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VII Niedziela zwykła 
 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie 

tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się 

za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. 

Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie 

dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam 

czynili, podobnie wy im czyńcie. 

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam 

wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli 

dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam 

wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których 

spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy 

pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego 

się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami 

Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, 

jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a 

nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie 

wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w 

zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 25. 02. 2019  

18. 00 Za + Mirosławę Broniszewską w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 26. 02. 2019  

18. 00 Za + Oswalda Smandzik, jego ++ rodziców, brata Konrada, bratową 

Marię i krewnych 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania z VII i VIII kl. SP II Grupa 

Kandydatów do Bierzmowania 

 Środa 27. 02. 2019  

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP  z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Ditmara Krupop z ok. 75 r. ur., za żonę Jadwigę, za syna, synową i 

wnuczki 

 Czwartek 28. 02. 2019 – Tłusty Czwartek 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + mamę Gertrudę Dragon z ok. rocznicy urodzin, za + ojca Gerharda i za 

++ z pokr. 

18. 00 Za + Bernharda Laxy w 12 r. śm., za + żonę Jadwigę, syna Rajmunda i za ++ z 

pokrewieństwa 

 Piątek 1. 03. 2019 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów naszego 

kościoła i w int. naszych Chorych oraz Seniorów 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Do MBF z podz. za łaski, z pr. o 

zdrowie w int. Helmuta Siekierka, za żonę i dzieci z rodzinami 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 2. 03. 2019 – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców i o nawrócenie grzeszników 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół św., Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA  – INTENCJA  ZBIORCZA  

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

pew. int. z ok. urodzin  

- Za ++ Gerharda i Gertrudę Śladek oraz za ++ z rodziny  

- Za + matkę Czesławę Janiszewską, za + ojca Adama, za ++ teściów Zofię i 

Bronisława Bułgajewskich, za ++ z całej rodziny i za pokr.  

- Za ++ rodz. Marię i Józefa Jucha, + brata Henryka i pokr. z obu str.  

- Za + męża Gintera Jaguś, jego rodziców i teściów, za siostrę Urszulę, 

szwagra Alfonsa, za całe pokr. i d.op. 

 

 



 Niedziela 3. 03. 2019 – VIII Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + Józefa Rajzebicher w 30 dz. po śm. i za ++ z pokr. 

10. 30 Przez wstawiennictwo św. Ojca Pio, św. Rity, Ojca Chrabela w int. rodz. 

Poskard 

16. 00 Nieszpory  

16. 30 - Za + Jana Lelit, rodziców, teściów, siostry, krewnych i d.op.   

- Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Wierzbickiego w 2 r. śm., za ++ z 

pokr. i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

Wszystkich Czcicieli Serca Pana Jezusa zapraszam na Msze św. 

pierwszopiątkowe   

2. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną na opał do naszego 

kościoła  

3. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

4. W niedzielę (3.03) kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego  

5. Składam podziękowania Panu Grzegorzowi Siemiątkowskiemu za załatwienie 

wycinki krzewów po zewnętrzenj stronie muru naszego cmentarza parafialnego  

6. Próba chóru parafialnego we wtorek o godz. 18.00  

7. Zebranie ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem 

ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe 

było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów 

ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka 

niebieskiego. 

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela 

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby 

wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. 

Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku 

obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli 

uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga 

twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, 

drugiego nie będzie trzeba». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem 

podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?» 



Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich 

nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan 

zesłał na nich twardy sen. 

Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a 

dzieliła go od nich spora odległość. 

Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z 

pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan 

dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu». 

Patron tygodnia – św. Kunegunda 

Św. Kunegunda, cesarzowa, wdowa, zakonnica (978-1033). Była córką Zygfryda, 
hrabiego Luksemburga. Poślubiła Henryka II, księcia Bawarii, który po śmierci Ottona 
III został wybrany cesarzem Niemiec. Wraz z mężem otrzymała w Rzymie koronę z 
rąk papieża Benedykta VIII. Oboje żyli jako dziewicze małżeństwo. Po śmierci męża 
wstąpiła do klasztoru, który ufundowała. Podczas uroczystości poświęcenia tegoż 
klasztoru, po liturgii Słowa, cesarzowa zdjęła cesarskie szaty, ostrzygła włosy i odziała 
się w zgrzebny habit. Zrobiło to wielkie wrażenie na uczestnikach ceremonii. Opisuje 
to wydarzenie ks. Piotr Skarga w "Żywotach Świętych". Jako zakonnica służyła z 
oddaniem ludziom, zwłaszcza ubogim. Zmarła 3 marca. Pochowano ją obok męża w 
katedrze bamberskiej. 

W IKONOGRAFII Święta występuje w stroju cesarskim, najczęściej z mężem św. 
Henrykiem. Przedstawia się ją także w habicie zakonnym trzymającą w ręku kościół. 

Humor 

Koleżanka do koleżanki: 

- Nie mogę nauczyć męża porządku! 

- A co on takiego robi? 

- Za każdym razem chowa portfel w inne miejsce. 

- Hej, co jutro robisz stary? 

Idę z synem za miasto, kupiłem latawiec ... będziemy puszczać w powietrze takiego 

dużego smoka! A ty? 

- No w sumie prawie to samo, odprowadzam teściową na lotnisko. 

Pobożny muzułmanin wsiadł do taksówki w Londynie i słysząc muzykę, szorstko 

rzekł do taksówkarza: - Wyłącz radio, nie mogę słuchać muzyki, bo w czasach proroka 

jej nie było, a szczególnie zachodniej muzyki, która jest muzyką niewiernych. 

Taksówkarz grzecznie wyłączył radio, po czym zatrzymał auto i otworzył drzwi od 

pasażera. Co robisz? – zapytał muzułmanin. – W czasach proroka nie było taksówek, 

więc wysiadaj i poczekaj na wielbłąda! 


