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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Jerychu
modlitewnym,  szczególnie  osobom  odpowiedzialnym  za
organizację tego wydarzenia. Bóg zapłać!
W  poniedziałek  zapraszamy  na  spotkanie  Bractwa  św.
Pawła o g.  19.00 w Bibliotece parafialnej.  Po wieczornej
Eucharystii  spotkanie  Wspólnoty  Krwi  Chrystusa  w  ka-
wiarence,  a  w  salce  katechetycznej  Ruchu  Rodzin
Nazaretańśkich. 
2. W środę po wieczornej Eucharystii nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. O 19.00 spotkanie młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 
3.  W  czwartek  nie  będzie  spotkania  Wspólnoty  Szkoła
Maryi, natomiast w piątek tradycyjnie zapraszamy na ca-
łodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy
adoracji. O g. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a od
g. 16.00 do g. 17.15 na wspólną modlitwę przed Najświęt-
szym Sakramentem zaprasza Wspólnota Krwi Chrystusa.
O  g.  17.15  Różaniec  w  intencji  pokoju  na  świecie.  Po
wieczornej Mszy, spotkanie Kręgu biblijnego w Bibliotece
parafialnej. 
4. W piątek, wieczorną Eucharystią, rozpoczną się w na-
szej  parafii  weekendowe  rekolekcje  prowadzone  przez
Szkołę Maryi. Zapraszamy do udziału.
5. W sobotę obchodzimy Święto katedry Świętego Piotra. 

6. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza do wzięcia udziału
w weekendowych rekolekcjach, które odbędą się w Domu
Misyjnym   Misjonarzy   Krwi   Chrystusa   w   Swarzewie
w dniach 21 – 23. lutego.
7. Ks. Tomasz zaprasza uczniów klas ósmych na pierwsze
spotkanie przygotowujące do sakramentu bierzmowania
w sobotę, 29. lutego o g. 10.00 w dolnym kościele.
8.  Ks.  Krzysztof    zaprasza   do   udziału  w   pielgrzymce
z  okazji  100.  rocznicy  urodzin  św.  Jana Pawła  II  od  30
kwietnia  do  3  maja  br.  Koszt  to  ok.  680  zł.  Więcej
informacji  oraz  plan  wyjazdu  u  ks.  Krzysztofa.  Zapisy
potrwają do końca lutego.
9.  Tegoroczne  rekolekcje  wielkopostne,  o  charakterze
rodzinnym, rozpoczną się w naszej parafii  w I  niedzielę
Wielkiego  Postu,  tj.  1.  marca.  Poprowadzi  je  o.  Iwo,
bernardyn  posługujący  na  co  dzień  w  Sanktuarium
Świętego Antoniego Padewskiego w Radecznicy. 
10. Rada Dzielnic Jasień, zaprasza seniorów na spotkanie
w  czwartek,  27.  lutego  o  g.  17.00  w  siedzibie  Rady
Dzielnicy przy ulicy Leszczynowej 5.  Podczas spotkania,
będzie  możliwość  złożenia  deklaracji  przystąpienia  do
klubu Seniora „Aktywny Jasieniak”  

11. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz do
czytania prasy katolickiej, odwiedzenia naszej parafialnej
strony internetowej i  zabrania ze sobą naszego parafial-
nego  biuletynu!  Życzymy  dobrej  niedzieli  i  błogosła-
wionego tygodnia. 
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VI NIEDZIELA

ZWYKŁA

Rok liturgiczny A/II

I czytanie (Syr 15, 15-20)
Wymagająca wolność człowieka
Psalm (Ps 119 (118)
Błogosławieni słuchający Pana
II czytanie (1 Kor 2, 6-10)
Prawdziwa mądrość
Ewangelia (Mt 5, 17-37)
Wymagania Nowego Przymierza

Papieskie Intencje 
Apostolstwa Modlitwy
Intencja powszechna:

Słuchanie  wołania  migrantów.
Módlmy się, aby krzyk braci mi-
grantów,  którzy  wpadli  w  ręce
pozbawionych  skrupułów  han-
dlarzy ludzi, był słyszany i brany
pod uwagę.

