
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 13;  VII Niedziela Zwykła – 23 Luty 2020

Czytania: Kpł 19,1-18; Ps 103; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

W kontekście dzisiejszego fragmentu Listu do Koryntian warto
wychylić się nieco ku czasom św. Pawła i rzeczywistości korynckiej
wspólnoty. Otóż funkcjonowało wówczas w mowie potocznej określe-
nie koryntiazomai - ,,żyć po koryncku” - co w skrócie można oddać
poprzez stwierdzenie ,,żyć rozwiąźle”. Korynt, greckie, wielokulturowe
miasto portowe, można by porównać w aspekcie życia moralnego do
dzisiejszego Las Vegas, ale też zapewne do wielu dużych miast, w któ-
rych  możemy  dziś  spotkać  wszelkie  sposoby  na  ,,przyjemne  życie”.
Oczywiście przyjemne według świata… I w takiej rzeczywistości funk-
cjonowali też chrześcijanie, często silnie przesiąknięci stylem ,,życia
po  koryncku”.  Paweł  nie  boi  się  im  przypomnieć,  że  od  momentu
chrztu świętego ich ciało stało się ,,świątynią Ducha Świętego”. I to
jest fundamentalny argument, dla którego stary sposób życia jest cał-
kowicie nieodpowiedni.

Jeżeli dziś widzimy wokół siebie wielu ludzi, także chrześcijan,
których życie moralne wyraźnie rozmija się z nauką Chrystusa, to mu-
simy tym bardziej utwierdzić się w prawdziwie chrześcijańskim stylu
życia. I za wskazaniem św. Pawła możemy dziś na nowo odnaleźć silną
motywację do tego, by żyć inaczej niż ,,wszyscy”. Nie wybiorę świado-
mie takiego czy innego grzechu, bo moje ciało jest świątynią samego
Boga! 

Rozważamy dziś kolejny fragment Jezusowego Kazania na Gó-
rze, w którym Pan wskazuje nam drogę do prawdziwie szczęśliwego
życia. Początek tego dłuższego passusu ewangelicznego to Osiem Bło-
gosławieństw. Dziś jesteśmy w środku mowy Pana Jezusa poświęconej
relacji Prawa Mojżeszowego do Prawa, które przynosi On sam. Chry-

Intencje mszalne: 24.02 - 01.03

Poniedziałek, 24 luty 2020
700 W intencji Artura o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski 
oraz opiekę Matki Bożej
1800 śp. Andrzej Mariański
Wtorek, 25 luty 2020
700 śp. Hanna Tomaszewicz
1800 
Środa, 26 luty  2020 – Środa Popielcowa
700 O łaskę wiary i uzdrowienia oraz opiekę N.M.P dla Stanisława
930 O błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ks. Mirosława 
Wnęka oraz ks. Radosława Hetnerowskiego 
1800 śp. Wanda Ruda (1r.ś.) i Dariusz i Marian Ruda
Czwartek, 27 luty  2020
700 śp. Andrzej Mariański
1800 O Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę  N.M.P.  dla
Krystyny i Karola
Piątek, 28 luty  2020
700   
1800 śp. Michał Śliwka (2r.ś.)
Sobota, 29 luty 2020
700   śp. Helena Leszczyńska
1800  śp. Wiesława(k) Kacprzykowska i Ludwik Kacprzykowski
Niedziela,01 marzec 2020 – I Niedziela Wielkiego Postu
800 śp. Antonina, Franciszek, Jerzy Lagoccy i Wiesława(k) Rink
800  śp. Piotr, Daniel, Jadwiga Załuscy, Tomasz, Weronika, Jan Sowa
930 śp. Barbara Wasilewska (5r.ś.) i zm. z rodz. Wasilewskich oraz 
Madeja
1100 śp. z rodziny Wieliczkiewicz: Michalina, Wanda, Marian, 
Henryk  i zmarli z rodziny Karło
1230 śp. Józef Czwartos(29r.ś.), rodziców; Barbara i Arkadiusz 
Akientiew
1230 Za Żywy Różaniec
1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Błogosławieni, którzy idą drogą Bożą

http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania


stus nie znosi Prawa Starego Przymierza, ale je wypełnia – wypełnia
miłością, daje nam swojego Ducha Świętego, który prowadzi nas jesz-
cze głębiej, dalej niż jakiekolwiek skodyfikowane przepisy, pokazując
nam ich najgłębszy sens.  

