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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Przykazanie miłości nieprzyjaciół 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, któ-
rzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Je-
śli 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 na-
leży 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 wdzięczność? I grzesznicy 
to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodzie-
wacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesz-
nicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. 
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i po-
życzajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda bę-
dzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest do-
bry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, 
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpusz-
czone. 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». 
 



MIŁUJCIE NIEPRZYJACIÓŁ 
 

Trudna jest dzisiejsza Ewangelia. 

Pan Jezus mówi do nas bardzo ja-

sno, mamy: miłować nieprzyja-

ciół, czynić dobrze nienawidzą-

cym nas, błogosławić nas prze-

klinających, modlić się za oczer-

niających, czynić bliźnim to, co 

byśmy chcieli, by oni nam czy-

nili. Trzeba nastawić drugi poli-

czek bijącemu, pożyczać chętnie, 

bez dopominania się o zwrot. Dla 

nieprzyjaciół być dobrym, nie są-

dzić, nie potępiać, dawać to co 

dobre; być miłosierny jak sam 

Bóg. Przykazanie miłości nie jest 

tylko zwykłą zachętą, ale Chry-

stusowym nakazem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Bracia i Siostry 

Karnawał, karnawał, karnawał, 

zabawa, radość, śpiew i mu-

zyka… Niech nasze serca radują 

się z dzieł stworzenia i darów ła-

ski, jakie otrzymujemy od na-

szego Boga Ojca.  Karnawał to 

okres od święta Trzech Króli do 

wtorku „diabelskiego”, czyli 

„kusego” przed Środą Popiel-

cową, poprzedzający Wielki 

Post. Słowo „karnawał” pocho-

dzi od włoskiego carne vale, 

czyli „mięso, żegnaj”. Stąd po-

wstała polska nazwa karnawału: 

„mięsopust” lub „zapusty”, które 

„są od wieków porą wszelkiego 

rodzaju zabaw, widowisk, uczt  

i pustoty. Gody (czyli Boże Na-

rodzenie) i Nowy Rok dały po-

wody do wesołości religijnej,  

a łakomy żołądek ludzki w prze-

widywaniu długiego postu wy-

myślił tłuste uczty i huczne pohu-

lanki”. Tak o karnawale mówi 

słownik. Istotnie, w naszej świa-

domości pozostaje tradycja kar-

nawału, który przygotowuje nas 

do godnego przeżycia Wielkiego 

Postu, a co za tym idzie, przygo-

towanie na wielkie misterium 

MĘKI, ŚMIERCI i ZMAR-

TWYCHWSTANIA JEZUSA 

CHRYSTUSA.  

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

„Miłujcie nieprzyjaciół i mó-
dlcie się za tych, którzy was 
prześladują”.  
Tym się wyróżnia chrześcijań-
stwo. Pan Jezus prosi nas  
o odwagę miłości bez wyra-
chowania.  
Miarą Jezusa jest miłość bez 
miary. To przykazanie miłości 
nie jest zwykłą prowokacją, 
ale jest sednem Ewangelii.  
 

(papież Franciszek) 
 



W kontekście tego, co dzieje się 

wokół nas, konieczna wydaję się 

być do przeżycia odrobina rado-

ści i pokoju serca. A radości i po-

koju serca nie znajdziemy w cią-

głym hałasie jaki niesie nam 

świat i media, szczególnie tele-

wizja, internet i reklamodawcy. 

Tęskniąc za prawdziwą radością 

i pokojem serca posłuchajmy 

słów ks. kard. Roberta Saraha: 

Sam Jezus wskazuje ludziom 

piękne mieszkania samotności  

i milczenia. Pierwszym takim 

mieszkaniem jest zacisze naszej 

izdebki, gdy zamknęliśmy drzwi, 

żeby być sami, w sekrecie zażyłej 

rozmowie z Bogiem. Takim 

mieszkaniem jest również świa-

tłocień kaplicy, miejsce samotno-

ści, milczenia i zacisza, gdzie 

czeka na nas Obecność nad 

wszelkie obecności, Jezus-Eu-

charystia. Są nimi także sanktua-

ria, miejsca święte i klasztory 

wzniesione po to, by nam umożli-

wić poświęcenie kilku dni Panu. 