Z  Ewangelii według św. Mateusza:

Jezus  powiedział  do  swoich  uczniów:
«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.

Słyszeliście,  że  powiedziano:  „Nie  cu-
dzołóż”.  A  Ja  wam  powiadam:  Każdy,  kto
pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Słyszeliście  również,  że  powiedziano
przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał,
lecz  dotrzymasz  Panu  swej  przysięgi”.  A  Ja
wam  powiadam:  Wcale  nie  przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie:  Tak, tak; nie, nie.
A co nadto jest, od Złego pochodzi».

KOMENTARZ:

Dzięki „prawdzie i łasce, które przyszły przez
Chrystusa”, doświadczamy, że Boże Przykazania –
w ich pogłębionym przez Jezusa wymiarze – służą
dowartościowaniu  i  rozwojowi  każdego  czło-
wieka.  Kto  tego  nie  rozumie,  nie  zrozumie
chrześcijaństwa, które jest religią – więzią miłości
i  spotkania  Boga  z  człowiekiem  w  Chrystusie.
„Wymaganie  głębi  serc”  –  postawione  przez
Chrystusa – nie  może  być  do  końca  zrozumiałe
i spełnione inaczej jak przez wiarę i miłość. Czło-
wiek, wierząc Chrystusowi i wierząc w Chrystusa
jako Syna Bożego, doświadcza zwycięskiej mocy
miłości  objawionej  w  Krzyżu.  To  ona  jest  dla
człowieka źródłem i  siłą  wprowadzenia w życie
pogłębionych  przykazań  i  zobowiązań,  wynikaj-
ących z Przymierza z Jezusem.

Abp. Wacław Depo

KALENDARZ

LITURGICZNY
 

● Sobota, 22. lutego  

- ŚWIĘTO Katedry Świętego Piotra, apostoła. 
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Służba i duchowe ubóstwo w życiu człowieka. 
Służba ubogim-ptochosom jest  konkretnym wyrazem naszej  miłości  do Jezusa.  Kiedy

Zmartwychwstały pyta trzykrotnie nad Jeziorem Galilejskim św. Piotra:  Czy Mnie miłujesz? –
słyszy odpowiedź: Tak,  Panie.  Ty wszystko wiesz,  Ty wiesz,  że  Cię  kocham.  Jezusowi nie wy-
starcza jednak słowna deklaracja, lecz wzywa Piotra do podjęcia służby:  Jeśli Mnie miłujesz,
paś baranki moje (por. J 21, 15-17).

W bliźnim, który potrzebuje naszego gestu
miłosierdzia,  sam Chrystus  na nas  czeka:  „Byłem
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a da-
liście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie.
(…) Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczy-
niliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25, 35.40). Najczęściej rozu-
miemy te słowa w sensie materialnym. Tymczasem
ks. Tadeusz Dajczer w jednej ze swoich homilii wy-
jaśnia, że od głodu fizycznego o wiele głębszy i bar-
dziej istotny jest głód duchowy:  „Człowiek przede
wszystkim  ma  głód  Boga.  Nawet  jeżeli  ten  głód
Boga jest nie wyrażony, nawet jeżeli jest przysypany
jakimś  zabieganiem,  jakimiś  zbytnimi  troskami,
jeżeli nawet jest on podświadomy, jest to największy
głód. To jest ten największy Łazarz naszych czasów
– człowiek głodny Boga. Nie dostrzec tego głodu, nie
przyjść z pomocą to jest największe przestępstwo. To
są  te  grzechy  zaniedbania.  Wystarczy  popatrzeć
dokoła  siebie  i  zobaczyć,  ilu  jest  tych  głodnych
fizycznie czy duchowo, w których ukrywa się spra-
gniony miłości nasz Pan”1.

