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Refleksja 

Dla niektórych świętość to klęczenie godzinami ze złożonymi rękoma, nabożna 

mina, oczy skierowane ku górze. Dla innych to sposób życia, postępowania, 

stan, który warto utrzymywać, bo prowadzi ku życiu wiecznemu. Dla nas, 

chrześcijan, to nasza broń przeciw złemu traktowaniu, złorzeczeniu, a także 

obojętności, zawłaszczaniu naszego życia osobistego przez tych, którym solą  

w oku jest nasza wiara, nasza postawa, nasze istnienie. 

Bóg, mówiąc do Mojżesza, nakazuje mu powtórzyć całej społeczności Izraela,  

a tym samym nam, słowa: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg 

wasz!” (Kpł 19,2b). Te znamienne słowa trzeba rozumieć w sposób właściwy. 

Nie chodzi tu o świętość na pokaz, lecz o zasady postępowania, które świadczą, 

że człowiek jest sprawiedliwy, nie szuka sporów i nienawiści. 

To także ukazywanie innym naszej mądrości, naszej przynależności do Boga, 

naszego statusu człowieka wiary, miłości i nadziei. Wiary w drugiego 

człowieka, miłości do bliźnich, nadziei nie tylko na życie wieczne, ale także na 

to, że ci, którzy jeszcze nie rozumieją zasad przekazanych nam przez Jezusa 

Chrystusa, przyłączą się do nas w drodze do świętości, do Boga. Jak nam 

przekazuje w Liście do Koryntian święty Paweł, jeśli wierzymy  

w Zmartwychwstałego, wszystko należy do nas: „czy to świat, czy życie, czy 

śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś 

Chrystusa, a Chrystus –  Boga” (1 Kor 3,22b-23). 

Ewangeliczne słowa Jezusa Chrystusa to w zasadzie pełna instrukcja 

postępowania, co robić, by dostąpić świętości. Chrystus przekazuje nam 

podstawowe zasady: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują; tak będziecie 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” (Mt 5,44b-45). Zapytacie, 

jaka oferta za tymi zasadami się kryje? Najwspanialsza: proponuje nam, byśmy 

byli „doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). A to oferta 

nie do przebicia.                                                                         Piotr Blachowski 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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". (Mt 5, 38-48) 
 

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. Prośmy, by w tej Eucharystii napełniła 

ona nasze serca. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 24.02 

7
00

 Za † Stanisławę Kajzer.   

18
00

 1) Za † ojca Teodora Felis w kolejną rocznicę śmierci, † mamę Adelajdę Felis, 

†† z rodziny Wiencek i Felis oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Marcina Hońka w 30. dzień po śmierci. 

Wtorek – 25.02 

7
00 Za † Stanisławę Kajzer.   

18
00 1) Za † Jana Bałachowskiego – od rodzin Ciołek i Lewandowski. 

2) Za † Marię Kotysz. 

Środa – 26.02; Środa Popielcowa. 

7
00 Za † Bożenę Przybysz – od Ryszarda z rodziną.     

8
15 Za †† Małgorzatę i Antoniego Chudala oraz † Helmuta Kania. 

 16
30 Msza św. szkolna: Za † Stanisławę Kajzer.   

 18
00

 Za † matkę Marię Gramala, †† Ignacego i Pelagię Pelka i †† z rodzin Gramala i 

Beer.    

Czwartek – 27.02  

7
00

  Za † Stanisławę Kajzer.   

18
00

 1) Za † Jana Bałachowskiego – od sąsiadów. 

2) Za † Marię Kotysz – od Róży Różańcowej pw. Ducha Świętego. 

Piątek – 28.02 

7
00

 Za † Helenę Rigol, †† rodziców Jana i Annę, †† z pokrewieństwa i dusze  

w czyśćcu cierpiące.     

7
30 Droga krzyżowa. 

17
15 Droga krzyżowa. 

18
00

 1) Za †† Weronikę i Rudolfa Mutz, Zofię i Pawła Chylla, †† z pokrewieństwa i 

dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Stanisławę Kajzer.   

Sobota – 29.02 

7
00

 Za † mamę Krystynę w 4. rocznicę śmierci, ojca Tomasza, †† dziadków Anielę i 

Wacława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

18
00

 1) Za † Stanisławę Kajzer.   

2) Dziękczynna za akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.   

Niedziela – 1.03 – I Wielkiego Postu. 

7
00

 Za † Zygmunta Bocheńskiego w 40. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa.  

8
15 Za †† Johannę Kusch, rodziców, braci Franciszka i Bernarda z żoną, 

chrześniaka Krzysztofa i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

  9
00  DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Za † Stanisławę Kajzer.   

11
15

 Za †† Zygmunta Korba, Honoratę Korba, Barbarę Kauf, Aleksandrę Klaja, 

Pawła Nawara oraz †† z rodzin Kauf, Podżorskich, Korba, Nawara, Delewicz, 

Grzybacz, Koziarskich, Przekop. 
(Po Mszy św. chrzest dziecka: Antoni Filip Wieszala) 

16
15 Gorzkie Żale.  

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Tadeusza z okazji 80. rocznicy urodzin.    

 

 

OGŁOSZENIA  
 

 

 Dziś po Mszy św. o godz. 11
15

, w poniedziałek i we wtorek po Mszy św.  

o godz. 7
00

, rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakończenie 

nabożeństwem dziś o godz. 16
30

, w poniedziałek i wtorek o godz. 17
45

.  

W poniedziałek i we wtorek o godz. 13
00

 adorację prowadzi Mniejszość Niemiecka. 

O poprowadzenie pozostałych godzin adoracji prosimy Róże Różańcowe.  

 W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św.  

o godz. 7
00

, 8
15

, 16
30 

– Msza św. szkolna i 18
00

. Przypominamy, że w tym dniu 

obowiązuje post ścisły.  

 W czwartek o godz. 16
30

 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych w salce,  

a  po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla ministrantów i lektorów, 

natomiast o godz. 19
30 

spotkanie dla młodzieży.  

 W sobotę o godz. 9
00

 w salce rozpoczęcie Kursu Lektorskiego dla Dekanatu 

Krapkowickiego.  

 Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św. 

porannej ok. godz. 7
30

 i o godz. 17
15

, a także w Gorzkich Żalach z kazaniem 

pasyjnym w niedzielę o godz. 16
15

 (Wypominki można składać w zakrystii).  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, w przyszłą niedzielę na 

potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. Tydzień temu na 

remont organów zebraliśmy 5100 zł i 20 euro. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!  

 Rekolekcje wielkopostne odbywać się będą w dniach od 26 do 29 marca br. 

 Uczestników pielgrzymki na Litwę i Mazury prosimy o uregulowanie należności.  

 


