
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 21.02 Dzień Powszedni   
1600 + Stanisława Dudka zam. brat Czesław z rodz. 

1630 + Rafała Władyszewskiego od wujka Stanisława Władyszewskiego 

Wtorek 22.02 Święto Katedry św. Piotra Apostoła 
1600 + Władysława, Mariannę, Henryka, Helenę Nowaków, Reginę i Łukasza Stachurę   

1630 + Stanisława Dudka z int. Kabaretu Jeszcze Nie Starszych Panów z Morawicy 

Środa 23.02 Św. Polikarpa - RELIKWIE BŁ. ST. W. FRELICHOWSKIEGO 

1600 W 83 r. ur. Mariana Noska o zdrowie i wszelkie łaski Boże zam. dzieci, wnuki i pra-

wnuki 

1800 1) + Genowefę Kowalską 2) + Rafała Władyszewskiego od wujka Ryszarda 3) + Ma-

riana Janikowskiego od r. Brzozów 4) + Irenę, Mieczysława, Mirosława Węgrzynów  

5) + Mariana Janikowskiego 6) + Edwarda Kołka (8 r. śm.), Stanisława Kasperka  

7) + Leokadię i Jana Bedlę 8) + Beatę, Mirosława, Janinę, Mieczysława Dudek 9) W 8 r. 

ur. Julii Malickiej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 10) + Krystynę Chmurę od 

uczestników pogrzebu 
Czwartek 24.02 Dzień Powszedni 
1600 + Rafała Władyszewskiego od wujka Józka z Nidy z r. 

1630 W 40 r. ur. Kamili o zdrowie i potrzebne łaski 

Piątek 25.02 Dzień Powszedni 
1600 + Juliana Zarzyckiego od córki Agaty i wnuczki Oli 

1630 + Genowefę i Henryka Ślusarczyków (r. śm.) i Mirosława Cerazego z int. r. 

Sobota 26.02 Dzień Powszedni 
1300 Pogrzeb: Anna Pawluszek 

1600 W 2 r. ur. Klary o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

1630 + Rafała Władyszewskiego od chrześniaka Alberta z r. 

Niedziela 27.02 Niedziela  
800 za Parafię 

1000 + Stanisławę, Wacława, Henryka Szczukiewiczów, Helenę, Adama, Władysława Szy-

per 

1200 Chrzest: Alan Piotr Bentkowski 

1600 + Piotra, Leonę Kurtków, Genowefę, Józefa Plewów z int. Kurtków 
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VII Niedziela Zwykła 
20 lutego 2022 Nr 13 (691) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23  /  1 Kor 15, 45-49   Ewangelia: Łk 6, 27-38 
 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów:  «Powiadam wam, 
którzy słuchacie: Miłujcie wa-
szych nieprzyjaciół; dobrze czyń-
cie tym, którzy was nienawidzą; 
błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają, i módlcie się za tych, 
którzy was oczerniają. Jeśli cię 
kto uderzy w policzek, nadstaw 
mu i drugi. Jeśli zabiera ci 
płaszcz, nie broń mu i szaty. 
Dawaj każdemu, kto cię prosi,  
a nie dopominaj się zwrotu od 
tego, który bierze twoje. Jak 
chcecie, żeby ludzie wam czynili, 
podobnie wy im czyńcie. Jeśli 
bowiem miłujecie tych tylko, 
którzy was miłują, jakaż za to 
należy się wam wdzięczność? 
Przecież i grzesznicy okazują 
miłość tym, którzy ich miłują.  
I jeśli dobrze czynicie tym tylko, 
którzy wam dobrze czynią, jaka 
za to należy się wam wdzięcz-
ność? I grzesznicy to samo czy-
nią. Jeśli pożyczek udzielacie 
tym, od których spodziewacie się 

zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, 
żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze  
i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będzie-
cie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miło-
sierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, 
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie 
wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza 
wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 
 
 

Miłujmy nieprzyjaciół! 
 

 
 

Extra… 
× 20.02.1948 – Uruchomiono pierwszą po wojnie linię promową na trasie Świnoujście-

Trelleborg (Szwecja). 
× 23.02.2011 – Z linii montażowej FSO zjechał ostatni samochód (Chevrolet Aveo). 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Wczoraj odbył się pogrzeb + Krystyny Chmury z Kowali. Na przyszłą sobotę na godz. 13 
00 planowany jest pogrzeb zmarłej + Anny Pawluszek z Brzezin. Módlmy się: „Wieczny 
odpoczynek….”. 

