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  FAUSTYNKA  
 

Ewangelia wg św. Mateusza (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 ktoś uderzy w prawy 

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 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 nienawi-

dził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 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 sprawiedli-

wych 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”.  

 

Rozważanie: W centrum Jezusowej nauki znajduje się miłość do nieprzyjaciół. Warto na to 

spojrzeć nie tylko jako na powinność do spełnienia czy obietnicę do przyjęcia - jak zwykle 

w sposób skrajny i rozłączny spogląda się na Kazanie na Górze. Miłość do nieprzyjaciół to 

wizytówka Pana Boga. Tak właśnie On nas ukochał, choć jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. 

Tak właśnie zostaliśmy przez Niego potraktowani. Za każdym razem, gdy grzeszymy,  

stajemy się przecież Jego wrogami. Oddalając się od Jego miłości, skreślamy w sobie życie, 

rujnujemy wewnętrzną świątynię Ducha. 

On jednak nie przestaje nas ratować, nie przestaje kochać. Chrystus pokazuje w ten sposób, 

jaki jest Bóg - którego poza Nim nikt nigdy nie oglądał - i poucza nas o Nim (J 1,18). 

Uzdalnia do przemiany, do przyjęcia Bożej miłości i życia nią aż po miłość nieprzyjaciół. 

Jak to się dokonuje? Gdzie możemy zobaczyć tę Jezusową miłość do nieprzyjaciół  

spełnioną w imię przyjaźni, w imię miłości, która nie żałuje niczego? A może to już tylko 

niedostępna dla nas wzniosła nauka Chrystusa? 

W Eucharystii, na ołtarzu krzyża, to miłowanie nieprzyjaciół obejmuje nas na nowo.  

Za każdym razem się uobecnia. Nie nasze życie jest niszczone, a Jezusowe. To On jest ceną 

naszego uświęcenia. Jezus wszystko zmienia, również nasze spojrzenie na siebie i na Boga. 

I tak powoli stajemy się święci dzięki miłości, jaką Bóg ma do swoich nieprzyjaciół.  

Zablokujemy się na to, czy damy się temu pociągnąć? Zatrzymamy to dla siebie, czy  

pójdziemy z tą nowiną dalej? 

Źródło: Oremus, luty 2020 
 



Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Niczem. 
 

