
 

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając  
Twoją naukę, * spełniali słowem i czynem to,  

co się Tobie podoba. Amen.  
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w Warszawie 
VII Niedziela Zwykła 

19 luty 2023 

Prawidło tygodnia:  
„Kochajmy wszyscy Boga i bliźniego - do tego nie trzeba ani bogactw,  

ani nauki. Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza.”   
- św. Jan Maria Vianney  
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† † 

† 
† 
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Mamy do nabycia wielkopostną zdrapkę. Zachęcamy do rodzinnego wypeł-
niania duchowych zadań odkrywanych codziennie na kolejnych jej polach. 

Zapraszamy do naszej mini księgarni obok zakrystii. 

 

 

CZYTANIE I       Kpł 19, 1-2. 17-18 
Przykazania miłości bliźniego 
Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i 
powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie bę-
dziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby 
nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz 
żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie 
samego. Ja jestem Pan!» 

Pan jest łaskawy, pełen miłosier-
dzia. 
Błogosław, duszo moja, Pana, * 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię 
Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana * 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobro-
dziejstwach. 
On odpuszcza wszystkie twoje winy * 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, * 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych 
grzechów * 
ani według win naszych nam nie odpłaca. 
Jak odległy jest wschód od zachodu, * 
tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * 
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć 
Mu oddają. 

CZYTANIE II         1 Kor 3, 16-23 
Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie 
Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w 
was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga 
jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród 
was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by po-
siadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą 
jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, 
że próżne są zamysły mędrców». Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu 
ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy 
to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszyst-
ko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga. 

EWANGELIA        Mt 5, 38-48 
Przykazanie miłości nieprzyjaciół 
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 pra-
wować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby  

Kto zachowuje naukę Chrystusa, 
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 



 

 

iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwra-
caj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: 
„Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz niena-
widził. 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 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 szczegól-
nego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, 
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 

 
Rozważanie 

7 Niedziela Zwykła A 2023 r.                                                                                                                      
Mt 5, 38 - 48       

Miłość uniwersalna 
 

 „W czasie Mszy św. gromadzimy się wokół krzyża, który jest znakiem 
przebaczenia i który nie przestaje być modlitwą przebaczenia. Chrystus 
umiera na krzyżu przede wszystkim za nieprzyjaciół. Nasza religia wyrosła 
na gruncie przebaczenia, jest religią przebaczenia” / Ks. Tadeusz Olszański, 
Głosząc Ewangelie Królestwa, 1995, s. 197 /. „Miłując nieprzyjaciół, Kościół 
ma udział w Synostwie Bożym, daje świadectwo Ojcu i oddaje Mu chwałę. W 
liturgii eucharystycznej realnie doświadcza tej miłości” / Program duszpa-
sterski /.  Znalazłem kartkę w książce z wypisaną przeze mnie myślą: bogac-
two nauczania - Jan Paweł II jest moim królem. Czyli chodzi o bogactwo na-
uczania Jana Pawła II. Zobaczmy kilka myśli na dzień dzisiejszy:  

1. Kazanie na Górze jest jedyną szkołą świętości.  
2. Jest świętość niektórych ludzi, która rzuca się w oczy; jest również nie-

znana świętość codziennego życia.  
3. Należy wystrzegać się niezdrowego lęku przed Bogiem, 

„sprawiającym, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, zsyłają-
cym deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. 

W celebracji liturgicznej wierny nie tylko słyszy słowa Jezusa o miłości, ale 
ma udział w wydarzeniu Paschy, która jest wyrazem miłości Jezusa do Boga 
Ojca i do człowieka. Jezus Chrystus na krzyżu, gdy wypełniał wolę Bożą i 
wypełniał Prawo, oddał własne życie na okup za wielu. Krzyż - przez ten 
znak jawi się Jezus Chrystus, który jest ikoną świętości Ojca. Znaczącym mo-
mentem jest tutaj akt przekazania sobie znaku pokoju. Ten gest liturgiczny 
dokonuje się tuż przed zjednoczeniem się z Chrystusem w Komunii Świętej. 
Gest ten jest swego rodzaju pojednaniem się z bliźnimi / Program Duszpa-
sterski, O. Oskar Michał Maciaczyk OFM, s. 96 /. 
  

