
1500
1500-1700
1700

† Józefa Wróblewskiego oraz zmarłych z rodziny Wróblewskich i Szultka;
Spowiedź święta;
Intencja Róży p. Teresy Rok z Wiela o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla członkiń Róży i ich rodzin oraz o nagrodę nieba dla zmarłych zelatorek
i członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
† Mamy Łucji – w rocznicę urodzin;
Msza św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia,
† Jana Narlocha – w dniu urodzin oraz Anny i Grzegorza;
Spowiedź święta;
† Bronisławy i Teofila Lizakowskich oraz dziadków z obu stron;

piątek
01.03.

720
1700

† Franciszki i Jana Narlochów oraz dziadków;
† Franciszka Narlocha – w 18 rocznicę śmierci;

sobota
02.03.

720
1700

† Heleny Jażdżewskiej i jej męża Pawła;
Dziękczynno-błagalna w 18 rocznicę urodzin Darii;

niedziela
03.03.

800
1000
1130
1600

† Heleny i Mikołaja Łangowskich oraz Tadeusza Erdmana;
Intencje rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Marii i Roberta Kałduńskich;
† Dziękczynno-błagalna w 18 rocznicę urodzin Darii – intencja od
dziadków;
† Heleny Orłowskiej – w 16 rocznicę śmierci oraz jej męża Wiktora.


Wdzydze 1300

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Marka Justa z Przytarni
Wybudowań. Wieczny odpoczynek…
12. Przypominamy, iż dziś po Mszy świętej o godzinie 16 00 spotkanie dla dzieci
I Komunijnych z rodzicami. Proszę o obecność obowiązkową.
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