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DAWID OSZCZĘDZAJĄCY SAULA, DADD, Richard (1817 Chatham - 1886 Berkshire), 1854, olejny na płótnie,
J. Paul Getty Museum, Los Angeles; źródło www.getty.edu

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA

Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące wyborowych
Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif.
Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w
środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abnert i
ludzie uśpieni leżeli dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: „Dziś Bóg
oddaje wroga twojego w moc twoją. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do
ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba”. Dawid odparł
Abiszajowi: „Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca
Pańskiego, a nie doznałby kary?”.
Zabrał więc Dawid dzidę i dzbanek z wodą od wezgłowia Saula i poszli
sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził.
Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen.
Dawid oddalił się na przeciwległe wzgórze i stanął na wierzchołku góry, z
daleka, a dzieliła go od nich spora odległość.
Wtedy Dawid zawołał do Saula: „Oto dzida królewska, niech przyjdzie który
z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i
wierność; Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw
pomazańcowi Pańskiemu”.
PSALM RESPONSORYJNYPs103
REFREN:

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
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.

18 LUTEGO 2006

Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 15, 45-49

Bracia:
Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam - Chrystus duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co
ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi
Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i
niebiescy.
A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz
Człowieka niebieskiego.
AKLAMACJAJ 13,34

Alleluja, alleluja, alleluja
Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 6,27-38

Jezus powiedział do swoich uczniów «Powiadam wam, którzy słuchacie:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie 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 bierze
ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie
dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam
czynili, podobnie i wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was
wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I
jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla
was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie
tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność?
I grzesznicy grzesznikom pożyczają, 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
będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry 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 odpuszczone. Dawajcie, a będzie
wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w
zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

PATRON TYGODNIA: ŚW. MAŁGORZATA Z KORTONY
Urodzona 1247 w Laviano w Toskanii we
Włoszech. Córka rolnika. Matka zmarła, gdy
Małgorzata miała 7 lat. Dwa lata później
ojciec ożenił się powtórnie, jednak macocha
nie potrafiła zaakceptować pasierbicy. Mając
17 lat uciekła z młodym arystokratą z
Montepulciano, urodziła mu syna i żyła z
nim, jako jego kochanka, przez kolejnych 9
lat. W 1274 odkrycie zwłok ukochanego,
zamordowanego przez rabusiów, w płytkim
grobie
doprowadziło
do
nawrócenia
Małgorzaty. Zwróciwszy krewnym aystokraty
całą biżuterię i posiadłości ziemskie, podjęła
próbę powrotu do domu ojca. Sprzeciwiła się
temu macocha. Ostatecznie Małgorzata
udała się z synem do Kortony, gdzie poddała
się
kierownictwu
duchowemu
Franciszkanów. Nadal młoda i atrakcyjna, z
wielką determinacją zmagała się z silnymi pokusami. Prowadziła niezwykle
umartwione, surowe życie. Rygorystycznie pościła.
Po 3 latach próby została przyjęta do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. Żyła
odtąd w ścisłym ubóstwie. Utrzymywała się z jałmużny. Opiekowała się chorymi,
ubogimi, bezdomnymi. Założyła szpital w Kortonie i powołała zgromadzenie kobiet
zwanych Poverelle, które zajmowały się opieką nad chorymi. Rozwinęła głębokie i
intensywne życie modlitwy. Doświadczała wizji i ekstaz. Odznaczała się
szczególnym nabożeństwem do Eucharystii i Męki Chrystusa.
cd. na odwrocie…

Oto niektóre zasady, które
które stosują się do wszystkich przypadków [wyboru zgodnie z sumieniem]:
sumieniem]:
– nigdy nie jest 1756 dopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro;
– "złota 1970 zasada": "Wszystko.
"Wszystko. co byście chcieli, żeby wam ludzie
ludzie czynili, i wy im czyńcie!"Mt 7, 1255Por. Łk 6, 31; Tb 4, 15;
– miłość zawsze przejawia się w szacunku dla bliźniego i jego sumienia: 1827 "W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich… sumienia, grzeszycie 1971
przeciwko samemu Chrystusowi"1 Kor 8,12. "Dobrą jest rzeczą… nie czynić niczego,
[KKK, 1789]
niczego, co twego brata
brata razi, gorszy albo osłabia"Rz 14, 21.
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PATRON TYGODNIA: ŚW. MAŁGORZATA Z KORTONY, CD.
Ostatni okres życia spędziła jako rekluza, nierozumiana i opuszczona przez
wszystkich. Zmarła w 1297 (przewidziała datę własnej śmierci), pochowana
została w Kortonie gdzie do dziś jej nieulegające rozkładowi ciało eksponowane
jest w kryształowym relikwiarzu… Kanonizowana w1728 przez Benedykta XIII.
Nazywana Magdaleną zakonu franciszkańskiego. Jest patronem fałszywie
oskarżonych,
bezdomnych,
trampów,
szalonych,
umysłowo
chorych,
zreformowanych prostytutek.
(uroczystość 22 lutego)
ŚW. MAŁGORZATA Z KORTONY, PIAZZETTA, Giovanni Battista (1682, Wenecja - 1754, Wenecja), olejny
na płótnie, National Gallery Art, Waszyngton; źródło en.wikipedia.org

prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Środa Popielcowa i Wielki Piątek
są obecnie jedynymi obowiązującymi dniami postu dla katolików
rzymskich. W obrządku ambrozjańskim, nadal stosowanym przez
archidiecezję mediolańską, Wielki Post zaczyna się w poniedziałek
pierwszego tygodnia po Środzie Popielcowej i pierwszy postny dzień
Wielkiego Postu wypada w piątek tego tygodnia. W obrządku rzymskim
dodano 5 dni od Środy Popielcowej do następnej niedzieli włącznie,
ponieważ kolejne sześć tygodni do Wielkanocy zawierało tylko 36 dni
postu zamiast czterdziestu, jako że niedziele nie były dniami postnymi.
Od ciemnej grudki prochu,
która smoli ręce,
z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę,
cichutka radość wzbiera.
O, rzuć prochu więcej, na warkocz,
na czuprynę, w książeczki, na brodę…
Bo przecież od tej grudki
wiosna w drzwiach kościoła…
będzie więcej spowiedzi i dobrych uczynków,
wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki
- a wszystko się rozpocznie po prostu od Środy,
i właśnie od popiołu…
od smolącej grudki.

INFORMACJE PARAFIALNE
18.II (niedziela): Rozpoczyna się XL Tydzień Modlitw o
trzeźwość Narodu w Kościele Polskim, w tym roku
obchodzony pod hasłem: „Maryjo, pomóż nam żyć w
trzeźwości”. W tej intencji w sposób szczególny modlić się
będziemy w 23.II (piątek) w czasie nabożeństwa Drogi
Krzyżowej o 17:30 i na Mszy św. o 18:00.
18.II (niedziela): Spotkanie dzieci klas II i ich rodziców
przygotowujące do I Komunii św. o 18:00.
21.II (środa): ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczyna się Wielki
Post, czas duchowego przygotowania się do jak najlepszego
przeżycia tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa – wydarzeń, poprzez które dokonało się nasze
odkupienie. Msze św. o 8:45, 15:45 – dla dzieci i 18:00.
Posypanie głów popiołem, na znak rozpoczęcia pokuty, w
czasie każdej Mszy św.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tzn. wolno
zjeść jeden posiłek do syta i dwa bardzo skromne, oraz
należy powstrzymać się od pokarmów mięsnych.
Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii będą
odprawiane wg następującego porządku:
DROGA KRZYŻOWA: w każdy piątek Wielkiego Postu
dla dzieci o 15:45
dla dorosłych o 17:30
dla młodzieży o 18:30
GORZKIE ŻALE: w każdą niedzielę Wielkiego Postu
bezpośrednio po sumie
Za udział w Gorzkich Żalach można - we wszystkich
kościołach w Polsce - uzyskać raz w tygodniu, w okresie
Wielkiego Postu, odpust zupełny: pod zwykłymi warunkami,
tzn. stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w
intencjach Ojca św.
Księża poszukują - do Kroniki Parafialnej - zdjęć z roku 2006
z następujących wydarzeń parafialnych: Bierzmowanie,
Dożynki, Turniej Piłkarski, Dzień Papieski – piknik rodzinny.
Księża będą za podzielenie się, przez osoby dysponujące
taką dokumentacją, wdzięczni.
Na przełomie czerwca i lipca 2008 r. planowana jest około
trzynastodniowa, samolotowo-autokarowa, pielgrzymka
parafialna do Lourdes i Fatimy. Cena: 3200 zł. Księża
proszą, już teraz ze znacznym wyprzedzeniem, o
przemyślenie możliwości i ewentualne rozpoczęcie
gromadzenia funduszy. Program pielgrzymki, w którym
mogą jeszcze wystąpić korekty, wyłożony będzie na
stolikach z tyłu kościoła.
Chrzty w lutym w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.II, na sumie o
12:00.
Zachęcamy do lektury prasy i wydawnictw katolickich.
ODESZLI
W ostatnim czasie odeszli z naszego grona:
śp. Wacława ZDUŃCZYK, † 10.II.2007, l. 92
śp. Józef BARTOSZEWSKI, † 11.iI.2007, l. 74
śp. Karolina KWIATKOWSKA, † 15.II.2007, l. 83
Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
ŚRODA POPIELCOWA
W obrządku rzymskim, stosowanym na ogół na Zachodzie, pierwszy dzień
Wielkiego Postu, charakteryzujący się nabożeństwem pokutnym, podczas
którego wiernym posypuje się czoła lub czubek głowy popiołem wraz z
napomnieniem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, lub „Pamiętaj,
Wyd. Redakcja
Nakład: 350 egz.
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TWARDOWSKI, Jan, ks. (1915, Warszawa – 2006, Warszawa)