 

 

 Jezus nadaje przykazaniu miłości bliźniego wymiar uniwersalny, nie 
robiąc żądnych rozróżnień. Bóg nie rozróżnia; sprawia że słońce wschodzi 
dla wszystkich. Jest to idea nowa / Ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni 
powszednich, 2014, s. 334 /. 
 Nawet chrześcijaninowi ciężko jest kochać nieprzyjaciół i modlić się za 
nich. Ale tylko w ten sposób można zahamować rzekę zła. A pomnażanie w 
świecie dobra, tak ciężko wywalczonego, jest jednocześnie rozwojem we-
wnętrznym dobroczyńcy. Upodabnia człowieka do Boga, których wszystkich 
traktuje jednakowo: „Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi” / Mt 5, 
45 /. „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w 
was” / Kor 3, 16 /. To jest istota chrześcijańskiego humanizmu. Chrześcijań-
stwo, nie zaprzeczając żadnym wartościom ludzkim, widzi w człowieku 
mieszkającego Boga. Człowiek jest „świątynią Boga”, to znaczy, że człowie-
czeństwo zostało podniesione na wyżyny nadprzyrodzone, rozerwana w nim 
została boleśnie otaczająca go bariera doczesności. „Człowiek nigdy nie jest 
zwierzęciem z tej przyczyny, iż człowiek jest zawsze obrazem i podobień-
stwem Boga żywego - zasługuje przeto od równych sobie na głębokie uczcze-
nie. Może ten obraz być skażony, ale to zawsze Boga żywego obraz” / Norwid 
w liście do K. Ruprechta - w: Komentarz Biblijny, Akademia Teologii Kato-
lickiej, 1975, s. 242 /. 

 
Ks. Stanisław Stradomski 

*** 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest zachętą do modlitwy, po-
kuty i wstrzemięźliwości, skierowaną do wierzących i wszystkich ludzi do-
brej woli – powiedział bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu 
KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podczas konferencji 
prasowej zapowiadającej 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który 
w tym roku będziemy przeżywać od 19 do 25 lutego. 
„Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest zachętą do modlitwy, pokuty i 
wstrzemięźliwości, skierowaną do wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli. 
Widzimy bowiem coraz więcej ludzi uzależnionych od alkoholu i innych sub-
stancji. Inicjator Tygodnia Modlitw bł. kard. Stefan Wyszyński widział uza-
leżnienie jako zagrożenie dla całego Narodu. Zachęcał Rodaków do osobistej 
i wspólnej modlitwy o pokonanie plagi pijaństwa” – zaznaczył bp Bronakow-
ski. 
Bp Bronakowski przyznał, że podstawowym problemem w Polsce jest obec-
nie proalkoholowa mentalność, pijaństwo i alkoholizm. „Dane Światowej 
Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji powyżej 15. roku 
życia, na głowę każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spiry-
tusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla postępującej degrada-
cji narodu” – przypomniał.  



 

 

