
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek24.02 Dzień Powszedni   
1600 +Władysława (31r.śm.), Marię Frankowicz i zm. z r. Łysaków – z int. Łysaków  
1630 + Tadeusza, Mariannę Lach  
Wtorek25.02 Dzień Powszedni  
1600 1) + Jana Bedlę (25 r. śm.) z int. r. 
2) + Leokadię Pyk zam. dział anestezjologii i intensywnej terapii 
1630 1) + Irenę, Mieczysława, Mirosława Węgrzyn  
         2) + Annę Mazur zam. córka  
Środa 26.02  Środa Popielcowa 
800 + Cecylię Tetelewską – od Czesławy Tetelewskiej 
1200+ Marcina Króla zam. mama 
1600+ Mateusza Machulskiego – od brata Roberta z rodziną 
1800 + Stanisławę Sabat (r. śm.) 
Czwartek27.02 Czwartek po Popielcu 
1600 + Sławomira Korbana- zam. KGW z Brzezin 
1630 + Mirosława Cerazego (17r. śm.), Genowefę, Henryka Ślusarczyka z int. r. 
Piątek28.02 Piątek po Popielcu 

1600 1)+ Cecylię i Henryka Kmiecika, Annę Giemzę i Stanisława Wójcika   
2)+ Leokadię Pyk – blok operacyjny – pielęgniarki  
1800 1)+ Sławomira Korbana – z int. Heleny z dziećmi i ich rodzinami  
2) + Cecylię Tetelewską – od r. Tetelewskich z Brzezin  
Sobota29.02  Sobota po Popielcu 
1600 + Józefa Zaleśnegoz int. r. Tkaczów i Łatasiów z Podwola   
1630 +Jana Zegadło(r. śm) – zam. żona z dziećmi  
Niedziela01.03I Niedziela Wielkiego Postu 
800+ Bernarda (r. śm), Stefanię, Władysława, Jana Frankowiczów 
1000 + Wiesława, Genowefę, Tadeusza, Januszków – zam. Danuta Januszek z dziećmi  
1200+ JózefaZaleśnego od brata Bogdana z Zajączkowa z rodziną  
1600+ Juliana Śmietanę zm. z r. Śmietanów, Władysława, Stefanię Kruk, Romana Szew-
czyka  
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VII Niedziela Zwykła 
23 lutego 2020 r. Nr 13 (587) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Kpł 19, 1-2. 17-18 / 1 Kor 3, 16-23 
Ewangelia: Mt 5, 38-48 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Sły-
szeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb 
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie 
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w pra-
wy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto 
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, 
odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść  
z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj te-
mu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, 
kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że 
powiedziano: „Będziesz miłował swego bliź-
niego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nie-
nawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie wa-
szych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, któ-
rzy 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 bo-

wiem 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 poga-
nie tego nie czynią?Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 

Kazanie espresso… 
„„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” – mówi Bóg przez Mojżesza. Jezus używa podob-
nego , choć już nieco odmiennego sformułowania: „Bądźcie wy doskonali, jak doskonały 
jest Bóg”. Dla chrześcijan doskonałość i  świętość to jedno. Różnica między wyrażeniem 
zawartym na kartach Starego i Nowego Testamentu tkwi w czym innym. W Starym Przy-
mierzu Bóg ukazuje siebie ludowi jako przyczynę świętości swoich wiernych. W Nowym 
Przymierzu idzie krok dalej. Bój jest nie tylko przyczyną, ale też miarą świętości. Wiemy 
jednak, że stworzenie nigdy nie dorówna świętości Stwórcy. Czemu więc Bóg postawił nam 
poprzeczkę tak wysoko? Po to by nikt nie powiedział: „osiągnąłem świętość na miarę Fran-
ciszka z Asyżu, na miarę Faustyny Kowalskiej – to wystarczy”. Nie wystarczy! Mam wciąż 
piąć się wzwyż. Franciszek, Faustyna – to święci, bo wciąż wznosili się do Boga. I ja mam 
wznosić się do Boga; inaczej nie dorównam w doskonałości nawet „małym świętym”. 

/o. J. Bocian/ 
 

Kochaj nieprzyjaciół i wybaczaj im! 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisławę 
Korban z Morawicy, pochodząca z Brzezin, która odeszła do domu Ojca. Niech od-
poczywa w pokoju † 

Extra… 
×23.02.532– rozpoczęto budowę świątyni HagiaSophia w Konstantynopolu 
× 25.02.1428 – Władysław II Jagiełło nadał prawa miejskie Pińczowowi  
× 26.02.1806 – W Paryżu rozpoczęto budowę Łuku Triumfalnego.  
× 28.02.1579 – Biskup krakowski Piotr Myszkowski zezwolił mieszkańcom Kielc na swo-
bodny wyrób wódki i wina. 