Są to wreszcie domy Boże, jakimi 

są nasze kościoły, jeśli księża i 

wierni dbają o poszanowanie ich 

sakralnego charakteru, by nie 

stawały się muzeami, salami tea-

tralnymi, czy koncertowymi, lecz 

pozostawały miejscami świętymi, 

zastrzeżonymi dla modlitwy i dla 

samego Boga. (Moc milczenia, 

Nicolas Diat, Robert Sarah).  

Drodzy Parafianie, moc Jezusa 

Chrystusa utajona w Najświęt-

szym Sakramencie jest i naszą 

siłą, jest naszym pokojem i naszą 

radości. Trzeba jednak zatrzy-

mać się, zapatrzyć się, wsłuchać 

się w milczącą, ale jakże błogo-

sławioną OBECNOŚĆ BOGA 

pośród nas. Jezus czeka na Ciebie  

i chce Cię obdarzyć radością i po-

kojem serca. Tak wiele hałasu  

i strachu wokół nas. Wojna, in-

flacja, pandemia, kryzys rodziny, 

depresja, strach przed jutrem… 

Po wypełnieniu obowiązków co-

dziennego życia przyjdź do na-

szej świątyni i zostaw to 

wszystko Jezusowi. Zaczerpnij  

z Jego Najświętszego Serca peł-

nię radości i pokoju - nie takiego, 

jaki daje świat, ale taki jaki daje 

sam Bóg. Przyjdź na adorację 

Najświętszego Sakramentu.  

Wasz Proboszcz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTENCJA MODLITWY  

ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 

 

luty: Za chorych i pracow-

ników służby zdrowia 
 



„OKRUSZKI” SŁÓW  
KS. MARKIEWICZA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Miłość Boga jest pierwszym  
i najważniejszym przykaza-
niem dla człowieka. Kto ją osią-
gnie, ten osiągnie z nią 
wszystko. 
 

*   *   * 
 

W żadnym swoim czynie nie 
okazał się Zbawiciel tak czuły  
i miłosierny, jak w Najświęt-
szym Sakramencie. 
 
 

*   *   * 
 

Bóg miłosierny czeka na po-
prawę grzeszników tylko do 
pewnego czasu. Nie ma miło-
sierdzia dla nadużywających 
go. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 LUTEGO 
św. Piotr Damian,  

biskup i doktor Kościoła 
 

22 LUTEGO 
katedry świętego  

Piotra,  
Apostoła 

 

23 LUTEGO 
św. Polikarp,  

biskup i męczennik 
 

bł. Izabela Francuska, 
dziewica 

 

bł. Stefan Wincenty  
Frelichowski,  

prezbiter i męczennik 
 

24 LUTEGO 
św. Marek Marconi,  

zakonnik 
 

25 LUTEGO 
św. Cezary  
z Nazjanzu,  
pustelnik 

 

26 LUTEGO 
św. Aleksander,  

biskup 
 

św. Paula Montal,  
dziewica 

 

 

 

 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 

Od Tłustego Czwartku 
do Zmartwychwstania 
- ścisły post się kłania.  

(24.02) 
 

Jaka w zapustną  
niedzielę pogoda, 

taką też Wielkanoc poda.  
(27.02) 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



KATEDRA 

ŚWIĘTEGO PIOTRA 
 

22 lutego - w 

święto Katedry 

świętego Piotra, 

Kościół przywo-

łuje Apostoła 

wybranego 

przez Chrystusa, 

Pana i Nauczy-

ciela, aby prze-

kazywał Jego naukę, w Jego imie-

niu głosił Dobrą Nowinę.  

Piotr, czyli skała, opoka - został 

powołany, by utwierdzał swoich 

braci w wierze. Chrystus powie-

rzając mu władzę nauczania wy-

różnił go w szczególny sposób, 

spośród wszystkich apostołów. To 

wyróżnienie wskazuje wyraźnie 

na prymat Piotra, ponieważ obiet-

nica została skierowana tylko do 

niego i w obecności wszystkich 

apostołów.  