Bp Bronakowski przedstawił również inicjatywy Zespołu KEP ds. Apostol-
stwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych o charakterze ogólnopolskim, które 
mają na celu troskę o szeroko rozumianą trzeźwość Narodu. „Są to sesje, 
sympozja, konferencje, ale także pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia. To 
także opracowanie materiałów dla duszpasterzy, aby pomóc im w pracy 
trzeźwościowej we wspólnotach parafialnych” – dodał. Przypomniał, że na 
początku każdego roku Zespół wydaje Vademecum Apostolstwa Trzeźwości, 
zawierające materiały na każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Naro-
du, propozycje nabożeństw, modlitw, świadectwa, artykuły i przydatne in-
formacje. 
Bp Bronakowski zaznaczył, że w tym roku działalności duszpasterskiej przy-
świeca hasło: „Ku trzeźwości z Kościołem”. „Jako wierzący chcemy kroczyć 
drogą ku trzeźwości indywidualnej, rodzinnej, społecznej i narodowej we-
dług ugruntowanej przez wieki nauki Kościoła” – dodał. 
„Droga ku trzeźwości Narodu jest drogą dla nas wszystkich. Kościół przez 
wieki wypracował dobre i sprawdzone metody pracy nad sobą, sposoby tro-
ski o wolność wewnętrzną. Naprawdę warto poznać tę mądrość i do niej się 
stosować” – podkreślił bp Bronakowski. Podziękował także wszystkim zaan-
gażowanym w troskę o trzeźwość naszego Narodu. 
Ks. Marek Dziewiecki, członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i 
Osób Uzależnionych, wyjaśnił na początku, czym jest trzeźwość. „Dla dzieci i 
młodzieży trzeźwość to abstynencja, a dla osób dorosłych to albo abstynen-
cja albo umiarkowane, symboliczne sięganie po alkohol”. Z kolei nietrzeź-
wość to „sięganie po alkohol nawet w tzw. małych ilościach przez nieletnich i 
upijanie się przez dorosłych”. Ks. Dziewiecki przyznał, że nietrzeźwość pro-
wadzi do zaburzonych relacji, do niszczenia zdrowia, a na dłuższą metę do 
uzależnienia. 
Odnosząc się do tematu tegorocznych działań na rzecz trzeźwości, ks. Dzie-
wiecki zauważył, że troska Kościoła o trzeźwość ma dwa wymiary. „Pierwszy 
to bezpośrednia troska o trzeźwość, pomaganie ludziom, by żyli tak, aby nie 
groziło im uzależnienie, a drugie zadanie to jest wyciąganie pomocnej dłoni 
do tych, którzy są dotknięci nietrzeźwością” – zaznaczył. 
Ks. Dziewiecki podkreślił, że Kościół „uczy ludzi trzeźwego myślenia o całym 
człowieku i o wszystkich sferach życia, także o toksycznych relacjach”. 
„Kościół uczy także mądrej miłości wobec uzależnionych” – dodał. Przyznał, 
że Kościół uczy również „trzeźwego postępowania, nie tylko myślenia”. 
Zaznaczył, że „Kościół pomaga uzależnionym nauczyć się sztuki życia, nie 
tylko niepicia”. „Rola Kościoła w tej kwestii jest nie do zastąpienia. Tylko 
Kościół pomaga rozumieć całego człowieka” – podkreślił ks. Dziewiecki. 

BP KEP 
Źródło: www.episkopat.pl 

 

 

*** 
Ogłoszenia, 19.02.2023 - cz. 1/2 

1.Trwa wizyta duszpasterska w domach Parafian. Dziękujemy za cierpliwe 
oczekiwanie na kapłana, za wszystkie kolędowe spotkania i rozmowy, za po-
święcony czas, życzliwe przyjęcie i przekazane ofiary. 
2.Plan kolędy na najbliższe dni jest następujący: 

• Poniedziałek (20 II) – ul. Iwicka 49 i 53/55 
• Wtorek (21 II) – ul. Iwicka 47 i 47B 
• Środa Popielcowa (22 II) – kolędy nie będzie 
• Czwartek (23 II) – ul. Iwicka 38 i 40 
• Piątek (24 II) – ul. Stępińska 39 , 41 , 41A , 43 oraz 43A 
• Sobota (25 II) – ul. Iwicka 36A i 47A 
• Poniedziałek (27 II) – ulice: Iwicka 36A , 42 , 51 oraz Gagarina 2 
• Wtorek (28 II) – ul. Gagarina 4 , 6 , 8 , 10 , 10A , 12 i 16 
• Środa (1 III) – ulice: Gagarina 20 , 26 , 30 , 30A , 32 i 32A oraz Czerska 

26/28 
• Czwartek (2 III) – ul. Sielecka 57 , 59/63 oraz 67/69 
• I. Piątek i I. Sobota (3 III i 4 III) – kolędy nie będzie 
• kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o g. 10.00. 

