
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

WW YY PP ŁŁ YY ŃŃ   

NNAA  GGŁŁĘĘBBIIĘĘ   
Gazetka parafialna 

ul. Fr. Ryxa 35, 05-505 Prażmów, tel. 227270595; parafia.prazmow.pl 

Nr konta 87 800 2000 400 371 953 202 600 01 

77  NNiieeddzziieellaa  ZZwwyykk łłaa                          2233  lluutteeggoo                                                          337766’’2200   
 

LITURGIA    SŁOWA 

Czytanie I: Kpł 19,1-2;17-18 * Ps 103 * Czytanie II: 1Kor 3,16-23 

Ewangelia: Mt  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.                                                           

 

 

„Bóg zapłać” za ofiary na pokrycie kosztów druku naszej gazetki 
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➢ W najbliższą środę -  Popielec, który rozpoczyna święty czas Wielkiego 

Postu. Msze św. o godz. 930, 1700 ,  1900 (Obecność kandydatów do 

Bierzmowania obowiązkowa). Na każdej Mszy obrzęd posypania głów 

popiołem. Przypominamy, że w Popielec obowiązuje post ścisły.  

➢ Kancelaria w Środę Popielcową będzie nieczynna 

➢ W piątek zapraszamy  na Drogę Krzyżową - o godz. 1615 z udziałem dzieci 

(obecność dzieci komunijnych i rocznicowych  obowiązkowa); - o godz. 1730 

dla dorosłych i  o godz. 1900 - młodzież. (obecność kandydatów do 

Bierzmowania obowiązkowa)..  

➢ W sobotę – 29 lutego – kancelaria będzie nieczynna. 

➢ Za tydzień I niedziela Wielkiego Postu. Tego dnia będziemy przeżywać 

wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi  ks. Biskup Michał Janocha.   

 PLAN WIZYTACJI 1.III.2O20 (I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU) 

920 – Liturgiczne powitanie Księdza Biskupa w drzwiach kościoła  

i procesja do ołtarza. Adoracja u stóp ołtarza i modlitwa ze 

święta św. Franciszka. Powitanie przez parafian i ks. Proboszcza. 

Msza św. z udziałem dzieci komunijnych. (Błogosławieństwo 

dzieci) 

1130 – Suma - Przed błogosławieństwem sprawozdanie x. Proboszcza  

o stanie parafii, Sprawozdanie ministrantów, Kół Różańcowych, 

scholi, Kościoła Domowego. 

Po Mszy procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych parafian. 

1345 – Obiad z przedstawicielami parafii. 

1640 – Kancelaria 

1715 – GORZKIE ŻALE z nauką pasyjną 

1800 – Msza Święta – z udziałem kandydatów do Bierzmowania.  

1915 – Kolacja z przedstawicielami grup parafialnych. 
 

 

M I Ł O Ś Ć  N I E Z W Y C I Ę Ż O N A  

Pan Jezus zestawia w dzisiejszej Ewangelii to, co mówią ludzie, to co mówi świat, to co 

podpowiada nam jakiś wewnętrzny odruch z tym, co mówi On – Zbawiciel świata. Jezus 

wybawia nas najpierw od pewnych schematów, które nas zniewalają, pewnych 

oczywistości, nad którymi już przestaliśmy reflektować. Dlatego mówi: „A Ja wam 

powiadam”. Decydujące w tej sytuacji jest to, czy chcę słuchać Jezusa? Bo jeśli nie, to nadal 

będę tkwił w zamkniętym świecie z którego nie ma wyjścia. On wszedł w nasze życie,  

w nasze zniewolenia, ludzkie, religijne i kulturowe uwarunkowania. Dlatego Jezus najpierw  

W I E L K I  P O S T  W  N A S Z E J  P A R A F I I  

ŚRODA POPIELCOWA: 

Msze święte: 930, 1700 i 1900 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 

w każdy piątek Wielkiego Postu 

1615 – dzieci ; 1730 – dorośli;  1900 - młodzież 

G O R Z K I E  Ż A L E  

z nauką pasyjną: Niedziela – 1715 

REKOLEKCJE:26,27,28,29 marca  

TRIDUUM PASCHALNE - 9, 10, 11 kwietnia 

 

 



opisuje sytuację wyjściową: „Słyszeliście, że 

powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!” Z tą 

zasadą nikt nie dyskutował. Prawo 

sprawiedliwej zemsty, słusznego odwetu było 

tak oczywiste jak słońce na niebie. Ten, który 

we mnie uderza musi wiedzieć, że nastąpi 

kontratak. Ten, który próbuje zabrać mi szatę 

musi zdawać sobie sprawę, że trzymam ją na 

tyle mocno, że nigdy nie wypuszczę jej z rąk. 

