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VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Syr 15, 15-20; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Przyszedłem nie po to,
aby je znieść, ale wypełnić. Zapewniam was: Dopóki ziemia
i niebo będą istnieć, nie zmieni się w Prawie ani jedna litera,
ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Kto zniesie choćby
jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi,
ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Dlatego mówię wam: jeśli nie będziecie
sprawiedliwsi niż nauczyciele Pisma i faryzeusze, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano: Nie popełnisz morderstwa, a kto by dopuścił się
morderstwa, stanie przed sądem. A Ja wam mówię, że każdy,
kto się gniewa na swego brata będzie osądzony. A kto powie
bratu: «Głupcze», stanie przed Wysoką Radą. A jeśli mu powie: «Durniu», skazany zostanie na ogień potępienia. Jeżeli
więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie,
że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem
ofiarę i najpierw idź pojednać się z bratem. Potem wróć i złóż
ofiarę. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jeszcze jesteś z nim w drodze. Bo przeciwnik może cię wydać sędziemu, a sędzia strażnikowi, i zostaniesz zamknięty w więzieniu. Zapewniam cię: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie
oddasz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: Nie
dopuścisz się cudzołóstwa. A Ja wam mówię: Każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie już w swoim sercu popełnił
cudzołóstwo. Jeśli twoje prawe oko prowadzi cię do upadku,
wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, gdy stracisz część twego ciała, niż gdyby całe ciało miało być wyrzucone na potępienie. Jeśli twoja prawa ręka prowadzi cię do
upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie,
gdy stracisz część twego ciała, niż gdyby całe ciało miało iść
na potępienie. Powiedzą też: Kto oddala swoją żonę, niech
jej wręczy dokument rozwodu. A ja wam mówię: Każdy, kto
porzuca swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – naraża
ją na cudzołóstwo, i każdy, kto ożeniłby się z rozwiedzioną,

czyni z niej cudzołożnicę. Słyszeliście, że kiedyś powiedziano: Nie przysięgaj fałszywie, ale bądź wierny przysięgom
złożonym Panu. A Ja wam mówię: Wcale nie przysięgajcie.
Ani na niebo, ponieważ jest tronem Boga; ani na ziemię, bo
jest podnóżkiem Jego stóp; ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego Króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, bo
nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym lub czarnym. Niech wasza mowa będzie: tak – tak, nie – nie, a wszystko ponad to - pochodzi od Złego”.
Prawo miłości
Jezus nie przychodzi po to, by zmienić przepisy prawa żydowskiego, ale po to, by wypełnić wszystko, co było w nim wymagane, oraz zrealizować zapowiedzi proroków. Co więcej, w gruncie rzeczy On to prawo zaostrza, gdyż pokazuje jego prawdziwy
sens i wymagania. Nie chodzi tu o zgodność czynu z jego literą,
ale o odzwierciedlenie w nim tego, co jest duchem prawa. Doskonałym wypełnieniem prawa nie jest legalizm, ale ochrona
i realizacja tego, co ono w sobie niesie. Wyzwanie, które stawia
przed nami Jezus, nie jest proste. Jeśli będziemy chcieli potraktować je poważnie, to staniemy przed wieloma problemami,
doświadczymy bardzo wyraźnie swojej słabości i ograniczeń.
Nie dajmy się jednak wtedy zniechęcić. Pamiętajmy o tym, że
zbawieni jesteśmy z łaski, a nie dzięki naszym uczynkom, które
są jednak niezmiernie ważne. Doskonałym wypełnieniem Prawa jest Jezus, a my będziemy w stanie wypełniać prawo miłości
tym lepiej, im bardziej dzięki pomocy Ducha Świętego upodobnimy się do Niego.
Panie Jezu, Ty jesteś wypełnieniem Prawa i Proroków. Obdarz nas łaską naśladowania Ciebie każdego dnia naszego życia.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Kpł 19, 1-2. 17-18; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam mówię: Nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek,
nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować
o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł
z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące. Daj temu, kto cię
prosi, i nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego,
a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A Ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła
deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem
miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie
się spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie?
Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali,
jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski”.