▪ Dzisiaj wspominamy św. Franciszka i Hiacynty 
Marto, Msza Św. z relikwiami; we wtorek przeżywa-
my Święto Katedry św. Piotra Apostoła; a w środę 
wspominamy św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
oraz bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Msza 
Św. z relikwiami 
▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10 
00 nastąpi uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Elż-
biety Róży Czackiej założycielki Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi oraz Zakładu dla Niewidomych  
w Laskach, która była beatyfikowana razem z ks. 
Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, Prymasem Pol-
ski. Przyjadą do nas Siostry z Warszawy, aby z nami 
się modlić i przybliżyć nam postać i dzieło Błogosła-
wionej. Przywiozą z sobą książkę w języku Braille  
i maszynę do pisania w tym języku, którym posługi-
wała się Błogosławiona. Po Mszy św. każde dziecko 
będzie mogło podejść i Siostra wypisze jego imię  
w piśmie dla niewidomych. Swoją obecność zapo-
wiedziały także osoby niewidome z Kielc. Jeśli ktoś 
chciałby ufundować relikwiarz bł. Róży Czackiej, to 

proszę się zgłosić do zakrystii lub kancelarii. Przed wprowadzeniem relikwii odmawiamy 
modlitwę w ramach Nowenny: Boże, źródło wszelkiej świętości, który powołałeś ociemnia-
łą Matkę Elżbietę do służenia Tobie w niewidomych na duszy i na ciele, obdarzając 
ją męstwem w dźwiganiu krzyża dla zadośćuczynienia za duchową ślepotę ludzi, za jej 
wstawiennictwem udziel łaski..., o którą z pokorą i ufnością Cię prosimy dla większej chwały 
Trójcy Przenajświętszej. Amen. 
▪ Komunikat: Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że w dniach 21-23 lutego br.  
w godzinach 10 00 – 16 00 w Morawicy na parkingu przy Centrum Kultury będzie stacjono-
wał cytomammobus, w którym kobiety z Miasta i Gminy Morawica będą mogły wykonać 
bezpłatne badanie mammograficzne i cytologiczne. Szczegółowe informacje zamieszczone 
są na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica. 
▪ Może dlatego, że miesiąc luty jest krótszy, to wydaje się, że tak niedawno prosiłem  
o uczestnictwo w comiesięcznej całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Za nieca-
łe dwa tygodnie z 4 na 5 marca będziemy mogli z pierwszego piątku na pierwszą sobotę  
w dowolnej porze przez całą dobę nawiedzić i adorować Jezusa Eucharystycznego. Kto 
może,  proszę zaplanowanie i wpisanie się już dzisiaj na listę za ławkami. 
▪ Na cmentarzu potężny wiatr przewrócił wiele tablic, wazonów i zniczy. Proszę o wstąpienie 
na cmentarz i uporządkowanie nagrobków. Pewnie znowu śmietnik będzie pełny. Zwróćmy 
uwagę również na główny, cmentarny krzyż, który został złamany jak zapałka, zapewne ze 
względu na kompletnie spróchniałe drzewo. 

Znalezione… 
„My komunikujemy, ale nie rozmawiamy. Dajemy komunikaty, ale nie słuchamy tego, co 
mówi inna osoba. To jest duża praca, która powinna być wykonana. Musimy nauczyć się 
wzajemnie słuchać. Jeśli połączymy te dwie postawy – otwarcie na Ducha Świętego i słu-
chanie innej osoby – to zaczyna się prawdziwa droga synodalna. Jeśli pójdziemy tą drogą, 
pomoże nam to zrozumieć, czym jest Kościół na dzisiejsze czasy. Da nam możliwość, żeby 
był zawsze Kościołem otwartym”                                                   /abp. Tadeusz Wojda SAC/ 