Chrystus pragnął aby to właśnie 

Piotr przewodził wspólnocie, aby 

nauczał, głosił prawdę, by  

w szczególny sposób wziął na sie-

bie odpowiedzialność, za wspól-

notę Kościoła.  

Módlmy się za Kościół Święty  

i za papieża Franciszka, by gorli-

wie i wiernie przekazywał naukę 

Jezusa Chrystusa, do czego od po-

czątku Kościoła każdy następca 

św. Piotra jest zobowiązany.  

 

Co chce powie-

dzieć Kościół, 

gdy wyznaje: 

"Wierzę w Du-

cha Świętego"? 

 

Wierzyć w 

Ducha Świę-

tego oznacza 

wyznawać, że 

Duch Święty jest jedną z Osób 

Trójcy Świętej, współistotny 

Ojcu i Synowi, i "z Ojcem i Sy-

nem wspólnie odbiera uwiel-

bienie i chwałę". Duch został 

wysłany "do serc naszych" (Ga 

4, 6), abyśmy mogli otrzymać 

nowe życie dzieci Bożych. 

 

Określenie duch  jest tłumacze-

niem hebrajskiego słowa ruah, 

które oznacza tchnienie, powie-

trze lub wiatr.  

Kiedy Bóg stworzył świat, wy-

pełnił go swoim oddechem, czyli 

swoim Duchem. Wszyscy pod-

trzymywani jesteśmy przez ko-

chającego, opiekuńczego Ducha 

Bożego, tego samego, którego 

Bóg tchnął w Adama w chwili 

stworzenia i którego Jezus zesłał 

uczniom w dniu Pięćdziesiąt-

nicy. Duch Święty napełnia 

 

 

CZYTAMY KATECHIZM (26) 

) 
 

 

 



życiem także i nas. Żyjemy ży-

ciem duchowym, kiedy napeł-

nieni jesteśmy Bożym tchnie-

niem, które wypełnia najgłębsze 

ludzkie doświadczenie. 

Pięknie pisał o tym Meal Cho-

luim w tekście Północna go-

dzina: Życie duchowe jest życiem 

w Duchu Bożym, w przemieniają-

cym, płomiennym, "wiejącym - 

kędy - chce" Duchu Bożym, który 

przemieni nagle twoje życie, 

kiedy szepczesz modlitwę lub 

kiedy włączasz radio, żeby posłu-

chać wiadomości, kiedy odbie-

rasz dzieci ze szkoły, kiedy przy-

glądasz się śmierci kogoś cho-

rego albo kiedy kogoś kochanego 

złamie nieszczęście, albo kiedy 

autobus przyjedzie przyjedzie 

wcześniej niż się spodziewałeś, 

albo kiedy nie przyjedzie wcale, 

albo kiedy poruszy cię dobry ob-

raz czy film, albo kiedy znów za-

myślisz się nad wierszem. We 

wszystkim tym wieje niczym nie 

skrępowany, potężny Boży Wiatr. 

Przez ludzkie umysły i serca.   

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

– Ktoś kiedyś powiedział, że dia-

beł szepnął do ucha wojownika: 

„Nie przetrwasz sztormu.” 

Wojownik odpowiedział: JA JE-

STEM SZTORMEM. – to jedno  

z pytań z najnowszej książki 

księdza Piotra Glasa i Jacka Puli-

kowskiego – Ostateczna bitwa  

o rodzinę. – Kojarzę te zdania  

z jednym z największych wojow-

ników w naszych ojczystych 

dziejach. Kojarzę te zdania z jed-

nym z pierwszych i najdzielniej-

szych Wojowników Maryi  

w Polsce. Do dziś wszyscy ko-

rzystamy na co dzień z jego du-

chowego dziedzictwa. To Wła-

dysław, nazywany już za życia 

prześmiewczo „Łokciem”. 44 – 

letni Władysław modlił się w Wi-

ślicy do Maryi – Okaż się Matką. 

I usłyszał od Maryi Matki – Wła-

dysławie, wstań, idź, a zwycię-

żysz. Ja zawsze będę z tobą. – 

Władysław najpierw ocalił swoją 

rodzinę, jako dobry mąż księżnej 

Jadwigi i dobry ojciec króla Ka-

zimierza, nazywanego Wielkim. 