A w parafii… 
▪ 26 lutego Środa Popielcowa. Rozpoczynamy Wielki Post. Kościół szczególnie proponuje-
trzy formy przeżywania tego okresu: modlitwa, post, jałmużna. MODLITWA: Zachęcamy do-
uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa w piątki po mszy św. 
o 16.00 dla dzieci i po mszy św. o 18.00 dla dorosłych, tradycyjna Droga Krzyżowa w nie-
dzielę po sumie; Gorzkie Żale w niedzielę po mszy św. o 16.00. POST: Zachęcamy do pod-
jęcia na czas Wielkiego Postu postanowień i wyrzeczeń, dla uświęcenia siebie, w ofierze 
zakogoś i dla ćwiczenia silnej woli. JAŁUŻNA. W naszym kościele będą rozprowadzane 
skarbonki wielkopostne, zachęcamy także do wspierania dzieł miłosierdzia. 
▪ Spotkanie ministrantów 25 lutego o godz. 17.00 w kościele. 
▪ Spotkanie kandydatów do bierzmowania w następną niedzielę po mszy św. o godz. 10.00. 
▪ Składamy serdeczne podziękowanie za wycięcie krzewów na placu przy fontannie. 
▪ Składamy podziękowania dla PZC za wydanie żywności unijnej. 

Pojedź na rekolekcje ignacjańskie 
Autorem Ćwiczeń duchowych, bo taka jest oryginalna nazwa rekolekcji ignacjańskich, jest 
św. Ignacy Loyola (1491-1556), założyciel zakonu Jezuitów. Są one formą rekolekcji w cał-
kowitym milczeniu. Uczą spotkania z Bogiem poprzez rozważanie Słowa Bożego zawartego 
w Piśmie Świętym.Są także ścieżką poznania i spotkania ze sobą samym. Zakładają, że do 
poznania Boga potrzebne jest poznanie siebie. Ćwiczenia Duchowe są szkołą modlitwy – 
zwłaszcza medytacyjnej i kontemplacyjnej. Są pomocne także do reformy życia oraz do po-
głębienia i ożywienia doświadczenia wiary. Mogą stać się czasem wyraźnego wzrostu du-
chowego. Każdy z poszczególnych Tygodni Ignacjańskich trwa około ośmiu dni. 

Znalezione… 
„Jestem wdzięczny za to, że przynajmniej dzieciństwo miałem szczęście przeżyć  
w spokojnych czasach.Martwię się trochę o innych, którzy zdają się być do reszty 
pochłonięci przez iluzję bezpiecznej Europy, bo sam chyba czuję się gotowy na ewentualne 
zakłócenie tego spokoju. Za jedną granicą wojna, przez drugą właśnie przejechał pierwszy 
pan uchodźca i zamieszkał w Przemyślu.Podziwiam ludzi, dla których ta sytuacja jest 
śmiesznie prosta.Jedni mówią: "oczywiście, że przyjmować", a potem widzę filmiki  
z uchodźcami robiącymi naprawdę dziwne rzeczy. Drudzy mówią: "absolutnie nie 
przyjmować", a potem widzę filmiki z chrześcijanami, których pali się żywcem.Nawet Biblia 
nie daje pewności,bo z jednej strony rzeczywiście mówi: "byłem przychodniem,  
a przyjęliście Mnie" (Mt 25,35),ale z drugiej strony mówi przecież: "Nie wprowadzaj do domu 
byle kogo,bo ileż to ran może zadać włóczęga!" (Syr 11,29).Problem polega najwyraźniej na 
tym, że nie wiemy tak naprawdę o kim mówimy. Uogólnianie w obu przypadkach jest 
krzywdzące, a podejście szczegółowe jest niewykonalne (bo nie masz pewności, czy twój 
niemający papierów rozmówca mówi prawdę). To najgorsza "sytuacja bez wyjścia" jaką 
widziałem. Jestem więc wdzięczny też za to, że nie jestem żadnym decydentem.Tak czy 
inaczej, zastanawiam się, co musiałoby się stać w moim życiu, żebym nocą wypłynął na 
Bałtyk w byle jakiej szalupie.”                                                                         /Mikołaj Kapusta/ 

Z Watykańskiej Ziemi… 
„To był synod o Amazonii. Niektórzy chcieli, abym wypowiedział się na temat celibatu. To 
oni wprowadzili ten temat, ale nie o tym był ten synod. (Y) Jestem zdumiony reakcjami na 
posynodalną adhortację, tym, że dla niektórych nie był to synod o Amazonii, ale o celibacie. 
Cały proces synodalny trwał miesięca czy nawet lata. A teraz wszystko zostało 
sprowadzone to jednego zdania, że Papieżowi zabrakło odwagi, by zmienić kościelne 
przepisy. (Y) kiedy mówię albo robię coś z czym ludzie się nie zgadzają jak w tym wypadku 
pominięcie w adhortacji kwestii święceń dla żonatych diakonów – to oskarża się mnie o brak 
odwagi, by słuchać Ducha Świętego. Oni po prostu zakładają, że Duch Święty się z nimi 
zgadza, dlatego nie mają pretensji do Niego, ale do mnie.”                     /Papież Franciszek/  