Boży człowiek… - Święty Etelbert  (24 lutego) 
Etelbert I rozpoczął panowanie w Anglii jako ośmioletnie dziecko po śmierci ojca (560).  
W rządach wyręczała go początkowo przyboczna rada królewska. Długoletnie, bo trwające 
przez 50 lat rządy Etelberta, były dla Anglii wprost opatrznościowe. Nie tylko bowiem roz-
tropnie rządził własnym małym królestwem, ale przyczynił się do zjednoczenia prawie 
wszystkich królestw Anglii, dotąd ze sobą skłóconych i będących w stanie nieustannej woj-
ny. Udało mu się utworzyć coś w rodzaju konfederacji, unii królów angielskich. 
Był poganinem przez pierwszych 36 lat życia. Około 588 udał się do Paryża, gdzie za mał-
żonkę pojął Bertę - córkę króla Merowingów frankońskich, Chariberta. Postawiono wszak 
warunek, że Etelbert zostawi całkowitą swobodę Bercie i jej kapelanowi, Letardowi, bisku-
powi z Senlis. Pobożna królowa tak wpłynęła na męża, że zgodził się nawiązać kontakt  
z Rzymem. Co więcej, nakłonił papieża św. Grzegorza I Wielkiego, aby ten przysłał misjona-
rzy do jego królestwa w Anglii. Na czele wyprawy stanął św. Augustyn z Canterbury. Przy-
wiódł on ze sobą 40 mnichów-kapłanów benedyktyńskich. Przybyli oni do Kentu w samą 
Wielkanoc 597 roku. Król wyszedł św. Augustynowi i jego misjonarzom na spotkanie i ze-
zwolił im swobodnie głosić nową wiarę. 
Sam też po kilku latach przyjął chrzest. Zachował się list św. Grzegorza do Etelberta i jego 
małżonki, w którym papież czyni wyrzut, że król tak późno zdecydował się na przyjęcie 
wiary. Etelbert jednak wolał tak ważny krok uczynić po poważnym namyśle i dokładnym 
zapoznaniu się z całokształtem wiary i moralności chrześcijańskiej. Był zresztą pierwszym 
władcą Anglii, który się na to zdobył. Z czasem i inni królowie poszli w jego ślady. Wśród 
nich niedługo wprowadził do siebie katolickich misjonarzy siostrzeniec Etelberta, Sebert, król 
Sussexu, który też przyjął chrzest. Córka Etelberta, św. Etelburda, wydana za króla Nor-
thumbrii (środkowowschodnia część Anglii), pozyskała go również dla Kościoła katolickiego. 
Etelbert ze wszystkich sił dopomagał misjonarzom w szerzeniu wiary. Dzięki jego pomocy  
i hojności wystawiono świątynie, zamienione niebawem na katedry: w Canterbury, Londynie 
i Rochester. Kiedy zaś utworzona została metropolia w Canterbury, przydzielono do niej 
biskupstwa w Rochester, w Londynie i w innych miastach, które król szczodrze uposażył. 
Etelbert nie tylko poszerzył granice swojego królestwa i zabezpieczył je od napaści wrogów, 
ale wyróżniał się jako doskonały administrator i prawodawca. Do naszych czasów zachował 
się szczęśliwie zbiór praw, które wydał. Zdradzają one pokrewieństwo z prawem salickim, 
skodyfikowanym przez króla Francji, Chlodwika. Świadczy to o żywym kontakcie między 
Galią a Anglią. Po około 64 latach życia i 56 latach rządów Etelbert zmarł 24 lutego 616 
roku. Jego śmiertelne szczątki złożono w kościele świętych Piotra i Pawła w Canterbury 
przy jego małżonce, Bercie. 

Zamyśl się… 
„Kiedy znajdziesz się na krawędzi, zaufaj Bogu, 
bo są tylko dwa wyjścia albo On Cię złapie, 
albo nauczy Cię latać.”             /autor nieznany/ 

Uśmiech 
Pytanie: - Jak się nazywa szpital wojsko-
wy?  
Odpowiedź: - Latryna. (miało być lazaret) 

Coś dla ducha… 
„Wreszcie osiągnąłem doskonałość” 

Młodzieniec oświadczył dumnie mistrzowi: 
- Wreszcie osiągnąłem doskonałość. Stałem się całkowicie panem samego siebie. W spo-
sób idealny. Potrafię z łatwością panować nad nerwami i mściwością, usunąłem z mojego 
serca wszelką chciwość, chęć wywyższania się, pożądanie władzy i pieniędzy, a nawet 
najmniejsze pragnienia seksualne, zatem... 
Mistrz przerwał mu: 
- Jaka szkoda! Właśnie kilka dni temu pewna piękna dziewczyna dała mi do zrozumienia, że 
gdyby się nadarzyła okazja, chętnie wśliznęłaby się do twojego łóżka... 
Młodzieniec (przysuwając się): - Ach, tak? Kto to? Znam ją?...                        /Bruno Ferrero/ 

 


