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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,
nadstaw 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”.
Mt 5, 38-48

Rozalia Bajer

Arthur Miller twierdzi, że życie jest niekończącą się walką,
jednak nigdy nie dojdziemy do tego, aby wszystko było jak
należy: „Jest to walka przypominająca tę, którą musi stoczyć
każda roślina, aby znaleźć własny sposób pięcia się do góry.
Często się to nie udaje. A jednak nie jest to całkowita porażka,
jeśli płynie z niej jakiś rodzaj oświecenia”.
Powyższy cytat można odnieść również do życia religijnego
czy duchowego, gdzie owa walka jest jeszcze trudniejsza.
Zdecydowane słowa Jezusa dotyczące miłości i postawy wobec nieprzyjaciół wydają się być niedoścignionym ideałem.
Podsumowując swoją wypowiedź Jezus wzywa swoich uczniów
do doskonałości – na wzór samego Boga.
Ks. Olgierd Nassalski uważa, że na drodze ku świętości jest
ten, kto godzina po godzinie uczciwie realizuje swe życie, walcząc o dobro w sobie: „Gdy potyka się, gdy błądzi, zaraz wstaje, powraca na szlak. Choć Boga nie widzi, często nie odczuwa
jego obecności, wierzy, że jest z nim Chrystus. Szuka Jego
towarzystwa. Wiele od siebie wymaga”.

Rozpoczęliśmy drugą serię przygotowań
do Bierzmowania
Drugą serię pracy formacyjnej rozpoczęła w niedzielę
– 16 lutego młodzież przygotowująca się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii. Spotkanie
rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 8.30, którą celebrował ks. Dawid Surmiak, dekanalny koordynator przygotowania do bierzmowania. Podczas Mszy młodzi wysłuchali kazania ks. Pawła Wawaka na temat niemożliwości
bycia „wierzącym, niepraktykującym” oraz w obrazowy
sposób zostali pouczeni o tym, po co ludziom przykazania; są jak sygnalizacja świetlna, która nie jest celem
samym w sobie, ale porządkuje i pomaga uczestnikom
ruchu drogowego bezpiecznie dotrzeć do celu. Po Mszy
Świętej młodzi zgromadzili się w kaplicy i wysłuchali
konferencji ks. Dawida Surmiaka na temat roli wspólnoty: rodziny, klasy, przyjaciół – ale także tej szczególnej wspólnoty, jaką jest wspólnota parafialna, tworzona
przez małe grupy pomagające wzrastać w wierze i bezpiecznie dotrzeć do nieba. Na zakończenie konferencji
animatorzy podzielili się świadectwami swoich przynależności do grup parafialnych i pokazali w jaki sposób
wpłynęło to na ich dotychczasowe życie i wartości, którymi kierują się w życiu.
Po konferencji kandydaci przeszli do salek parafialnych
na spotkania w małych grupach, gdzie pogłębiali temat
wspólnoty, a na koniec zgromadzili się w parafialnej kawiarni, gdzie wypili kawę i zjedli ciastko, dbając przy
tym o ludzką wspólnotę – rozmawiania i przebywania ze
swoimi kolegami i koleżankami. Sakramentu Bierzmowania udzieli młodzieży [72 osoby] biskup Piotr Greger
– w poniedziałek, 27 kwietnia, o godz. 18.00.

Ogłoszenia parafialne
1. Rozpoczynamy dzisiaj 53. Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. To czas przebłagania
za grzechy pijaństwa, a także podejmowania
przyrzeczeń abstynenckich.
2. W Środę Popielcową – 26 lutego rozpoczynamy
Wielki Post. Msze Święte o godz. 7.00, 8.30,
16.30 i 18.00. Kancelaria parafialna będzie
nieczynna. W tym dniu zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do jej przestrzegania zobowiązani są wszyscy, którzy
ukończyli 14. rok życia aż do śmierci. Zachowujemy również post ścisły, spożywając tylko trzy posiłki, w tym jeden do syta. Obowiązuje od ukończenia 18. roku życia do rozpoczęcia 60.
3. Podczas Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w piątki o 17.30 na Drogę Krzyżową, a w niedziele o 17.15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które wygłosi

diakon Jakub Michalik. Podczas nabożeństwa
będzie zebrana tradycyjna składka na przygotowanie Grobu Pańskiego.
4. W przyszłą niedzielę – 1 marca, o 14.00, zapraszany dzieci specjalnej troski, ich rodziców i opiekunów, na Mszę w dolnej kaplicy.
5. Przy stolikach z prasą jest jeszcze do nabycia
„Zdrapka Wielkopostna”. To kolorowa plansza, która pomoże nam w duchowym przeżyciu Wielkiego Postu. Umieszczono na niej
ponad 40 pól – do odkrycia w kolejnych
dniach Wielkiego Postu. „Zdrapka” to dobry
prezent, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak
i dorosłych, przygotowujący do Świąt Wielkanocnych.
6. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła i złożoną ofiarę mieszkańcom Starych Bloków numer 36, 38 i 40. W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloków numer 42 i 43.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 23 lutego

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Wiesław Noworyta
Janina Dźwigaj
Jan Szałaśny
Tadeusz Jarguz w 39 r. śmierci
Stefania i Jan Wójcik

PONIEDZIAŁEK – 24 lutego

6.30 † Józef Kawka
6.30 † Ryszard Żmuda
18.00 † Zofia Łaczny w 1 r. śmierci

WTOREK – 25 lutego

6.30 † Wacław Bober w 35 r. śmierci z żoną
Janiną
18.00 † Barbara Grzywa w r. śmierci

ŚRODA POPIELCOWA – 26 lutego

7.00 † Władysław Wrona
8.30		 O błogosławieństwo Boże dla mieszkańców i sprzątających z ulic: Daszyńskiego, Drobniaka i Ofiar Oświęcimia
16.30 † Maria Nycz
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: † Władysława Walkowicz w 1 r. śm.; † Aniela
Wiercigroch w 1 r. śm.; † Władysław Lachendro; † Anna Michewicz w 5 r. śm.;
† Marian Pałka z rodzicami; † Jan Jarmundowicz; † Zbigniew Pyrek; † Maria Stadnik w 1 r. śm.; † Anna Piotrowska; † Maria Krauzowicz; † Aniela Odrowąż; † Krzysztof Małysiak; † Krystyna
Radwan; † Bronisława Kociak.

SOBOTA – 29 lutego

6.30		 Za zmarłą Olę oraz o ukojenie bólu po
stracie dziecka i wytrwałość w wierze
dla jej rodziców
6.30 † Ryszard Żmuda
6.30 † Tomasz Czul
18.00 † Józef Papla w 5 r. śmierci

NIEDZIELA – 1 marca

7.00 † Anna i Józef Kanik oraz Jan Formas
8.30 † Jan Cebularz w 17 r. śmierci
10.00 † Krystyna i Stanisław Klimeczek
z rodzicami
11.30 † Kazimierz Farat w 14 r. śmierci
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Konstancja Gocal

CZWARTEK – 27 lutego

6.30 † Zofia Skowron w 19 r. śmierci
z mężem Piotrem
6.30 † Tomasz Czul
18.00 † Mieczysław Fajfer
18.00 † Andrzej Łyczko

PIĄTEK – 28 lutego

6.30 † Eugenia Piskorska
18.00 † Paweł Andreas
18.00 † Andrzej Łyczko
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