Dzisiejsza Ewangelia to dobre słowo dla tych, którzy uważają,
że w chrześcijaństwie chodzi przede wszystkim o ,,bycie dobrym czło-
wiekiem”. Owszem, zrozumiała jest dla nas powinność bycia dobrym
dla innych, szacunku do bliźniego, ale czy w stylu ,,po prostu dobrego
człowieka”, na poziomie naturalnym, znajdziemy wyraźne wezwanie
prowadzące o wiele dalej – aż do miłości nieprzyjaciół? I na czym ma
polegać ,,nie stawianie oporu złemu” i ,,nadstawianie drugiego po-
liczka”?  

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Jednak szcze-
gólnie pomocne w tym kontekście mogą być dla nas drogowskazy, któ-
re daje nam Kościół -  uczynki miłosierdzia co do duszy. Zwróćmy
dziś uwagę na trzy spośród nich.  
,,Modlić się za żywych i umarłych”. W pierwszej kolejności myślimy
tu o naszych najbliższych, z którymi łączy nas miłość, przyjaźń, znajo-
mość,  także  o  tych,  którzy  już  odeszli.  Ale  Kościół  nie  wzywa nas
do ,,modlitwy za tych, których lubimy”, lecz za wszystkich! Także za
tych, z którymi szczególnie nam trudno. 
,,Grzesznych upominać”. Trzeba zawsze jasno nazwać zło – złem, i
nie udawać, że jest dobre. Podobnie, samo cierpienie nie uszlachetnia.
I jest wiele sytuacji, w których trzeba się złu przeciwstawić, a z pewno-
ścią nie poddawać się mu bezmyślnie. W tym kontekście warto dodać,
że w historii Kościoła nigdy za męczenników nie uznawano tych, któ-
rzy sami się o nie prosili. 
,,Krzywdy cierpliwie znosić”. Pan Jezus przede wszystkim pragnie
nas nauczyć właściwej postawy serca – kiedy doświadczam zła, z jed-
nej strony łatwo popaść w cierpiętnictwo, ale jednocześnie nigdy wła-
ściwą  drogą  nie  jest  próba  oddania  drugiemu tym samym.  Jedyną
chrześcijańską drogą jest pokorne i pełne nadziei spojrzenie na krzyż
Jezusa. To Chrystus, niewinny Baranek, wziął na siebie całą niespra-
wiedliwość świata. I tylko On, jako sprawiedliwy i miłosierny Sędzia,
może dokonać właściwej odpłaty, gdy przyjdzie powtórnie.   Por.mateusz.pl

   
 

     

Ogłoszenia parafialne  

 Dzisiejszą niedzielą inaugurujemy w Kościele Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. Hasło tygodnia brzmi "Szczęśliwe dzieci
w trzeźwych rodzinach".

 Dziś  po  Mszy świętej  o  godz.  11:00 spotkanie  „Oazy Dzieci
Bożych”.

 Środą  Popielcową [26  lutego]  rozpoczynamy w tym tygodniu
czas  Wielkiego  Postu,  czyli  okres  czterdziestodniowego
przygotowania  do  Świąt  Paschalnych.  Msze  święte  z
poświęceniem popiołu i obrzędem pokutnym w naszym kościele
o godz. 7:00, 9:30 oraz 18:00. Tego dnia obowiązuje post ścisły,
tzn.  nie  spożywamy  pokarmów  mięsnych,  jemy  tylko  jeden
posiłek do syta.

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: droga
krzyżowa  w  każdy  piątek  –  o  godz.  16.30  dla  dzieci,  
godz. 17.30 dla dorosłych i młodzieży; Gorzkie Żale w niedzielę
o godz. 17.15. 

 W najbliższy  piątek  obchodzimy  po  raz  drugi  w  Kościele  w
Polsce  dzień  modlitwy  i  pokuty  za  grzech  wykorzystania
seksualnego małoletnich.

 Organizowana jest pielgrzymka do Medjugorie w dniach od 18-
25 kwietnia.  Koszt 1300 zł.  Zapisy u ks.  Sylwestra.  Wpisowe
400 zł.

 Dziś w Gościu Niedzielnym ciekawe artykuły: o 12 obietnicach,
które spłyną na czcicieli Serca Jezusa, o najnowszej adhortacji
apostolskiej  papieża Franciszka dotyczącej  Amazonii  [Querida
Amazonia – Umiłowana Amazonia], a także o Paolo Palumbo,
człowieku który  nie  może  samodzielnie  oddychać  ani  mówić,
a mimo  to  zaśpiewał  na  najsłynniejszym  festiwalu  włoskiej
piosenki w San Remo.  Zachęcamy do lektury!

 W minionym tygodniu odszedł do wieczności:
śp. Andrzej Mariański – lat 39, z Gronowa Górnego  
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..
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