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EWANGELIA NA  VII NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                      Mt 5, 38-48 
Przykazanie miłości nieprzyjaciół  
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 kto uderzy w 
prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją 
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, 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; 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. 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. 

 
    W Jezusowej moralności nie ma miejsca na nienawiść, nie ma miejsca na odtrącanie 
drugiego człowieka, choćby on nam osobiście zawinił. Równocześnie taka postawa, 
jakiej uczy Jezus, jest jedynie budująca. Na nienawiści niczego nie można zbudować, a 
wszystko, co chciano w imię wolności i dobra człowieka budować na nienawiści, 
okazało się drogą do okrutnego zniewolenia i zamiast dobrem, zaowocowało 
nieszczęściem. Budować może jedynie miłość i to tak szeroka, że obejmuje także 
nieprzyjaciół. Musimy być wdzięczni Jezusowi, że nam tę drogę ukazał. 
Miło ść jednak to nie jakiś sentyment, ale konkretny czyn. Dlatego Jezus, nakazując 
miłość nieprzyjaciół, konkretyzuje ją w poleceniu modlitwy za tych, którzy nas 
prześladują.  
    Czy jako uczeń Chrystusa potrafię, zamiast przeklinać, zaciskać dłonie i grozić, 
pomodlić się za tych, których uważam za swoich wrogów i od których doznałem 
krzywdy? Jezus, który gromadzi nas na eucharystycznej uczcie, domaga się 
odpowiedzi na to pytanie, zanim da nam siebie samego w Komunii świętej. 
    Eucharystia to uczta, która jest szkołą miłości. 
 

 
To fragment płyty głównej grobu Księży Proboszczów. 



OGŁOSZENIA 
1. Dzieci I Komunijne z rodzicami zapraszam na spotkanie 9 marca br. po Mszy św. 
    o godz. 12.00. 
2. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę mieszkańców: 
    26  II  /środa/   – Czerniewice, ul. Południowa. 
    Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 

 
                                                             UŚMIECHNIJ SI Ę  /Z lat 80- tych/ 
Do sklepu mięsnego wchodzi starsza pani i pyta: 
- Czy są ozorki w galarecie? 
- Nie ma 
- Czy jest polędwica? 
- Nie ma 
- A kiełbasa jałowcowa? 
- Nie ma 
- A baleron? 
- Nie ma. 
Zrezygnowana wychodzi, a ekspedientka do koleżanki: 
- Patrz! taka stara, a jaką ma dobrą pamięć! 

KOMPENDIUM  
KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział trzeci 
"WIERZ Ę W ŚWIĘTY KO ŚCIÓŁ POWSZECHNY" 

Kościół w zamyśle Bożym 

147. Co oznacza słowo Kościół?  
Kościół jest ludem, który Bóg zwołuje ze wszystkich krańców ziem, aby utworzyć z nich 
wspólnotę tych wszystkich, którzy przez wiarę i Chrzest stają się dziećmi Bożymi, 
członkami Kościoła i świątynią Ducha Świętego. 751-752; 777; 804  
148. Czy są inne nazwy i obrazy, którymi Biblia oznacza Kościół?  
W Piśmie Świętym znajdujemy liczne obrazy, powiązane z sobą, za pośrednictwem których 
ukazywana jest tajemnica Kościoła. Stary Testament preferuje obrazy powiązane z ideą 
Ludu Bożego; w Nowym Testamencie są to obrazy ukazujące Chrystusa jako "Głowę" tego 
Ludu, który jest Jego Ciałem, i nawiązują do życia pasterskiego (owczarnia, trzoda, owce), 
rolnictwa (rola uprawna, drzewo oliwne, winnica), budownictwa (mieszkanie, skała, 
świątynia), życia rodzinnego (oblubienica, matka, rodzina). 753-757  
149. Jaki jest początek i wypełnienie Kościoła?  
Kościół znajduje swój początek i swoje wypełnienie w odwiecznym zamyśle Boga. Był 
przygotowany w Starym Przymierzu wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego, będącym 
znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów. Założony przez słowa i czyny 
Jezusa, został urzeczywistniony przede wszystkim za pośrednictwem Jego odkupieńczej 
Męki i Jego Zmartwychwstania. Został następnie ukazany jako misterium zbawienia przez 
wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale 
nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych. 758-766; 778  
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  24. 02. 2014 
……………. 
                                                                     WTOREK  25. 02. 2014 
……………. 
                                                          ŚRODA  26. 02. 2014 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Krystynę w 6 rocz. śmierci i Czesława Boneckich; 
                +Lucjannę Rybak /int. popogrzebowa/; 
                +Zofię w 5 rocz. śmierci i Jana Skonecznych oraz zm. z rodziny 
                  Skonecznych. 
                                                               CZWARTEK  27. 02. 2014 
  9.00 ……… 
                                                          PIĄTEK  28. 02. 2014 
16.00 ……… 
                                                  SOBOTA  01. 03. 2014 
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy Dąbrowskiej z racji  
                  90 rocz. urodzin. 
                                                   NIEDZIELA  02. 03. 2014 
  9.00 Za +Zygmunta Sygitowicza w 22 rocz. śmierci, synów Mariana i Zygmunta 
                 oraz cr. Bisów, Kowalczyków i Lecha Ciasia; 
               +Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków oraz cr. Olczaków i Kolbusów;  
               +Helenę Gwiazdowicz /int. od córki Jolanty z mężem/; 
               +Feliksę Stanisławską w 12 rocz. śmierci, Walerię i Józefa oraz Grzegorza 
                 Bernata; 
               +Wacława Włostowskiego w 2 rocz. śmierci; 
               +Tadeusza Rosłaniec /int. od siostry Marianny z rodziną/; 
               +Mariannę w 3 rocz. śmierci i Feliksa Gabryszewskiego oraz dziadków 
                 Boneckich; 
               +Tadeusza Piorunowskiego w 7 rocz. śmierci; 
               +Władysława Miko; 
               +Henrykę Gromnicką w 1 rocz. śmierci; 
               +Ewę, Józefa, Władysława i Mariana Witkowskich oraz Janinę Melon; 
               +Józefa Pasika /int. od żony/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Kagankiewicz z racji 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Jadwigę Bonecką. 
 

150. Jakie jest posłanie Kościoła?  
Posłaniem Kościoła jest głoszenie i krzewienie wśród wszystkich narodów Królestwa 
Bożego zapoczątkowanego przez Jezusa Chrystusa. Stanowi tu na ziemi zalążek oraz 
zaczątek tego Królestwa. 767-769  
151. W jakim sensie Kościół jest misterium?  
Kościół jest misterium o tyle, o ile w jego rzeczywistości widzialnej jest obecna i działająca 
rzeczywistość duchowa, Boska, którą można dostrzec jedynie oczami wiary. 770-773; 779  
152. Co oznacza, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia?  
Oznacza, że jest znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności 
całego rodzaju ludzkiego. 774-776; 780 /cdn./. 
 