POCZET PRYMASÓW: MARCIN DUNIN (74)
Urodził się w 1774. Pochodził z niezbyt bogatej rodziny ziemiańskiej. Jego
rodzicami byli Felicjan i Brygida z
domu Szczakowska. Naukę rozpoczął
w kompleksie pojezuickich szkół w
Rawie Mazowieckiej, zaś maturę zdał
w gimnazjum w Bydgoszczy. W latach
1793-1797 studiował teologię w
Collegium Germanicum w Rzymie
gdzie na zakończenie studiów przyjął
święcenia kapłańskie.
Po powrocie na ziemie polskie
piastował
różnorodne
godności
kościelne, w tym kanonika w
kolegiacie wiślickiej i włocławskiej. W
1815
został
kanclerzem
kurii
gnieźnieńskiej, a w 1817 radcą
szkolnym przy Rejencji Poznańskiej.
Uważając Dunina za lojalnego wobec
króla Pruskiego władze niemieckie
zgodziły się w 1830, żeby objął on
trony arcybiskupie w Poznaniu i
Gnieźnie. Ingres odbył się w 1830.
Dowodem tej lojalności miało być
wydanie przez Dunina, na polecenie nadprezydenta Edwarda Flottwella,
listu pasterskiego potępiającego powstanie listopadowe. Z drugiej strony
wyjednał u władz pruskich odstępstwo od ustawy z 1830, która
nakazywała kierowanie całej korespondencji do władz w języku
niemieckim, zwalniając z tego obowiązku kapłanów o niedostatecznej
znajomości tego języka.
W 1837 rozpoczął się spór arcybiskupa z władzami pruskimi. Dunin,
powołując się na breve Piusa VIII z 1830 ogłosił, że zawierając
małżeństwo mieszane (katolicko-protestanckie), każda para musi złożyć
deklarację, że dzieci bez względu na ich płeć zostaną wychowane w wierze
katolickiej. Za to polecenie rząd pruski skazał Dunina na 6 miesięcy
więzienia oraz pozbawienie godności arcybiskupiej. Arcybiskup uznając
wyrok władz za bezprawne ingerowanie w sprawy kościoła opuścił Berlin i
udał się do Poznania, gdzie - w 1839 - został aresztowany i osadzony w
twierdzy kołobrzeskiej, skąd po 10 miesiącach zwolnił go nowy król
Fryderyk Wilhelm IV. Konflikt ten sprawił, że wśród polskiej większości
Wielkiego Księstwa Poznańskiego narosły nastroje antyniemieckie. Aby
załagodzić tą sytuację nowy monarcha zdymisjonował znienawidzonego
Flottwella.
Po powrocie z więzienia Dunin złożył, co prawda, przysięgę na wierność
Fryderykowi Wilhelmowi IV, jednak, aż do śmierci w 1842 kontynuował
swoją politykę, nie dopuszczając między innymi niemieckich kandydatów
do kapituły. Został pochowany w poznańskiej katedrze.
il.: MARCIN DUNIN, ok. 1840, olejny na płótnie, Poznań, Muzeum Archidiecezjalne; źródło
www.rokitno.net

M SZE ŚW I ĘTE
Niedziela i uroczystości obowiązujące:
Święta pracujące:
Dni powszednie:

08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00
08:45, 18:00
07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota)

K SI ĘŻA
ĘŻA
Dziekan mgr Stefan KOTWIŃSKI, Wikariusz Marcin KLOTZ
K AN CE L ARIA P AR AFIALN A
tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02
Dni powszednie
08:00–09:30, 17:00–19:00
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa):
Niedziela i święta:
nieczynna
E-mail:
swzygmunt.slomczyn@op.pl
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