 Ton tego zdania autorstwa Adama Mickiewicza ma charakter zdecydowanie wielkopost-
ny. Wkrótce rozpoczniemy ten wyjątkowy okres Środą Popielcową i charakterystycznym  
obrzędem posypania głowy popiołem. Podczas tego obrzędu, przyjętego w Kościele trzynaście 
wieków temu, możemy usłyszeć słowa: „pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. 
Niby nic zaskakującego, żadna głęboka czy trudna do pojęcia prawda. To tylko prosta myśl. 
Myśl oczywista, ale też wstrząsająca. To zdanie stanowi fundament dla głębokich przeżyć  
w okresie wielkopostnym, bo to zdanie ma zachęcić cię do zatrzymania, do skupienia,  
do modlitwy, do spojrzenia na siebie i w głąb siebie, do zadumy. Kto nie wolałby być wiecznie 
radosnym i uśmiechniętym? Jednak radość i karnawałowa zabawa wiąże się nieodłącznie  
z beztroską. Czasem i okres beztroski się przyda, szczególnie w wakacje, żeby odpocząć  
i wrócić wzmocnionym do pracy, ale nikomu nie polecam być beztroskim całe życie. Życie 
nam zresztą nie pozwoli, bo przynosi trudne chwile, wymaga trudnych decyzji. Życie wciąga 
nas w wir różnych zdarzeń i pilnych potrzeb, dlatego warto chociaż raz w roku dać sobą 
wstrząsnąć, odepchnąć to, co mnie zwykle rozprasza oraz na nowo odnaleźć sens życia  
i odnaleźć Boga.  
 We wcześniejszych wiekach przyjęło się powtarzać również formułę: „MEMENTO  
MORI” czy po polsku: „PAMIĘTAJ CZŁOWIECZE NA ŚMIERĆ”. Dzisiaj takie czasy, że  
niepopularnym jest mówienie o śmierci, o sądzie. Zarzuca się nieraz Kościołowi, że straszy  
ludzi, że budzi posępny nastrój, że mówienie o tym nie pasuje do postępu jaki osiągnęła nasza 
cywilizacja. A przecież nasi cywilizowani przedstawiciele też umierają, też nic nie zabiorą ze 
sobą na tamten świat,  też będą sądzeni przez Boga. Nauka Kościoła się w tym względzie nie 
zmieniła i nie zmieni. Kiedy umrzesz stracisz wszystko co miałeś! Jedno tylko Ci zostanie: 
więź z Bogiem na wieczność.  
 Zatem jak usłyszysz, że jesteś prochem i że umrzesz, to nie złość się. Nie o to chodzi,  
żeby ci ubliżać, ale żeby ci pomóc, by twoje życie nie było byle jakie, ale piękne, bo wypełnio-
ne sensem. Chodzi o to, żeby Pan Bóg nadał naszemu życiu właściwy kierunek. 
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko mawiał: „szukasz mądrości? Znajdziesz ją na cmenta-
rzu”. Bo na nagrobkach jak pisze się jedno zdanie, to nie pisze się głupot, które nieraz kierują 
naszym życiem. Na cmentarzu nie spotkamy epitafium w stylu: „zarobił wiele”, albo „była 
piękna za młodu”. Bo cóż z tego? W proch się obrócisz. A skoro tak to zadbaj lepiej o:  
wstrzemięźliwość, by odpokutować swoje grzechy, 
ciszę, aby nawiązać lepszy kontakt z Bogiem 
wysiłek, który przyczyni się do pożytku bliźniego. 
 Ktoś jeszcze może zarzucić, że mojej wypowiedzi brakuje równowagi w postaci tych 
wszystkich treści, które podkreślają ludzką godność i powołanie do szczęścia. Odpowiem  
krótko: jak łaskawy Bóg pozwoli przeżyć Wielki Post i doczekamy do Wielkanocy, to przyjdzie 
czas również na tę prawdę, ale z doświadczenia wiem, że radość zmartwychwstania najpełniej 
przeżywa ten, kto porządnie przeżył czas postu. 
             ks. Rafał 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dzisiaj VII niedziela zwykła. 
2. W środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. z obrzędem posypania głów  

popiołem o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. 
3. Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość i post (tzw. post ścisły, który oznacza możliwość  

spożycia w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta, a rano i wieczorem można przyjąć  
jedynie nieco pokarmu).  

4. Środa Popielcowa rozpoczyna kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. 
5. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową: dla dzieci o godz. 16.30                                                                 

dla pozostałych osób o godz. 17.30 
6. Nabożeństwo Gorzkich Żali w przyszłą niedzielę o godz. 17.15. 
7. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania (grupa II) odbędzie 

się w piątek, 28 lutego, o godz. 18.45. w salce na plebanii. 
8. Wielkopostne rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 22-25 marca. 

Rekolekcje poprowadzi ks. Gralak ze Zgromadzenia o.o. Filipinów, autor wielu pieśni  
religijnych. 

9. Zachęcamy do włączenia się w post i modlitwę o nowe powołania do kapłaństwa  
w naszej diecezji. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, 
który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa w intencji nowych powołań 
do naszego diecezjalnego seminarium duchownego.  
Taką deklarację, imię, nazwisko i wybraną datę, można wpisać na listę.  
W Wielki Czwartek, podczas Mszy Krzyżma, ks. Proboszcz złoży ją symbolicznie  
w duchowym darze w sosnowieckiej katedrze. 

