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Refleksja 

Liturgia słowa VII niedzieli zwykłej odsłania nam i przypomina oczekiwania, 

jakie Bóg ma względem nas, ludzi, których w dniu chrztu świętego obdarował nowym 

życiem i uczynił swoimi dziećmi. Pan Jezus najogólniej wyraża je, formułując nowe 

przykazanie, które jest dziś przypomniane w aklamacji przed ewangelią: „Daję wam 

przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. 

Konkretne wskazania ku jego realizacji są nam przedstawione w dzisiejszej 

Ewangelii. Pan Jezus wskazuje nam „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie 

tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się 

za tych, którzy was oczerniają. […] pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając”.  

I jest jasno określona motywacja: „A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami 

Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych”. Krótko mówiąc: 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”, tzn. „nie sądźcie […]; nie 

potępiajcie […]; odpuszczajcie […]. Dawajcie […]; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną  

i wypełnioną po brzegi”. Gotowy program drogi do nieba, świata Bożego, przez 

budowanie królestwa Bożego na ziemi. 

Bóg ma względem nas wielkie oczekiwania. Takowe kierował już w Starym 

Testamencie do swoich wybrańców, do przywódców Narodu Wybranego, królów  

i proroków. Pan Bóg oczekiwał od nich nade wszystko, że będą wiernie wypełniać 

Jego wolę. Dlatego ich wybierał i obdarowywał szczególnym wsparciem – mocą 

swego Ducha. Kiedy więc Saul zlekceważył Bożą wolę, został odrzucony. Inaczej 

było z Dawidem. Znamy jego historię i wiemy, że w pewnych momentach życia 

bardzo się pogubił i zgrzeszył względem Boga. Dziś jednak słyszymy o jego 

zadziwiająco szlachetnym zachowaniu w stosunku do króla Saula, który wręcz 

polował na Dawida, aby go zabić. Nie pozwolił wodzowi swej drużyny zabić Saula, 

gdy ten spał, a oni niepostrzeżenie zbliżyli się do niego. Nie kierował się więc 

powszechnie wówczas stosowaną zasadą z kodeksu Hammurabiego: oko za oko, ząb 

za ząb. Postąpił tak, jak przystało na Bożego wybrańca namaszczonego świętym 

olejem; można powiedzieć: „po Bożemu” i to zupełnie świadomie, biorąc pod uwagę 

nade wszystko to, że „Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność”. W ten 

sposób w szlachetnym zachowaniu króla Dawida wobec jego prześladowcy jest nam 

udzielona podwójna lekcja. Pierwsza: wybranych przez Boga, tych, którzy są 

obdarowani Jego Duchem, stać na nieziemskie zachowania. Druga: godnymi Boga  

i życia z Nim na wieki jesteśmy wtedy, gdy podejmujemy trud życia i postępowania 

po Bożemu.   

bp Andrzej Czaja 

 

 

 

 

 

 

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".(Łk 6, 27-38) 
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LITURGIA TYGODNIA 
 

Poniedziałek – 21.02 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Krzysztofa Glombica. 

18
00

 Za † Stanisława Pełka – od Wacława Pełki z rodziną, Cecylii Pełki z rodziną, 

Dariusza i Moniki Pełka.  

Wtorek – 22.02; święto Katedry św. Piotra, Apostoła. 

7
00 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Krzysztofa Glombica. 

18
00 Za † rodziców Józefa i Agathę Kałka, † syna Henryka i †† pokrewieństwo. 

Środa – 23.02; wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika. 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Krzysztofa Glombica. 

17
00

 1) Za †† Adelajdę i Pawła Piątek, za † córkę Iwonę Piątek oraz  

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 49. rocznicy urodzin Agnieszki 

Glazer. 

Czwartek – 24.02 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Krzysztofa Glombica. 

18
00 Za † ojca Teodora Felis w kolejną rocznicę śmierci, † mamę Adelajdę Felis, 

†† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 25.02 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Krzysztofa Glombica. 

18
00

 Za † Jerzego Morawiec, †† rodziców Jana i Agnieszkę Morawiec, † synową 

Jadwigę, †† z pokrewieństwa Górski i Morawiec i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Sobota – 26.02 

  7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Krzysztofa Glombica. 

18
00

 Za † Józefa Rodak – od brata Stanisława z rodziną, siostry Barbary, 

chrześnicy Barbary z narzeczonym, Piotra Gromali i Katarzyny Wierzyckiej. 

Niedziela – 27.02 – VIII Niedziela Zwykła. 

7
00

 Za † Arkadiusza Potockiego – od Pauliny i Damiana Birgielów, Renaty 

i Wiesława Birgielów z rodziną, Romana Karelus z rodziną, Firmy 

„Korzeniowski” S.C. 

8
15 Za † mamę Gertrudę Korona w 2. rocznicę śmierci, † Gotfryda Korona 

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

9
45

 Do Miłosierdzia Bożego za † syna Krzysztofa Glombica. 

11
15

 Za †† rodziców Janinę i Juliana Kania, † Sebastiana i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Podczas Mszy św. Chrzest: Nina Jadwiga Ulińska. 

16
30 Nabożeństwo Eucharystyczne. 

17
00

 Za † Eugenię Majewską w 1. rocznicę śmierci – od siostrzeńca. 
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na niedzielne Nieszpory. 

 W poniedziałek o godz. 18
00 

Msza św. i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania  2. roku przygotowania (klasa 7 szkoły podstawowej).  

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna, a po Mszy św. spotkanie dla 

kandydatów do bierzmowania 3. roku przygotowania (kl. 1 szkoły średniej). 

 W czwartek nie będzie spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na ogrzewanie, a w przyszłą niedzielę na 

potrzeby parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 Witamy w naszej wspólnocie parafialnej Siostrę Sylwię, której życzymy 

obfitości łask i Bożego błogosławieństwa. Siostra Virginia przeszła do pracy 

we Wrocławiu. 

 W gablotach wywieszone są listy Jubilatów obchodzących w tym roku  

50. rocznicę przystąpienia do 1. Komunii św. Msza św. jubileuszowa 

przewidziana jest na 24 kwietnia o godz. 9
45

. 


