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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest 
Ojciec wasz niebieski. 

Mt 5,48 

Kiedy patrzy się całościowo na Pismo Święte, łat-
wo dostrzec, że wśród tematów w nim podejmowa-
nych jednym z ważniejszych jest sprawa nieustan-
nego dążenia człowieka do ideału zaproponowanego 
mu przez samego Boga. 

W sposób syntetyczny ujmuje to już przekaz Księ-
gi Kapłańskiej. Czytamy dziś zatem: „Bądźcie świę-
tymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”. Aby owo 
wezwanie stało się czymś realnym w egzystencji każ-
dego z nas, nieodzowne jest, by spełnić jeden kon-
kretny warunek. Poza umiłowaniem Boga, trzeba po-
kochać drugiego człowieka. Stąd też Pan Bóg jeszcze 
raz nawołuje w Księdze Kapłańskiej: „...będziesz 
kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan”. 
Doskonale wiemy, że nie jest łatwo kochać innych. 
I choć zdajemy sobie sprawę, że to Bóg nasze „życie 
ratuje od zguby” oraz obdarza nas „łaską i zmiłowa-
niem” (Ps 103), to jednak trudno nam tę świado-
mość przełożyć na codzienne czyny miłości. 

Tymczasem św. Paweł w Pierwszym Liście do Ko-
ryntian porównuje wierzących w Chrystusa do świą-
tyni: „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”. 

W Ewangelii zaś św. Mateusz ponawia starotesta-
mentową zachętę, cytując słowa Jezusa: „Bądźcie więc 
wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz nie-
bieski”. Poprzeczka w owym dążeniu do perfekcyj-
nego umiłowania bliźnich zostaje podniesiona przez 
Pana jeszcze wyżej: „A Ja wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują; tak będziecie synami Ojca wasze-
go, który jest w niebie”. 

Co zrobić, by osiągnąć ten ideał chrześcijańskiego 
życia? Jak postępować, by stawać się Bożym człowie-
kiem? Tego typu pytania stawiamy sobie codziennie. 

Pewnego rodzaju odpowiedź podpowiada nam 
papież Franciszek, który w maju zeszłego roku tak 
zakończył homilię podczas Mszy św. odprawianej w 
intencji kościelnych bractw: „Ewangeliczność, koś-
cielność, misyjność. Prośmy Pana, aby zawsze ukie-
runkowywał naszą myśl i serce ku Niemu, jako żywe 
kamienie Kościoła, aby wszystkie nasze działania, całe 
nasze życie chrześcijańskie było jaśniejącym świadec-
twem Jego miłosierdzia i Jego miłości. W ten spo-
sób będziemy podążać ku celowi naszej doczesnej 
pielgrzymki, do Jeruzalem niebieskiego. Tam nie ma 
żadnej świątyni: sam Bóg i Baranek są Jego świąty-
nią, a światło Słońca i Księżyca ustępują miejsca chwa-
le Najwyższego. Niech tak się stanie”. 



 

"Ad limina Apostolorum" – z wizytą u Papieża Franciszka 
 dniach 1–8 lutego 2014 r. polscy biskupi 
przebywali w Watykanie z wizytą "ad li-
mina Apostolorum", czyli do progów apos-

tolskich. Jest to wizyta, odbywana przez biskupów, 
zgodnie z prawem kanonicznym, co 5 lat. Do Wa-
tykanu udali się biskupi diecezjalni, pomocniczy, 
a także biskupi-seniorzy. Podczas pobytu w Waty-
kanie odwiedzili poszczególne urzędy Kurii Rzym-
skiej. Program pobytu przewidywał odwiedziny wa-
tykańskich kongregacji oraz kilkunastu papieskich 
rad i innych watykańskich urzędów. Przede wszys-
tkim zostali jednak przyjęci przez papieża Francisz-
ka, aby omawiać z nim różne aspekty działalności 
Kościoła w Polsce. Ojciec Święty skierował również 
do polskiego Episkopatu swoje przesłanie. 