10. W minionym tygodniu na remonty złożono 700zł. Składamy serdeczne Bóg zapłać  
Ofiarodawcom. 

11. W związku z czerwcową beatyfikacją ks. Kardynała Stefana wyszyńskiego można u pana Ko-
ścielnego nabyć małą książeczkę z życiorysem i nauczaniem tego wielkiego Polaka. Cena 5zł. 

 

W sobotę, 29 lutego, organizowane jest wyjście do Muzeum Sióstr Karmelitanek  

w Sosnowcu. Celem Muzeum jest przybliżenie życia i posługi Matki Teresy Kierocińskiej, 

zasłużonej dla Sosnowca i regionu, poprzez wyeksponowanie jej osoby na tle wydarzeń  

historycznych (pomoc potrzebującym w czasie II wojny światowej, współpraca z Armią 

Krajową, ukrywanie dzieci żydowskich). 

Zbiórka przy Klasztorze Karmelitanek przy ul. M. Teresy Kierocińskiej 25 o godz. 12.50.  

W programie: projekcja filmu o Matce Teresie Kierocińskiej (28min.), zwiedzanie Muzeum 

(ok. 1 - 1,5 godz.), spotkanie w kawiarence, modlitwa przy Sarkofagu Sługi Bożej Matki 

Teresy Kierocińskiej. 

Za wstęp do Muzeum będzie zbierana dobrowolna ofiara.  
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INTENCJE MSZALNE 
 
Poniedziałek – 24 lutego 
  7.00  + Joanna Małecka – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Barbara Demowska (1 rocznica śmierci) – od męża Marka, córki Agnieszki  

i wnuków Natalii i Mateusza 

18.00  + Izabela Gawęcka – od uczestników pogrzebu 

Wtorek – 25 lutego 
  7.00  + Joanna Małecka – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Jan, Władysława Musiał (rocznica śmierci) – od córki z rodziną 

18.00  + Helena Pluskota – od brata Lesława z rodziną 

Środa – 26 lutego 
  7.00  + Antoni (30 rocznica śmierci), Marianna Pikuła 

  9.00  + Mariusz Jaśkowski (3 rocznica śmierci) 

18.00  + Mirosław, Stanisław, Jan, Anna Maślak 

Czwartek – 27 lutego 
  7.00  + Helena Pluskota – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Daniela, Edward Mielczarek 

18.00  + Joanna Małecka – od Krystyny i Marka Stolarczyków z rodziną 

Piątek – 28 lutego 
  7.00  + Helena Pluskota – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Mariusz Smoła – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Joanna Małecka – od Haliny Stolarczyk z rodziną 

Sobota – 29 lutego 
  7.00  + Helena Pluskota – od uczestników pogrzebu 

18.00  + Joanna Małecka – od chrzestnej, Agnieszki i Marka 

18.00  + Władysław, Alfreda Zarzyccy, Krystyna, Bronisław, Paweł Oleś  

Niedziela – 1 marca  
  8.00  + Janusz (7 rocznica śmierci), Tadeusz, Kazimiera Marzec, Kazimierz, Leonarda 

Mazgaj – od najbliższej rodziny 

  9.30  + Janina Szczęch (1 Msza gregoriańska) 

11.00  + Mariusz Smoła – od siostry Lidii z rodziną 

12.30  1) W intencji Zofii i Tadeusza Zembal w 55 rocznicę 

ślubu 

  2) O miłość i naprawę małżeństwa dla Sylwii  

i Andrzeja  

18.00  + Joanna Małecka – od męża i syna 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Jagiellońska 2a 

41-200 Sosnowiec 

 

tel. 32 292 35 56 

W czwartek po Mszy św. 

wieczornej do godz. 21.00  

Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

W piątek o godz. 15.00 

Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. 

 

Biblioteka parafialna 

czynna 

w piątek od 17.00 do 18.00 

Rachunek bankowy  
parafii:  

PKO BP S.A.  
I Oddział w Sosnowcu     
10 1020 2498 0000 8702  

0156 6645 

STRONA INTERNETOWA PARAFII:  milosierdzie.sosnowiec.pl 