Ten, który przymusza mnie, bym szedł z nim 

sto kroków, niech wie, że nigdzie się nie 

wybieram. I wreszcie ubogi krewny, któremu 

zawsze brakuje pieniędzy i prosi o pożyczkę 

niech znowu zobaczy zamknięte drzwi. 

Wychodząc z opisanych uwarunkowań Jezus 

mówi:  „A Ja wam powiadam: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują; tak będziecie synami 

Ojca waszego, który jest w niebie”. Warto 

zauważyć – i to jest najważniejsze – że miłość 

nieprzyjaciół nie zawsze porządkuje naszą 

relację z przeciwnikiem, ale zawsze ma swoje 

fundamentalne odniesienie do Boga. Jezus nie 

mówi: „miłujcie waszych nieprzyjaciół, to 

wtedy się nawrócą, staną się dobrzy i świat 

będzie piękny”. Jezus mówi: „tak będziecie 

synami Ojca waszego, który jest w niebie”. 

Możemy powiedzieć, że miłość nieprzyjaciół 

- to klucz do nieba. Najpierw użył go sam 

Zbawiciel. Gdy Jezus konał na Krzyżu 

opluty, skrwawiony i wyśmiany, 

otoczony zgrają szyderców  

i bluźnierców. Tych, którzy zadali  Mu 

tyle cierpień fizyczny i psychicznych, to 

właśnie wtedy wypowiedział słowa 

modlitwy, które są najwyższą formą 

realizacji przykazania miłości 

nieprzyjaciół: „Ojcze, przebacz im”.  

A przecież mógł zastosować prawo słusznej 

zemsty, sprawiedliwego odwetu. Jezus był 

nie tylko cierpiącym człowiekiem ale także 

Wszechmocnym Bogiem i w każdej chwili  
 

mógł powiedzieć: „Dosyć, przesadziliście”  

i użyć swej sprawiedliwości karzącej. Ale 

Jezus jest przecież Słowem Wcielonym  

i właśnie teraz wciela w życie słowa 

dzisiejszej Ewangelii. Gdy patrzymy na życie 

świętych (nie tylko męczenników), to 

wspólnym mianownikiem ich - tak różnych 

przecież duchowości -  jest miłość  

a zwłaszcza miłość nieprzyjaciół. Iluż 

nieprzyjaciół miał sługa Boży ks. kard. Stefan 

Wyszyński? Można powiedzieć – tylu 

wrogów ilu miała ich nasza Ojczyzna od  

3 sierpnia1901 roku do 28 maja1981 roku. 

Urodził się zaborze rosyjskim, uczył się także 

w zaborze niemieckim. Gdy nadeszła po 123 

latach niewoli upragniona wolność i Polska 

wróciła na mapę Europy postanowił służyć 

Ojczyźnie ziemskiej oddając życie na służbę 

Ojczyźnie niebieskiej. Gdy przygotowywał 

się do kapłaństwa w seminarium 

włocławskim spełniła się zapowiedź Matki 

Najświętszej z Fatimy i bezbożny komunizm 

ruszył z Rosji, by zalać całą Europę. Cud nad 

Wisłą, modlitwa i walka tysięcy, 

powstrzymały nieprzyjaciół Boga  

i człowieka. Dziewięć lat później Polskę 

zalewa nienawiść niemieckiego faszyzmu  

z zachodu i sowieckiego komunizmu ze 

wschodu. A po wojnie taka wielka 

niesprawiedliwość dziejowa, gdy biedna 

Polska zostaje oddana pod jarzmo 

bezbożnego komunizmu. W dziesiątą 

rocznicę Powstania Warszawskiego 

uwięziony Prymas tak pisał: „Jesteśmy – 

mimo woli – pokoleniem bohaterów.  