Stać się synem Bożym
Talmud mówi, że dar deszczu jest większy niż dar Tory, gdyż ona
została dana jedynie Izraelowi, natomiast deszcz swoim zasięgiem ogarnia wszystkich ludzi. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego,
jak ważna dla Żydów jest Tora, pierwszych pięć ksiąg Pisma Świętego, to zrozumiemy znaczenie tych słów. W doskonały sposób
oddają one wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii do tego, aby
miłować wszystkich ludzi. Bóg jest dobry i swoją miłością ogarnia całe stworzenie. My wezwani jesteśmy do tego, aby naśladować Go w tej Jego miłości. Jezus nie mówi, że to będzie proste,
ale zapewnia nas, że w ten sposób będziemy synami Ojca, który
jest w niebie. Pamiętajmy o tym wezwaniu do miłości za każdym
razem, gdy wypowiadamy słowa Modlitwy Pańskiej.
Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy naśladowali Ciebie
w miłości. Pomóż nam przezwyciężać wszystko to, co nas
na nią zamyka.
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Święci Cyryl, mnich, i Metody, biskup
patroni Europy
14 lutego
Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. jako siódme dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym oficerem miejscowego garnizonu. Jego właściwe imię to Konstanty, imię Cyryl
przyjął pod koniec życia, wstępując do zakonu. Po studiach
w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia
Sophia. Później usunął się na ubocze. Z czasem podjął w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem, w 855 r. udał
się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już
jego starszy brat – św. Metody.
Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory
religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie
– nauczył się języka hebrajskiego (by
dyskutować z Żydami) i syryjskiego (by prowadzić dialog z Arabami,
przybyłymi z okolic Syrii). Po udanej
misji został wysłany z bratem przez
patriarchę św. Ignacego, aby nieść
chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród
nich pracowali pięć lat. Następnie, na
prośbę księcia Rościsława udali się
z podobną misją na Morawy, gdzie
wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Potem jeden z uczniów św.
Metodego wprowadził do tego pisma majuskuły (duże litery) alfabetu
greckiego. Pismo to nazwano cyrylicą. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte
na język starocerkiewno-słowiański.

Inkulturacja chrześcijaństwa stała się przyczyną ich cierpień,
a nawet prześladowań.
Z Panonii (Węgier) bracia udali się do Wenecji, by tam dla
swoich uczniów uzyskać święcenia kapłańskie. Jednak duchowieństwo tamtejsze przyjęło ich wrogo. Daremnie Cyryl
przekonywał swoich przeciwników, że język nie powinien
odgrywać warunku istotnego dla przyjęcia chrześcijaństwa.
Bracia zostali oskarżeni w Rzymie przed papieżem św. Mikołajem I niemal o herezję. Posłuszni wezwaniu namiestnika Chrystusowego na ziemi, udali się do Rzymu. W tym jednak czasie
zmarł papież św. Mikołaj I (+ 867),
a po nim został wybrany Hadrian II.
Ku radości misjonarzy nowy papież
przyjął ich bardzo serdecznie, kazał
wyświęcić ich uczniów na kapłanów,
a ich słowiańskie księgi liturgiczne
kazał uroczyście złożyć na ołtarzu
w kościele Matki Bożej, zwanym
Fatne.
Wkrótce potem Cyryl wstąpił do
jednego z greckich klasztorów, gdzie
zmarł na rękach swego brata 14 lutego 869 r. Papież Hadrian (Adrian)
urządził Cyrylowi uroczysty pogrzeb.
Metody (jego imię chrzcielne – Michał) urodził się między 815 a 820 r.
Ponieważ posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę
kariery urzędniczej. W młodym wieku
został archontem – zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Zrezygnował z urzędu, wstę-