3.Środą Popielcową (22 II) rozpoczniemy liturgiczny okres Wielkiego Postu, 
który służy duchowemu przygotowaniu do obchodów Paschy. Msze św. w 
środę, połączone z obrzędem posypania głów popiołem, odprawimy o godz. 
6.30/ 8.00 / 9.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00. Przypominamy też, że w 
tym dniu wszystkie osoby wierzące (w wieku pomiędzy 18. a 60. rokiem ży-
cia) obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania pokarmów mięsnych oraz 
nakaz zachowania postu ścisłego, czyli ilościowego (co oznacza tylko jeden 
posiłek do syta w ciągu dnia, a pozostałe mniejsze). 
4.Zapraszamy również na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Uczestni-
cząc w nich w tym czasie można każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami: 

• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 18.00 
• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a dla młodzieży i do-

rosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św. Zapraszamy już 
w najbliższy piątek (24 II). 

5.Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej  
(począwszy od I. piątku – 3 III) i w kolejne piątki, otrzymają specjalne plan-
sze i obrazki do wklejenia. Te dzieci, które chcą zdobyć pamiątkę uczestnic-
twa, zachęcamy do zbierania wszystkich obrazków. 
6.Na cały czas Wielkiego Postu (od Środy Popielcowej) przed ołtarzem św. 
Józefa będzie wystawiony kosz przeznaczony na wielkopostną jałmużnę. 
Można w nim składać dary miłosierdzia, czyli produkty żywnościowe o prze-
dłużonej trwałości oraz środki higieniczne, które przekażemy osobom cho- 



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek  – 20 II AD 2023 
6.30 w intencji Bogu wiadomej 
6.30 w intencji Kapłanów i Sióstr za-
konnych z naszej Parafii o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej 
8.00 † Urszulę KOZŁOWSKĄ(Greg 24) 
8.00 †Wandę SŁOBODZIAN(GREG 12) 
17.30 † Teresę OLAK (GREGOR 4) 
18.30 w intencji dziękczynno-błagalnej 
w 16 rocz. urodzin ZUZANNY 
Wtorek – 21 II AD 2023 
Wspomnienie św. Piotra Damianiego, 
biskupa i doktora Kościoła 
6.30 w intencji  S. Izy (imieninowa) 
8.00 †Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 25) 
8.00†Wandę SŁOBODZIAN (GREG 13) 
8.00 † Marię ADAMCZYK oraz Zofię i 
Stefana WOJTOWICZ 
17.30 † Teresę OLAK (GREGOR 5) 
18.30 † Teresę KULIKOWSKĄ o łaskę 
nieba 
Środa Popielcowa – 22 II AD 2023 
6.30 w intencji o dobre przeżycie Wiel-
kiego Postu 
8.00 †Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 26) 
9.00†Wandę SŁOBODZIAN (GREG 14) 
16.00 † Teresę OLAK (GREGOR 6) 
17.00 † Jerzego GRABOWSKIEGO (30 
rocz. śm.), jego Rodziców Zofię i Jana 
oraz siostrę Apolonię 
18.00 † Bartosza ŁUKASZEWICZA (1 
rocz. śm.) 
19.00 INTENCJE Mszy św. zbiorowej: 