Boży człowiek… - bł. Antonia z Florencji (29 lutego) 
Antonia urodziła się w 1401 r. we Florencji we Włoszech. Pochodziła ze znakomitej, 
szlacheckiej rodziny. Mając 15 lat wyszła za mąż i urodziła syna. Wkrótce niestety 
owdowiała. Jej drugie małżeństwo też nie trwało długo, bo wkrótce po ślubie jej drugi mąż 
zmarł. Uznała wtedy, że nie dla niej życie małżeńskie. Wstąpiła do franciszkańskich 
tercjarek regularnych. Była przełożoną klasztoru w Foligno. Spotkała tam bł. Angeliną 
Marsciano, przełożoną żeńskich klasztorów opartych na regule III Zakonu 
Franciszkańskiego. W 1447 r., za radą św. Jana Kapistrana, który był jej spowiednikiem, 
założyła w Akwili klasztor klarysek z zaostrzoną regułą, nazwany z czasem imieniem św. 
Klary Ubogiej. Cierpienia i przeciwności znosiła z podziwu godną cierpliwością i pokorą. 
Kłopotów nastręczali jej syn i rodzice, nękały ją też różne choroby. Zmarła 29 lutego 1472 r.  

Czy wiesz, że… 
1) Pączek według obowiązujących przepisów w kraju może być obciążony trzema stawkami 
VAT czyli 5%, 8% albo 23%.  
2) Określenie Petrodolary związane jest z umową jaką w latach 70-tych XX wieku zawarły 
USA i Arabia Saudyjska. Umowa nakazywała aby sprzedaż ropy na świecie odbywała się 
tylko i wyłącznie za dolary Amerykańskie. Arabia która przewodziła OPEC czyli Kartelowi 
producentów ropy naftowej narzuciła to innym krają. Ponadto Arabia za część pieniędzy ze 
sprzedaży ropy musi kupować Amerykańskie obligacje. W zamian otrzymuje „ochronę” 
USA. Dlatego właśnie Saudowie mogą dalej rządzić krajem i handlować z USA mimo tego, 
że w sąsiednim Jemenie bombardowaniami i atakami na ludzi doprowadzili do przymierania 
z głodu ponad 14 mln ludzi, do tego posiadają udowodnione przepływy finansujące grupy 
terrorystyczne na świecie. 
3) Donald Trump jest jak dotąd pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych od wielu 
wielu dekad który nie rozpoczął żadnej nowej wojny na świecie.  
4) Kiedy Włoska policja wpadła do domu mafijnego bossa NittySantapaolę ostatnią rzeczą 
jaką zrobił przed aresztowaniem było chwycenie biblii i jej ucałowanie. Natomiast inny Ma-
fioso Michele Greco w celi posiadał 4 książki: Ewangelię, modlitewnik oraz dwa tomy z litur-
gią.  
5) Śledztwa nad włoskimi rodzinami mafijnymi odkryły, że mafia bezwzględnie wymagała 
zachowania wierności swoim żonom. Mąż który zdradzał swoją żonę był usuwany z mafii  
i najczęściej z tego świata też.  

Zamyśl się… 
„Nic nas tak Bogu podobnymi nie czyni, 
jak gdy złym i takim, którzy nam krzywdę 
czynią, przebaczamy, jak to Chrystus 
uczył mówiąc, że słońce Jego wschodzi 
nad złymi i dobrymi.”  

/Św. Jan Chryzostom/  

Uśmiech 
Do furty raniutko dzwoni jakiś pijak i chce ko-
niecznie dostać się do środka. - Do kogo pan 
chce? - pyta furtianka- Do Pana Boga - padła 
odpowiedź.- Tu nie ma żadnego Pana Boga - 
odparła zdesperowana obrończyni zakonnych 
progów. 

Coś dla ducha… 
„Zakochani” 

Najmądrzejsi są zakochani, bo od nich dużo możemy się nauczyć. Ile uczymy się od nich 
dobroci! Kiedyś urwał się guzik od wdzianka panny młodej. Od razu pan młody zerwał się 
jak bramkarz i w locie go przyłapał. Kiedyś jeden płatek gerbery opadł z bukietu panny mło-
dej, a już pan młody zerwał się i tak gwałtownie się nachylił, że pękły mu z trzaskiem szelki. 
Kiedyś pana młodego ukłuła igła z choinki i zaraz podbiegła panna młoda, żeby dmuchnąć 
na bolący palec. Od zakochanych można się uczyć miłych słów: moja różo, moja cebulko, 
mój ty szczypiorku zielony. Zakochani mówią tak, jakby się uczyli tylko botaniki, a zagnie-
wani – jakby się uczyli tylko zoologii, bo mówią: ty ośle, ty baranie, ty foko, ty byku. Najlepsi 
nauczyciele – to zakochani.                                                                        /ks. J. Twardowski/ 

 