pując do klasztoru w Bitynii, gdzie został przełożonym. Tam
też przyjął imię Metody. Około 855 roku dołączył do niego
jego młodszy brat, św. Cyryl. Odtąd bracia dzielą razem swój
los w ziemi Chazarów, Bułgarów i na Morawach. Po śmierci Cyryla (w 869 r.) Hadrian II konsekrował Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (Węgier) oraz dał mu uprawnienia legata.
Jako biskup, Metody kontynuował rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzymu, był atakowany przez arcybiskupa Salzburga, który
podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów. Spędził tam dwa lata (870-872). Interwencja
papieża Jana VII przyniosła Metodemu utraconą wolność.
Nękany przez kler niemiecki, Metody udał się ponownie do
Rzymu. Papież Jan VIII przyjął go bardzo życzliwie i potwierdził
wszystkie nadane mu przywileje. Aby jednak uspokoić kler niemiecki, dał Metodemu za sufragana biskupa Wickinga, który
miał urzędować w Nitrze. W tym czasie doszło do pojednania
Rzymu z Konstantynopolem. Metody udał się więc do patriarchy Focjusza, by mu zdać sprawę ze swojej działalności (881 lub
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882). Został przyjęty uroczyście przez cesarza. Kiedy powracał,
przyprowadził ze sobą liczny zastęp kapłanów. Powróciwszy na
Morawy, umarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 roku.
W roku 907 rozpadło się państwo wielkomorawskie,
a z jego rozpadem został usunięty obrządek słowiański na
rzecz łacińskiego. Mimo tego dzieło św. Cyryla i św. Metodego
nie upadło. Ich językiem w liturgii nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci (nazywani Braćmi Sołuńskimi - od Sołunia,
czyli obecnych Salonik w Grecji) są uważani za apostołów Słowian. W roku 1980 papież św. Jan Paweł II ogłosił ich – obok
św. Benedykta – współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi święta.
W ikonografii Bracia Sołuńscy przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi greccy lub łacińscy. Czasami
trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl ukazywany jest
w todze profesora, w ręce ma księgę pisaną cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój z alfabetem
słowiańskim.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie
brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna.
Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera
przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas
codzienność wypełni się dobrem.
2. Msza św. w tygodniu o godz. 17.00 i 18.00. We wtorek i sobotę Msza św. o 7.00 i 18.00. W środę po Mszy św. o godz. 18.00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czwartek
po Mszy św. o godz. 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku od
godz. 16.00 do 17.00 a w sobotę od 8.00 do 9.00.
3. W niedzielę, 12 lutego, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. W czwartek, 16 lutego, zapraszamy na Mszę św. o godz.
18.00, będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami i ofiarami.
5. W czwartek, 16 lutego, na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania.
6. W niedzielę, 19 lutego, III niedziela miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na ogrzewanie kościoła.
7. W środę, 22 lutego, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
8. W środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra
Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę
założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta
przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika,
wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto

jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi
i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa
zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego.
Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św.
Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych
czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy
w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem
jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii
wszystkim narodom.
9. Z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich zapraszamy na
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem – Krzeptówkach i okolicy. Pielgrzymka w dn.: 13-14
maja. Koszt 160 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
10. Trwa czas rozliczeń podatkowych ks. Biskup zwraca się
z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na dzieła
Caritas. Na stoliku wyłożone są ulotki, które przybliżają działalność naszej diecezjalnej Caritas oraz zawierają informacje,
co zrobić, by udzielić wsparcia.
W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• we wtorek, 14 lutego, święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. W 1980 roku papież św.
Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc
tym samym ich wspomnienie do rangi święta. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie.
Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi
rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny,
o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej
Ewangelii.
• we wtorek, 14 lutego, wspomnienie św. Walentego, kapłana
rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż
podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie,
zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś

czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy,
wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich,
którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej
wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się
umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę
życia.