W ciągu półwiecza wieku XX spędziliśmy 

wśród szczęku broni dziesiątki lat. 

Patrzyliśmy na ludzi uzbrojonych po zęby, 

jak zalegali okopy; muzyką naszą są armaty, 

bomby i karabiny maszynowe. Widzieliśmy 

tysiące poległych żołnierzy, przeżyliśmy 

śmierć olbrzymów, dyktatorów, autokratów,  

 

 

jednowładców. Rządy zmieniały się w oczach naszych jak liście na drzewach… Czyż może 

nam coś imponować? Przestaliśmy się bać luf karabinów i armat. Człowiek uzbrojony nie 

budzi w nas ani lęku, ani … szacunku. Co więcej bardziej bohaterski wydaje  nam się 

człowiek bezbronny niż uzbrojony. Czekamy teraz na mocarzy myśli, woli, serca, cnoty… 

Tylko tych zdolni jesteśmy szanować. Tylko ci są godni stanąć w szranki walki –  

o lepsze…”  Ten, który miłuje nieprzyjaciół walczy bez oręża lecz bronią najpotężniejszą, 

a jest nią miłość. Prośmy słowami modlitwy prymasa Tysiąclecia Dobrego Boga: 

„Dozwól Stwórco, abym w każdym Twoim stworzeniu łatwo dostrzegł Twoją 

Mądrość, Miłość i Dobroć.  

Ojcze, abym umiał miłować każde stworzenie, jak Ty je miłujesz. 

Abym umiał każdego człowieka tak uszanować, jak Ty go szanujesz. 

Pomóż Synu Boży, abym chciał służyć każdemu, jak Ty stale służysz. 

Pomóż Chryste, abym umiał oddać się za ludzi, jak Ty to uczyniłeś”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Z DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY      969 

+ Dziś medytację poszłam odprawić przed Najświętszym 

Sakramentem. Jak się zbliżyłam do ołtarza, obecność Boża 

przeniknęła duszę moją, zostałam pogrążona w oceanie Jego 

Bóstwa i powiedział mi Jezus: Córko moja, wszystko, co istnieje, 

twoim jest. — I odpowiedziałam Panu: Niczego nie żąda serce 

moje, tylko Ciebie jednego, o Skarbie serca mojego; za wszystkie 

dary, które mi dajesz, dziękuję Ci, o Panie, ale ja żądam tylko 

Serca Twego. Choć wielkie są niebiosa, niczym są dla mnie bez 

Ciebie; Ty dobrze wiesz, o Jezu, że ustawicznie omdlewam  

z tęsknoty za Tobą — Wiedz o tym, córko moja, że co inne dusze 

dostąpią w wieczności, ty już teraz tego kosztujesz. — I nagle 

dusza moja została zalana światłem poznania Boga. 

 
 

Miłość jest należytym usposobieniem ducha, który niczego nie przedkłada ponad 

znajomość Boga. Takiej miłości nie można posiadać w sposób trwały, gdy się jest 

wewnętrznie przywiązanym do jakiegokolwiek dobra na ziemi.  

Kto miłuje Boga, ten ponad wszystkie Jego stworzenia stawia poznanie i wiedzę  

o Nim; ku Niemu także zwraca się ustawicznym pragnieniem i miłością swojej duszy.  

Ponieważ wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga i dla Boga  

i ponieważ Bóg jest o wiele doskonalszy od rzeczy, które stworzył, dlatego każdy, kto się 

odwraca od najdoskonalszego Boga i zwraca ku marnościom, okazuje, iż mniej sobie 

ceni Boga od rzeczy przezeń stworzonych.  

"Kto Mnie miłuje - mówi Pan - będzie zachowywał moje przykazania. To zaś jest 

moje przykazanie - powiada - abyście się wzajemnie miłowali". Kto więc nie miłuje 

bliźniego, ten nie zachowuje przykazania, a kto nie zachowuje przykazania, ten nie może 

miłować Boga.  

Szczęśliwy człowiek, który potrafi miłować wszystkich bez różnicy. 

(św. Maksym Wyznawca) 

 



 