Jesteśmy  w  naszym  życiu  wręcz  otoczeni
ptochosami-ubogimi  w  sensie  duchowym,  którzy
krzyczą o miłosierdzie. Jednak często znajdując się w
takiej sytuacji myślimy, że to zadanie nie dla nas, że
powinien  zająć  się  nim  ktoś  inny.  Nie  jest  łatwo
podjąć posługę. Pojawia się pokusa, żeby jak bogaty
młodzieniec  odwrócić  się  na  pięcie  i  odejść  –  ze
smutkiem, bo w głębi serca czujemy, że to sam Jezus
spojrzał  na  nas  z  miłością  i  poprosił:  Usłuż,  okaż
miłosierdzie moim zagubionym owieczkom.

Bogaty młodzieniec nie zdawał sobie sprawy,
że prawdziwe bogactwo to wewnętrzna zdolność do
tego,  by ofiarować swój  czas,  siły,  zdrowie  a  także
dobra materialne – na służbę, a nie dla zaspokojenia
egoistycznych zachcianek. Gdy służymy przestajemy
koncentrować  się  na  sobie.  Nagrodą  będą  słowa
wdzięczności  wypowiedziane  przez  samego
Chrystusa  ustami  naszych  bliźnich:  Potrzebowałem
Boga, pogubiłem się, zraniłem się grzechem.

–  Ty  dałeś  mi  jeść:  zaspokoiłeś  mój  głód  miłości,
miłosierdzia. Ty mi przebaczyłeś, ty mi podałeś rękę.
Ty mi powiedziałeś dobre słowo, ty mi pomogłeś się
nawrócić i odzyskać nadzieję. 

Gdy spotykamy się z duchową nędzą bliźnich
niemal automatycznie rodzi się w nas pokusa su-
rowej oceny,  odrzucenia i  wzgardzenia.  Tymcza-
sem Jezus wszedł między grzeszników przyjmując
nad Jordanem chrzest nawrócenia z rąk św. Jana
Chrzciciela a potem wiele razy spożywając posiłek
razem z tymi,  których powszechnie  uważano za
niegodnych. Zgodził się, żeby zaliczono Go w po-
czet  złoczyńców  (por.  Mk  15,  28),  skazano  jak
największego  oprawcę,  ukrzyżowano  pomiędzy
łotrami.  Św.  Paweł  napisał,  że  Bóg  „dla  nas
grzechem  uczynił  Tego,  który  nie  znał  grzechu,
abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2
Kor 5, 21). W ten sposób Jezus służy nam wszys-
tkim,  bo  wszyscy  jesteśmy  grzesznikami  i  po-
trzebujemy  zbawienia.  Dla  nas  stał  się  ubogim-
ptochosem,  aby  nas  ubóstwem  swoim  ubogacić
(por.  2 Kor 8,  9).  Papież Franciszek uczy,  że bo-
gactwem, którego Chrystus udziela  nam, grzesz-
nikom,  gdy  zniża  się  do  nas,  jest  Jego  bezgra-
niczne, synowskie zaufanie Ojcu:

„Chrystus ubogaca nas swoim ubóstwem przez
to,  że staje  się  ciałem, bierze na siebie  nasze sła-
bości, nasze grzechy, udzielając nam nieskończonego
miłosierdzia  Bożego.  Ubóstwo Chrystusa jest  Jego
największym  bogactwem:  Jezus  jest  bogaty  swoim
bezgranicznym zaufaniem do Boga Ojca, swoim bez-
ustannym zawierzeniem Ojcu, bo zawsze szuka tylko
Jego woli i Jego chwały. Jest bogaty niczym dziecko,
które czuje się kochane, samo kocha swoich rodzi-
ców i ani na chwilę nie wątpi w ich miłość i czułość.
Bogactwo  Jezusa  polega  na  tym,  że  jest  Synem.
Jedyna w swoim rodzaju więź z Ojcem to najwyższy
przywilej tego ubogiego Mesjasza. Jezus wzywa nas,
byśmy  wzięli  na  siebie  Jego  «słodkie  jarzmo»,

Dokończenie na następnej stronie.
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to  znaczy  byśmy  wzbogacili  się  Jego  «bogatym
ubóstwem» albo «ubogim bogactwem», byśmy wraz
z Nim mieli udział w Jego Duchu synowskim i brater-
skim,  stali  się  synami  w  Synu,  braćmi  w  pierwo-
rodnym Bracie (por. Rz 8, 29)”2.