• w czwartek, 23 lutego, św. Polikarp, biskup i męczennik,
uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona
ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali
Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem
155 a 169.

5 INTENCJE MSZALNE

VI Niedziela Zwykła 12.02.
9.00. † Bolesława Bochenek w 22. r. śmierci, od siostry;
			 oraz za zmarłych z rodziny Bochenków
10.30. † Stanisławę, Jana, Ryszarda Krusiec; Edwarda Walczuk
12.00.		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla męża
			 Waldemara
18.00. † Józefę Szul w dniu urodzin, od męża i dzieci

VII Niedziela Zwykła 19.02.
9.00. † Zenona Skowrońskiego
10.30. Chrzty: Milena Tyrańska
12.00. † Irenę, Stanisława, Jerzego, Marię, Małgorzatę
			 Zadęckich
18.00. † Janinę, Stefana Niemczyk; Marię, Mariannę,
			 Wincentego Stojek

Poniedziałek 13.02.
17.00. † Józefa Szpickiego, od sąsiadów
18.00. † Bogdana Kantyka, od Basi i Michała Pękala z Oliwią

Poniedziałek 20.02.
17.00. † Elżbietę Melkowską w 1. r. śmierci, od siostry Danuty
			 z dziećmi
18.00. † Ewę Janczyk

Wtorek 14.02. Święto Świętych Cyryla i Metodego
7.00. † Bożenę Zmelonek, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Walentego, Apolonię, Józefa, Marię; Edwarda,
			 Izabelę Wziętal; Janusza Janiszewskiego
		 2) † Mariana Stojaka, od wnuczki Asi z rodziną
Środa 15.02.
17.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Anny Ostaszewskiej w 18. r. urodzin oraz
			 dla Zdzisława Ostaszewskiego w 50. r. urodzin
18.00. † Ryszarda Kubajka, od nauczycieli Szkoły
			 Podstawowej nr 12
Czwartek 16.02.
17.00. † Tadeusza Sygut w 14. r. śmierci
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego dla
			 nich, a także za wszystkich pacjentów oraz o życie
			 wieczne dla zmarłych pacjentów
Piątek 17.02.
17.00. † Anielę, Wiktorię, Piotra, Jana Mucha; Stefana
			 Machynię
18:00. † Jadwigę, Beatę, Eugeniusza Bocheńskich
Sobota 18.02.
7.00. † Henrykę w 6. r. śmierci, Mariana Sobczyków
18:00. † Bogdana Kantyka, od Moniki i Sławomira Lesiewicz
			 z rodziną z Konina

Wtorek 21.02.
7.00.		 W pewnej intencji
18.00. † Bogdana Kantyka, od rodziny Żurów z Radziechów
Środa 22.02. Święto Katedry św. Piotra Apostoła
17.00. † Genowefę Kaleta-Gorgoń, od syna Mariusza,
			 synowej Doroty i wnuczki Katarzyny
18.00. † Irenę, Władysława Stera; Stanisławę, Edwarda
			 Juzaszek; Barbarę, Stanisławę Henryka Dobosińskich
Czwartek 23.02. Św. Polikarpa
17.00. † Barbarę Płonka, od uczestników pogrzebu
18.00. † Józefa Szpickiego, od sąsiadów
Piątek 24.02.
17.00. † Genowefę Kaleta-Gorgoń, od uczestników pogrzebu
18:00. † Bogdana Kantyka, od chrześniaczki Iwony Lach
Sobota 25.02.
7.00. W pewnej intencji
18:00. 1) † Janusz Rajkowskiego w 2 r. śmierci, od syna,
			 synowej i wnuczka
		 2) † Marię Baj, od dzieci i wnuków
VIII Niedziela Zwykła 26.02.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Katarzyny w 18. r. urodzin
10.30.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Szymona w 9. r. urodzin
12.00.		 Roczki: Majka Kośmider
18.00. † Henryka Wojtynka
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