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VII Niedziela Zwykła  

 

Ewangelia wg. św. Mateusza 

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; 

abyście się stali 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". 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 20. 02. 2017  

18. 00 Za + śp. Tadeusza Czopek i d.op. 

  

Wtorek 21. 02. 2017 – św. Piotra Damiana, bpa i dra K. 
18. 00 Za + Jana Kampa w rocznicę śmierci, za ++ rodziców, siostrę i pokr. 

  

Środa 22. 02. 2017 – Katedry św. Piotra Apostoła, święto 
7. 00 Za ++ rodz. Mylek – Klik i ich rodziców z obu stron, za + brata Huberta, 

siostrę Małgorzatę, za + chrześniaka Andrzeja i d.op. 

  

Czwartek 23. 02. 2017  - św. Polikarpa, bpa i M. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za + matkę Marię Faszinka w 4 r. śm., za ++ z rodz. i pokr. 

  

Piątek 24. 02. 2017   
18. 00 Za + męża Gintera Jaguś, za jego ++ rodziców i teściów oraz dusze czyśćcowe 

  

Sobota 25. 02. 2017   
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 

int. Józefa Szaja z ok. 60 r. ur. i w int. całej rodziny  

- Do św. Siostry Faustyny, Przemienienia Pańskiego, do Bożego Miłosierdzia 

o wyzwolenie z nałogu alkoholizmu i o miłość w rodzinie  

- Za + męża Edwarda Pawlaczyk, za ++ rodziców z obu stron, + siostrę Zofię, 

braci i krewnych 

  

Niedziela 26. 02. 2017 – VIII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + Oswalda Smandzik, jego ++ rodziców, brata Konrada, bratową Marię i 

krewnych z rodzin Smandzik – Jagosz, pokr. i dusze czyśćcowe 

10. 30 Za ++ Agnieszkę i Juliusza Jaszkowic, za ++ z rodziny Kacuba  i pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + matkę Gertrudę Dragon z ok. 90 r. ur., za ojca Gerharda, pokr. i dusze 

czyśćcowe 

 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: w środę święto Katedry św. Piotra 

Apostoła, w czwartek wspomnienie św. Polikarpa   

2. Przyszła kolekta parafialna na opał do naszego kościoła. W chwili obecnej 

zakupiono już do kościoła 14 ton  ekogroszku (koszt: 10.290 Zł). Poprzednia 

grudniowa kolekta na opał wystarczyła na zakup sześciu ton opału (wyniosła 

wtedy 4.456 Zł). Za wszelkie ofiary składane na ten cel  już dziś w imieniu całej 

Wspólnoty składam serdeczne podziękowania  

3. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00 

 

Patron tygodnia – św. Aleksander 

Św. Aleksander, biskup (250-328). Był biskupem Aleksandrii. Nazwę Aleksandria 

nosi kilkadziesiąt miast, które założył Aleksander Wielki (356-323 przed Chrystusem). 

w tym wypadku mowa o Aleksandrii egipskiej. w dziejach pierwszych wieków 

chrześcijaństwa miasto to odegrało wybitną rolę. Wystarczy wspomnieć, że po Rzymie 

w Martyrologium Kościoła jest najczęściej wspominane obok Konstantynopola. 

Samych biskupów ma na ołtarzach 11. Wśród nich są św. Atanazy, doktor Kościoła († 

373), św. Cyryl, doktor Kościoła († 444) i św. Jan Jałmużnik († ok. 616). 

Od pierwszych lat swojej młodości Aleksander poświęcił się służbie Bożej. Zajmował 

wśród kleru aleksandryjskiego za rządów św. Piotra, a potem św. Achilla, wybitne 

miejsce, skoro po śmierci tego ostatniego został wybrany jego następcą (313). 

Największą zasługą św. Aleksandra było to, że jako pierwszy rozpoznał błędy Ariusza 

i z całą stanowczością je zwalczał. Gdyby biskupi Kościoła na Wschodzie poszli jego 

śladem, herezja Ariusza nie wyrządziłaby Kościołowi Chrystusowemu tyle krzywdy, 

zaoszczędziłaby mu wiele ran. Ariusz pochodził z Cyrenajki (Afryka), ale kształcił się 

w Aleksandrii. Tam też został wyświęcony na kapłana. Kiedy Ariusz zaczął publicznie 

głosić swoją błędną naukę, że Pan Jezus nie jest Synem Bożym naturalnym, ale tylko 

z adopcji, św. Aleksander zwołał synod, na którym nauka Ariusza została potępiona 

(320). Naukę tę potępił również pierwszy sobór powszechny, zebrany w Nicei w roku 

325. Cesarz skazał Ariusza na wygnanie, a jego pisma jako heretyckie nakazał spalić. 

Św. Aleksander wyróżnił się nie tylko jako żarliwy obrońca czystości wiary, ale 

również jako doskonały administrator i duszpasterz. Wystawił w Aleksandrii 

największy kościół ku czci św. Teonasa. Mnichom, żyjącym w wielkich koloniach 

w Egipcie, posyłał kapłanów. Zwołał synod biskupów Egiptu i Libii (320). Zostawił 

także 70 listów do różnych hierarchów, które stanowią cenne źródło dokumentalne dla 

poznania ówczesnych dziejów. Wśród nich jest list do cesarza Konstantyna 

i Wielkiego z prośbą o inicjatywę zwołania soboru powszechnego, co się też stało 



(325). Na tym soborze w Nicei w imieniu św. Aleksandra przemawiał diakon Kościoła 

aleksandryjskiego, św. Atanazy, wykazując błędy Ariusza, które zostały potępione. 

Św. Atanazy właśnie po św. Aleksandrze objął stolicę biskupią w tym mieście. 

Aleksander pożegnał ziemię dla nieba 18 kwietnia 326 roku. 

W IKONOGRAFII przedstawiany jest z rylcem w dłoni. 

Pierwszy list do Koryntian 3,16-23.  

Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście 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 

Przyszła mężatka pyta swoją koleżankę: 

- Jaki prezent kupił ci twój narzeczony przed ślubem? 

- Widzisz tego szmaragdowego cadillaca zaparkowanego przed domem? 

- Widzę. 

- Podoba ci się jego kolor? 

- Bardzo. 

- Nie za jasny? 

- Nie. 

- A może trochę za ciemny? 

- Nie! W ogóle jest fantastyczny. 

- No to kupił mi garnki dokładnie w tym samym kolorze. 

Mąż z żoną na rybach: 

- Luśka, daj chleb... 

- Zjadłam. 

- To daj kukurydzę. 

- Też zjadłam. 

- To zjedz jeszcze robaki i wracamy do domu... 


