Kiedy nie szanuję życia,
kiedy nie cieszę się
swoim życiem i życiem
innych, wtedy Zabijam
poprzez mój egoizm,
brak
tolerancji,
pogardzanie drugim z
jakichkolwiek motywów.
Przykazanie mówi mi:
nie zabijaj w sobie i w
drugich
dobra,
wrażliwości,
nadziei,
pragnień,
tęsknot,
planów, ostatecznie nie
zabijaj w drugim i w
sobie
–
Chrystusa.
Jednym z najstraszniejszych narzędzi zabijania jest słowo, które
wypowiadamy. Słowa trzeba traktować uczciwie, to największy dar jaki Bóg
dał człowiekowi – mawia rosyjskie przysłowie. Wszyscy wiemy, jak wiele dobra
możemy uczynić przez słowo, które leczy, uzdrawia, przywraca nadzieję, jest
znakiem troski, jest sposobem, w jaki wypowiadamy naszą miłość. Trzeba
nam być hojnymi wobec innych w obdarowywaniu ich dobrym słowem. Tak,
byśmy kiedyś nie musieli zapłacić za niewypowiedziane słowa, za poniechane
gesty, za chwile egoizmu, które zabijają, niszczą zaufanie, oddalają,
wprowadza zamęt w ludzkie relacje.
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MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30,
18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00
Środa w godz. 16.00 – 18.00
Piątek w godz. 15.00 – 17.00

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30
NUMERY TELEFONÓW:

ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333 | ks. Przemysław Demski – 512 774 377
ks. Marek Kubecki – 695 482 363 | ks. Krzysztof Kuratczyk – 606 369 244
ks. Piotr Makowski – 531 995 877
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tel. kom. 509 – 470 - 030
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Nie zabijaj
W dzisiejszym fragmencie z Kazania na Górze Jezus interpretuje Prawo
Boże w świetle przykazania miłości. „Słyszeliście, że powiedziano przodkom:
«Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam
powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi”. Kieruje
więc nasz wzrok do środka, do naszego serca, które stanowi centrum życia.
W ten sposób Syn Boży stawia swoim uczniom wymagania, które gwarantują
wejścia do królestwa niebieskiego.
Piąte przykazanie Dekalogu należy do tych, z którymi – jak nam się
często wydaje – nie mamy żadnych problemów. „Nikogo nie zabiłem”, ileż to
razy daje się słyszeć podobne wyznanie w zwykłych rozmowach z tak zwanymi
„porządnymi katolikami”, którzy w ten sposób próbują nadać wysoką rangę
swojemu chrześcijaństwu. Czy to wystarczy? Otóż nie. Aby zachować
przykazanie „Nie zabijaj” jest nam potrzebny najpierw zachwyt nad życiem,
afirmacja tego jakże pięknego i podstawowego daru, powołania, które jest
wspólne wszystkim ludziom. Z tego powołania czerpie każde inne! Jesteśmy
powołani do tego, aby żyć, aby nasze życie przeżyć uczciwie, dojrzale, aby je
przeżyć w miłości, aby żyjąc – być ludźmi szczęśliwymi.
To niezwykle smutne, ilu młodych ludzi, mających po kilkanaście, czy
dwadzieścia kilka lat jest znudzonych, zmęczonych życiem. Widać to nie tylko
wtedy, gdy myślą o samobójstwie, co zdarza się wcale nierzadko, gdy
popadają w nałogi. Widać to w tych sytuacjach, kiedy ludziom nie chce się
niczego tworzyć, doskonalić, rozwijać, nie chce się przemieniać oblicza świata,
w którym żyją. Życie w określonym stanie zakłada najpierw, że człowiek ceni
sobie swoje życie, cieszy się swoim życiem, kocha swoje życie, jak w piosence
Edyty Geppert: „Kocham cię życie / poznawać pragnę cię (…) w zachwycie”.
Dlatego tak bardzo musimy się starać i nawzajem sobie pomagać – w rodzinie,
w szkole, w kościele, w gronie naszych bliskich – aby „wybierać życie”, by
głosić pochwałę życia i to nie tylko pięknymi słowami, ale przede wszystkim
własnym świadectwem dobrego życia, ubogaconego mądrością, uczciwością,
przeżytego w wolności. Taki zachwyt nad życiem, spowoduje niewątpliwie
pragnienie wzięcia odpowiedzialności za własne życie i za życie innych!
zabijam!
dokończenie na ostatniej stronie…
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Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Justyny i Marcina z okazji 15tej rocznicy ślubu oraz dla dzieci Jasia i Julii
† Józef Jankowski, Leopold, Aleksandra(f) Jankowscy, Tadeusz Zieliński i
rodzice z obojga stron
19.02. – Środa
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† Franciszka(f) w rocznicę śmierci, Maria, Jan i Stanisław
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dar małżeństwa dla Anety i syna Rafała
W intencjach czcicieli MBNP
20.02. – Czwartek
† Leon i Agnieszka
† Mieczysława(f) Pietrucha 1 rocznica śmierci
† Łucja Lewandowska w rocznicę śmierci
21.02. Piątek
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Czesława(f) z okazji 78mych urodzin
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1. W najbliższą sobotę zapraszamy na godz. 9.00 do naszej

† maż Roman Wąsik, syn Witold i zmarli rodzice
18.02. – Wtorek
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

22.02. – Sobota – Święto Katedry św. Piotra Apostoła
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Heleny i Stanisława
oraz dla dzieci z rodzinami z okazji 57-mej rocznicy ślubu
III FZŚ
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Zenobii i Henryka
Cegielskich
† Robert Piotrowski 28 rocznica śmierci, Zdzisława(f) Kminikowska, Marian,
Eugenia i Wacław Pawelscy
† Józefa(f), Stefan, Sabina, Aniela i zmarli z rodziny Jastrząb
† Tadeusz, Czesława(f), Władysław, Mirosław Żurawscy
23.02. – VII NIEDZIELA ZWYKŁA
W intencji parafian
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci: Aleksandry,
Piotra, Pawła, Weroniki, Sandry i Przemysława oraz wnuków
† Jerzy Tarka 11 rocznica śmierci, tata Henryk
† Jacek Machowski
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Maurycego z okazji 11-tej rocznicy
urodzin oraz dla rodziców i brata
† Stanisław Pydyniak z okazji urodzin
† Maria 2 rocznica śmierci, Jan 45 rocznica śmierci z rodziny Borowiec
† Marian Chmiel 2 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
† Marianna Ambruszkiewicz 10 rocznica śmierci
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katedry wspólnotę i sympatyków duchowości franciszkańskiej
na spotkanie III FZŚ.
W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada
święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni
Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i
obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na
stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej
stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem
pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim
okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego
następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni
jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w
naszych modlitwach o papieżu Franciszku.
Za tydzień w niedzielę, na godz. 19.00 do domu parafialnego
zapraszamy na kolejne spotkanie szkoły biblijnej.
Ofiary zbierane po każdej Mszy św. za tydzień w niedzielę do
puszek przeznaczamy na działalność naszego parafialnego
zespołu Caritas.
W każdą środę zapraszamy na nowennę i Mszę św. do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i zarazem zachęcamy do składania
swoich intencji.
Zachęcamy do zakupu tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego
Gościa, który adresowany jest do dzieci.