Władysław, po słowach, które 

usłyszał od Maryi, poświęcił  ko-

lejne 29 lat życia na ocalenie, 

umocnienie i odbudowanie wiel-

kiej rodziny rodzin, jaką jest Kró-

lestwo Korony Polskiej. Już dwa 

lata po zawierzeniu Maryi  

w Wiślicy zgromadzeni w Kra-

kowie Polacy mówią powszech-

nie do Władysława – heres regni 

dux Polonie – Jesteś królem 

 

JA JESTEM SZTORMEM 

) 
 

 



Polski, pomimo, że od ponad 160 

lat Królestwo Polski już nie ist-

nieje. I my wszyscy razem odbu-

dujemy i obronimy Królestwo 

Korony Polskiej. Razem z Ma-

ryją naszą Matką i Królową.  

BK 

 

 

 

 

 

 

 
DUBNO 

 

Do cudu w Dubnie (Podlasie) do-

szło w 1867 r., krótko po powsta-

niu styczniowym. Kościół Kato-

licki przechodził wtedy trudny 

okres, bowiem carska władza na 

wiele sposobów prześladowała 

wiernych. W małej wiosce 

Dubna zorganizowano wtedy 40-

godzinne nabożeństwo. Podczas 

adoracji z Najświętszego Sakra-

mentu zaczęło bić światło, które 

nie oślepiało ludzi. Cud trwał do 

końca nabożeństwa. Wydarzenia 

te umocniły ludzi w trudnych 

chwilach. Mimo zakazu przeka-

zywania dalej informacji o cu-

dzie dowiedziała się cała Polska. 

NIESAMOWITE  

OPOWIEŚCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To zbiór czterdziestu opowiadań 

biblijnych opatrzonych niezwy-

kłym komentarzem. Autor –  

ks. Mateusz Szerszeń, 

za pomocą języka lekkiego  

i podszytego humorem naświe-

tla znaczenie wydarzeń, które 

spotkały ludzi wymienionych  

w Starym i Nowym Testamen-

cie. Imię każdej postaci zostało 

wyjaśnione na podstawie orygi-

nalnej etymologii.  

Pod każdym rozważaniem 

umieszczono krótki cytat z ksią-

żek literatury polskiej i świato-

wej. Ta pozycja to świetna lek-

tura dla tych, którzy potrzebują 

pomocy przy codziennej medy-

tacji lub szukają prezentu dla 

osoby wierzącej.  
 

 

CUDA EUCHARYSTYCZNE (3) 

) 
 

 

 

 



NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za wszelką pomoc i za złożone 

dzisiaj ofiary. 

W zakładce internetowej naszej 

parafii możemy złożyć ofiarę 

„on-line” na parafialne konto: 
 

NADSAŃSKI 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040 

9092 2000 0001 
 

Dziękujemy wszystkim Parafia-

nom i dobroczyńcom za składane 

ofiary na konto i tacę. 

 

 

 

NOC WALKI 

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

DLA POLSKI 
-plan czuwania w naszym kościele 

 

21.00 – APEL JASNOGÓRSKI  

– WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 

– Modlitwa do Ducha Świętego 

– Akt zawierzenia Polski i siebie 

samych Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny 

– Litania Narodu Polskiego 

– Litania do Św. Andrzeja Boboli – 

o łaskę jedności wśród Polaków 

– Modlitwa za Ojczyznę do Św. 

Jana Pawła II / św. s. Faustyny /  

bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
 

22.00 – MODLITWA LITANIA DO 

ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

– Różaniec za Ojczyznę 

– część radosna 
 

23.00 – MODLITWA  

ZA KAPŁANÓW,  

MAŁŻONKÓW I RODZINY 

– Różaniec za Ojczyznę 

– część bolesna 
 

24.00 – MSZA ŚWIĘTA 

W INTENCJI OJCZYZNY 

PO MSZY ŚWIĘTEJ –  

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU 

– Różaniec za Ojczyznę 

– część chwalebna 

- indywidualna Adoracja Naj-

świętszego Sakramentu w ciszy -  

ofiarowana w intencji Ojczyzny 
 

OK. 3.00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM 

I ZAKOŃCZENIE CZUWANIA 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

  

 


