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Refleksja 

Jesteśmy tak uwarunkowani psychicznie, że chociaż moglibyśmy mówić 

prawdę, nierzadko ją omijamy. Okłamujemy nie tylko samych siebie, ale także 

innych, traktując kłamstwo jako wyjście „lepsze” od bolesnej prawdy. I nie jest 

to kwestia naszej mądrości, lecz chęć ułatwienia sobie życia. A przecież 

powinniśmy stosować prawo, które nam jest dane. Możliwość zrozumienia 

prawa daje nam Pismo Święte.      

Od Proroków, Apostołów, a przede wszystkim od Jezusa Chrystusa 

otrzymaliśmy wspaniały zbiór praw, pouczeń, mądrości w pełni natchniony 

Duchem Świętym. Jest w nim wszystko, co Bóg nam chciał, chce i będzie 

chciał przekazać i powiedzieć. I tak w Księdze Mądrości Syracha czytamy, iż 

Pan zna nasze wszystkie czyny, zamiary, te dobre i te złe: „Ponieważ wielka 

jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na 

bojących się Go – On sam poznaje każdy czyn człowieka” (Syr 15,18-19). 

Może czasami sobie myślimy, że drobna sprawa umknie i ujdzie nam na sucho, 

bowiem trudno to zrozumieć i pojąć, iż Bóg zna i widzi wszystko, wie  

o każdym naszym postępku. 

My sami nierzadko nie pamiętamy wielu szczegółów z naszego życia. Więcej, 

niejednokrotnie mylimy się w ocenie, jesteśmy w bolesnym dla nas błędzie. 

Mądrość Boga, podobnie jak Jego Miłość, nie jest wybiórcza, ale jest tak wielką 

dla nas tajemnicą, że jedynie miłość do Boga potrafi nam cokolwiek przybliżyć 

tę niewysłowioną dobroć, o której święty Paweł pisze w Liście do Kolosan: „tę, 

której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie 

ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, 

czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie 

zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam 

zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości 

Boga samego” (1 Kol 2,8-10). 

Piotr Blachowski 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że 
przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem 
znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: 
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna 
kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 
najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy  
w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, 
ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam 
wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do 
królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano 

przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł 
swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, 
podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed 
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by 
cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do 
więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz 
ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je  
i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci 
powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 
zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 
Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”.  
A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – 
naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, 
lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – 
ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na 
Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo 
nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa 
będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi". (Mt 5, 17-37) 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 17.02 

7
00

 Za † Jana Bałachowskiego – od rodziny Redzików i Jarugów z Łazisk 

Górnych.  

18
00

 Za †† rodziców Józefa i Barbarę Zawadowicz, czterech braci, trzy 

bratowe, męża Witolda Jadeszko, Józefa i Gabrielę Jadeszko, ich syna, 

córkę i dwóch zięciów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek – 18.02 

7
00 Za † Bożenę Przybysz – od rodziny Sztygowskich i Czerwieńskich. 

18
00 Za † Alberta Koszela w 2. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, 

rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 19.02 

7
00 Za † Mikołaja Kubus w 30. dzień po śmierci.     

17
00

 Za † Krystynę Kosewską w dniu urodzin.   

Czwartek – 20.02  

7
00

  Za † Bożenę Przybysz – od Marii.   

18
00

 Za †† rodziców Franciszka i Matyldę Rygol, siostry Ernę i Marię, 

rodziców Alfreda i Katarzynę Fesser, męża Horsta i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

Piątek – 21.02 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † Krzysztofa Spałek.    

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Grzegorza 

Wojdalskiego oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.   

Sobota – 22.02; święto Katedry św. Piotra Apostoła. 

7
00

 Za † Stanisławę Kajzer – Msza św. gregoriańska.  

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Tomasza z okazji urodzin oraz za 

† Andrzeja Kapinos, †† z rodziny.   

Niedziela – 23.02 – VII Zwykła. 

7
00

 Za † Gertrudę Lepich w kolejną rocznicę śmierci.      

8
15 Za †† Annę i Stefana Tkocz, Augustynę i Franciszka Bieniek,  

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Za † Stanisławę Kajzer.   

11
15

 Za †† rodziców Irenę i Antoniego Goleniewski, Agnieszkę  

i Franciszka Gonsior, rodzeństwo, krewnych, znajomych  

i podopiecznych PCK oraz OPS.   

16
30 Nabożeństwo eucharystyczne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) dla Michaliny Bujak z okazji  

18. rocznicy urodzin.   
 

 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na niedzielne Nieszpory.  

 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 W gablotach wywieszone są listy z jubilatami obchodzącymi w tym roku 50. 

rocznicę przystąpienia do 1. Komunii św. Prosimy o stworzenie zespołu 

organizacyjnego, a następnie o kontakt z ks. proboszczem. Msza św. 

jubileuszowa przewidziana jest na 19 kwietnia br. o godz. 9
45

. 

 

NA WESOŁO 

 

Podczas swobodnej rozmowy niemłody już prałat pyta Benedykta XIV: 

– Czym to wytłumaczyć, że broda posiwiała mi bardziej niż głowa? 

– Pewnie dlatego – odpowiada papież z uśmiechem – że ksiądz prałat więcej 

pracował szczękami niż głową. 

 

Policjant do kierowcy: 

- Jechał pan ponad 100 km na godzinę. Nie przyszło panu do głowy, że może 

się pan zderzyć z innym samochodem?! 

- Z innym samochodem? Na chodniku? 
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