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VII Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg św. Mateusza 5,38-48.  

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". 

"Nie stawiajcie oporu złemu" 

Pan mówi: Miłujcie nieprzyjaciół waszych [czyńcie dobrze tym, którzy was 

nienawidzą i módlcie się za prześladujących i spotwarzających was] (Mt 5,44). Ten 

bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną 

krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem okazuje mu 

miłość.  

 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek  24. 02. 2014  
7. 00 O zdrowie duszy i ciała dla Urszuli 

18. 00 Za + Jana Gach i d. op. 

Wtorek  25. 02. 2014  
18. 00 Za ++ Agnieszkę i Juliusa Jaszkowic oraz za ++ rodziców Kacuba 

Środa  26. 02. 2014  
18. 00 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Huberta z ok. 60 r. ur. i za córki z rodzinami  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Marioli z ok. ur., za męża, dzieci i w int. całej rodziny 

Czwartek  27. 02. 2014  
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + Oswalda Smandzik, jego rodziców i brata Konrada 

18. 00 Za + matkę Gertrudę Dragon z ok. rocznicy urodzin 

Piątek  28. 02. 2014  
7. 00 Do B.Op. MBNP za Gotharda Woszek, za dzieci z rodzinami z podz. za łaski  

i za + żonę Krystynę i dziadków 

18. 00 Do BOp. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę za Helmuta z ok. ur.,  

za żonę i dzieci z rodzinami  

Sobota  1. 03. 2014 – I sobota m-ca 
7. 00 Do Niep. Serca NMP za Czcicieli i Ofiarodawców 

17. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Anny z ok. rocznicy urodzin   

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

pewnej intencji, za żonę, syna, synową i wnuki  

- O zdrowie, dary Ducha św. w int. Anny, Anity i Michała – int. ofiarowana 

od koleżanki Justyny  

- Za ++ rodziców Marię i Stanisława Roczek, dwóch synów, zięcia Helmuta, 

za + Emmę Roczek, ++ rodziców, pokr., dwóch ++ braci i dusze czyśćcowe  

- Za ++ Gertrudę i Gerharda Śladek, za ++ rodziców i pokr.  

- Za ++ Marię, Stanisława, Kazimierza i Czesława Radomskich oraz d. op.  

- Za ++ rodz. Franciszkę i Piotra Świerc, + syna, dziadków i ich dzieci 

Niedziela  2. 03. 2014 – VIII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Ferdynanda Czernik w 1 r. śm., za + żonę Halinę Sperling zd. Czernik, 

za + ojca Antoniego Sperling i d. op. 

10. 30 Za + Bernharda Laxy w rocznicę śmieci, za ++ rodzeństwo i za ++ z rodzin 

Matejka - Laxy 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ rodziców Natalię i Henryka Mikołajczak w 3 r. śm. i za ++ z pokr. 

oraz d. op. 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczna kolektę parafialną na opał do 

naszego kościoła  

2. Kolekta z przyszłej niedzieli jest wyznaczona na Seminarium Duchowne i 

inne instytucje diecezjalne  

3. We wtorek  próba chóru  o godz. 19.00  

4. Najbliższa sobota to pierwsza sobota miesiąca - Czcicieli zapraszam na 

Mszę św.  

5. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać „Drogi do Nieba”  

6. Zachęcam do kupna prasy katolickiej   

Pierwszy list do Koryntian 3,16-23. 

Bracia: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a 

wy nią jesteście. 

Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym 

świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. 

Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: "On 

udaremnia zamysły przebiegłych" 

lub także: "Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców". 

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: 

czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to 

rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, 

wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. 

Humor 

Życiowe prawdy. 
Są tylko dwa powody do zmartwień: albo jesteś zdrów albo chory. 

Jeśliś zdrów, to nie ma się o co martwić. 

Jeśliś chory, są dwa powody do zmartwień: albo wyzdrowiejesz albo umrzesz. 

Jeśli wyzdrowiejesz, to nie ma się o co martwić. 

Jeśli umrzesz, to są tylko dwa powody do zmartwień: albo pójdziesz do 

piekła, albo pójdziesz do nieba. 

Jeśli trafisz do nieba, nie ma się o co martwić. 

Jeśli trafisz do piekła, to będziesz tak zajęty witaniem się z kumplami, że 

nie będziesz miał czasu żeby się martwić. 

Więc po co się martwić 

 

- Panie doktorze, temperatura mi spadła, czy to znaczy, że wyzdrowieję? 

- Po prostu już pan stygnie... 



 

Patron tygodnia: św. Gabriel 
 Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (Francesco Possenti), zakonnik (1838-

1862). Urodził się w Asyżu 1 marca 1838 r. Jego ojciec piastował urząd gubernatora 

tego miasta i okolic z ramienia Stolicy Apostolskiej, gdyż obszar ten należał wówczas 

do państwa kościelnego. 

Pierwsze lata swojego życia spędził św. Gabriel w różnych miejscach, a to dlatego, że 

jego ojciec nie zdecydował się jeszcze, gdzie obrać sobie stałą rezydencję. w roku 

1856 osiadł na stałe w Spoleto. Gdy Franciszek miał 4 lata, zmarła jego matka. 

Franciszek odbywał studia najpierw u Braci Szkół Chrześcijańskich, którzy pogłębili 

w nim zasady religijne, wyniesione już z domu. Od roku 1850 uczęszczał do kolegium 

jezuitów. Należał do najlepszych uczniów. Miał wówczas 12 lat. Sakrament 

Bierzmowania przyjął z rąk arcybiskupa Jana Sabbioni. Dbał aż do przesady o swój 

wygląd zewnętrzny, lubił grę w karty, tańce, imprezy artystyczne, wieczorki 

towarzyskie, polowania. Po krótkim okresie zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 

1856 r. wstąpił do klasztoru pasjonistów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne 

Gabriel. Ojciec, który myślał o zaślubieniu go z pewną panienką z dobrej rodziny, był 

stanowczo przeciwny, by jego syn szedł do zakonu i to wówczas jednego 

z najsurowszych. Franciszek zdołał jednak przełamać opór ojca i 6 września tegoż 

roku jako 18-letni młodzieniec pożegnał ojca i braci, i zapukał do bram nowicjatu. 

Obrał sobie zakon, którego celem było pogłębianie w sobie i szerzenie wśród 

otoczenia nabożeństwa do męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej. Dwa te 

nabożeństwa jakoś młodzieńcowi szczególnie przypadły do serca. One też uświęciły 

go tak dalece, że po niewielu latach wzniósł się aż na stopień heroiczny doskonałości 

chrześcijańskiej. Zachował się notatnik Świętego, w którym notował on sobie 

postanowienia do coraz to nowych ofiar w duchu pokuty. Był gotów przyjąć 

wszystkie, choćby największe męki, byle tylko pocieszyć Serce Boże i Jego Matki. 

Zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 r., mając 24 lata, nie doczekawszy święceń 

kapłańskich. Włosi nazywają św. Gabriela Santo del sorriso - "Świętym uśmiechu". 

Jest patronem kleryków i młodych zakonników. Papież św. Pius X ogłosił Gabriela 

błogosławionym (1908), a papież Benedykt XV wpisał go do katalogu świętych 

(1920). Papież Pius XI obrał św. Gabriela za patrona młodzieży włoskiej Akcji 

Katolickiej (1926). w roku 1953 papież Pius XII wyznaczył św. Gabriela na patrona 

diecezji Teramo i Atri na równi ze św. Bernardynem i św. Reparatą. 

 