za wszystkich, których odwiedzamy z 
wizytą duszpasterską 

za całą Parafię w Roku Jubileuszo-
wym 50-lecia istnienia Parafii 

w intencji Bogu wiadomej 
za wszystkie ofiary trzęsienia ziemi w 

Turcji i Syrii 
o łaskę dobrego porodu dla Basi i 

Marcina KOWALSKICH  
oraz zdrowie dla ich synka Kajetana 

o łaskę nawrócenia dla Michała i 
Anety, Pawła, Łukasza i Agaty oraz Mi-
chała 

o zdrowie dla Michała ŚWIDER-
SKIEGO 

† za Jadwigę i Zdzisława (Rodziców 
Dariusza Siekierskiego) oraz † Ewę 
Czwartek – 23 II AD 2023 
Wspomnienie św. Polikarpa, Biskupa i 
męczennika 
6.30 w intencji S. IZABELI 
(imieninowa) 
6.30 † Teresę OLAK (GREGOR 7) 
8.00†Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 27) 
8.00†Wandę SŁOBODZIAN (Greg 15) 
17.30 † Zofię BIL (2 rocz. śm.) 
18.30 † Józefa (m) i Mariannę SAŁA-
WIŁÓW 
Piątek – 24 II AD 2023 
6.30 † Barbarę i Waldemara BUER-
GER 
8.00†Urszulę KOZŁOWSKĄ(Greg 28) 
8.00†Wandę SŁOBODZIAN (Greg 16) 
8.00 † Krzysztofa BOHUSZEWICZA 
(miesiąc po pogrzebie) 
17.30 † Teresę OLAK (GREGOR 8) 
18.30 † Joannę ZAGAŃCZYK i jej Ro-
dziców 
Sobota – 25 II AD 2023 
6.30 o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie i wierność powołaniu dla Ks. Ma-
riana 
8.00†Urszulę KOZŁOWSKĄ(Greg 29) 
8.00†Wandę SŁOBODZIAN(Greg 17) 
17.30 † Teresę OLAK (GREGOR 9) 
17.30 † Rodziców, Rodzeństwo i 
Zmarłych z Rodzin NARBUTÓW i KA-
ŁOWSKICH 
18.30 w intencji Bogu wiadomej 
I. Niedziela Wielkiego Postu 
26 lutego AD 2023 
7.00†Wandę SŁOBODZIAN (Greg 18) 
8.30 † Urszulę KOZŁOWSKĄ (Greg 
30) [ostatnia] 
10.00 † Mirosława (m) GIZIEWICZA 
11.30 † Teresę OLAK (GREGOR 10) 
13.00 † Bolesława (m) DREWNIAKA 
(3 rocz. śm.) 
17.00 o Boże błogosławieństwo dla 
ANTONIEGO (z okazji 7 rocz. uro-
dzin) 
19.00 † Stanisława (m) SUWAŁĘ oraz 
Jana i Helenę WESOŁOWSKICH 
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-rym lub potrzebującym objętym działalnością naszego Parafialnego Zespołu 
CARITAS jeszcze przed Wielkanocą. Dziękujemy w imieniu wszystkich ob-
darowywanych. 
7.W najbliższy – pierwszy piątek Wielkiego Postu (24 II) – kancelaria para-

fialna będzie nieczynna po południu. 
8.W naszej księgarni (obok zakrystii) mamy do nabycia nową zdrapkę wiel-

kopostną. Środa Popielcowa przypada w trakcie ferii. Można ją wcześniej 
zabrać na swój wyjazd zimowy. Zachęcamy rodziny do codziennego wypeł-
niania duchowych zadań odkrywanych na kolejnych polach zdrapki. Zachę-
camy! 

9.Ponownie zapowiadamy, że najbliższa dystrybucja paczek CARITAS odbę-
dzie się nie tak jak zazwyczaj w ostatnią sobotę miesiąca, ale – z racji na 
ferie – tydzień później, w I. sobotę miesiąca (4 III) o zwykłej porze (w godz. 
10.00÷11.00). Zapraszamy! 

10.Tego samego dnia (w sobotę /4 III) organizujemy wyjazd autokarowy na 
Misterium Męki Pańskiej do Ołtarzewa Wyjazd sprzed kościoła o godz. 
14.30. Koszt 50,- zł. Zapisy przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii para-
fialnej. 

11.Taca z przyszłej niedzieli (26 II) będzie przeznaczona na utrzymanie Wyż-
szego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W imieniu 
kleryków Seminarium – z góry dziękujemy! 

12.Przed tygodniem, wobec ogromnej tragedii, która dotknęła Turcję  
i Syrię (6 II), we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej  odbyła 
się zbiórka ofiar do puszek na rzecz osób poszkodowanych. Dziękujemy 
wszystkim, którzy w swoim darze złożyli dla nich modlitwę oraz materialną 
pomoc. Dla tysięcy ofiar tragedii zebraliśmy w sumie 4985 zł i 46 gr. Bóg 
zapłać! 
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