Ofiarując  nam poprzez  uniżenie  swoje  dary
duchowe Chrystus zaprasza nas,  abyśmy i  my stali
się posłańcami Bożego miłosierdzia dla duchowych
żebraków. Jednocześnie uzdalnia nas do naślado-

wania Go dając nam w Duchu Świętym wewnęt-
rzną moc do służby i daru z siebie – łaskę nowego
życia. „A właśnie za wszystkich umarł [Chrystus] po
to,  aby ci,  co żyją,  już nie żyli  dla siebie,  lecz dla
Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor
5, 15).

Artykuł pochodzi z materiałów
formacyjnych wspólnoty Ruch Rodzin

Nazaretańskich.

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek  17.02. 2020  Wtorek  18.02.2020

8.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XVIII)
2. wolna intencja

8.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XIX)
2. wolna intencja

18.00 1. +Roman TOMCZAK (XIII)
2. +Helena PAWŁOWSKA, w dniu ziemskich urodzin.
3. O łaskę zdrowia, po operacji dla siostry Marii 
Elżbiety od Trójcy Świętej. 

18.00 1. + Roman TOMCZAK (XIV)
2. +Karol DAWIEC w 1. rocznicę śmierci. 

 Środa 19.02.2020  Czwartek  20.02.2020
8.00 1. O zdrowie duszy i ciała dla Andrzeja. 

2. wolna intencja
8.00 1. wolna intencja

2. wolna intencja
18.00 1. + Roman TOMCZAK (XV)

2. W intencji Jakuba, o łaskę zdrowia oraz Dominika 
o pomyślność podczas egzaminów maturalnych.  
3. + Dariusz PIERNICKI (XX)

18.00 1. + Roman TOMCZAK (IX)
2. + Dariusz PIERNICKI (XIV)

3. ++ z Rodziny WILSKICH

 Piątek 21.02.2020
8.00 1. +Jan PETKE w 2. rocznicę śmierci.  

2. + Dariusz PIERNICKI (XXII)
18.00 1. + Roman TOMCZAK (XVII)

2. + Janina KĘDZIERSKA. 
3. Z okazji 1. rocznicy urodzin Michała, o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

 Sobota 22.02.2020   
8.00 1.+ Dariusz PIERNICKI (XXIII)

2.+ Czesława i tata Stanisław w 4. rocznicę śmierci. 
3. wolna intencja
4. wolna intencja

18.00 1. W intencji Krzysztofa o łaskę nawrócenia i uwolnienie z nałogu. 
2. +Roman TOMCZAK (XVIII)

Niedziela  23.02. 2020    
7.30 ++ Marianna i Kazimierz KORPIK
9.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XXIV)

2. + Barbara w 1. rocznicę śmierci oraz + Edward w 9. rocznicę śmierci.
9.15 /dk/  + Wojciech JÓZEFOWICZ oraz ++ z rodziny obojga stron. Intencja od sióstr Wojciecha. 
10.30 1. + Regina GAWDZIK oraz ++ z rodziny GAWDZIK I KRÓL.  

2. + Feliks MADEJ w 6. rocznicę śmierci. 
11.00 /dk/  W intencji Arkadiusza z okazji 40. urodzin o Boże błog., potrzebne łaski. 
12.00 1. +Roman TOMCZAK (XIX)

2. O opiekę Bożą dla Mikołaja i Natalii oraz o potrzebne łaski. 
13.15 1. + Jan GNIECKI 

2. ++ Jerzy i Jadwiga. 
18.00 1. +Helena i Zygmunt JELIŃSCY.

2. + Urszula MAZUR w 8. rocznicę śmierci. 
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