Papież Franciszek docenił w nim pozytywne ini-
cjatywy, które dzieją się w polskim Kościele. Zauwa-
żył, że Kościół w Polsce jest Kościołem żywym, „ma 
ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosierdzia 
i praktyki chrześcijańskiej”. 

Jako przedmiot szczególnej troski położył na ręce 
biskupów kwestię małżeństw. „Dziś małżeństwo częs-
to jest uważane za jakąś formę uczuciowej graty-
fikacji, którą można ustanowić w jakikolwiek spo-
sób oraz zmienić zależnie od wrażliwości każdego. 
Niestety wizja ta ma również wpływ na mentalność 
chrześcijan, powodując łatwość uciekania się do roz-
wodu lub faktycznej separacji. Musimy postawić so-
bie pytania, w jaki sposób pomóc tym, którzy żyją 
w tej sytuacji, aby nie czuli się wykluczeni z Bożego 
miłosierdzia, z braterskiej miłości innych chrześ-
cijan i z troski Kościoła o ich zbawienie; nad tym, 
w jaki sposób pomóc im, żeby nie porzucili wiary 
i wychowywali swoje dzieci w pełni doświadczenia 

chrześcijańskiego”.  
Poświęcił również uwagę kwestii przygotowań do 

Światowych Dni Młodzieży w 2016 r: „Perspektywa 
najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który od-
będzie się w Krakowie w 2016 roku, każe mi myśleć 
o młodych, którzy – wraz ze starszymi – są nadzieją 
Kościoła. Dziś świat pełen narzędzi informatycznych 
daje im nowe możliwości komunikacji, ale jedno-
cześnie ogranicza relacje interpersonalne, bezpoś-
redni kontakt, wymianę wartości i wspólnych doś-
wiadczeń. Jednak w sercach młodzieży jest gorąca 
tęsknota za czymś głębszym, co dowartościowałoby 
w pełni ich osobowość. Trzeba wyjść naprzeciw temu 
pragnieniu”. 

Ojciec Święty zauważył utrzymującą się na przy-
zwoitym poziomie liczbę powołań kapłańskich. Do-
cenił fakt, że klerycy otrzymują solidne przygoto-
wania do przyszłej posługi na prezentujących dobry 
poziom uczelniach katolickich, których w Polsce nie 
brakuje. Wyraził jednak zaniepokojenie spadającą 
liczbą żeńskich powołań zakonnych: „Niepokoi spa-
dek liczby osób wstępujących do zgromadzeń za-
konnych także w Polsce: jest to zjawisko złożone, 
o wielorakich przyczynach. Życzę, aby żeńskie insty-
tuty zakonne mogły być nadal, w sposób odpowied-
ni do naszych czasów, uprzywilejowanym miejscem 
umacniania się i rozwoju ludzkiego i duchowego 
kobiet. […] Módlmy się o powołania żeńskie i towa-
rzyszmy z szacunkiem naszym siostrom, które częs-
to w milczeniu i niepostrzeżenie poświęcają swoje 
życie dla Boga i dla Kościoła, w modlitwie, w pracy 
duszpasterskiej i charytatywnej”. 

Na zakończenie Ojciec Święty pobłogosławił bis-
kupom i całemu polskiemu Kościołowi. 

W 



 

Ministrantem być… 
W ubiegłą niedzielę, 16 lutego,  nasza parafialna Służba Litur-

giczna Ołtarza wzbogaciła się w dwóch nowych ministrantów. 
Piotr i Szymon – bo tak mają na imię – przez pół roku gorliwie 
przygotowywali się do pełnienia tej zaszczytnej posługi, jaką jest 
służba przy ołtarzu. Chociaż już od kilku tygodni zobaczyć moż-
na ich było przy ołtarzu w komży i tunice, to jednak dopiero teraz 
założyli je oficjalnie. 

Samo słowo ministrant pochodzi od łacińskiego „ministrare”, 
co oznacza „służyć”. Posługa ministranta związana jest nieroz-
łącznie z miejscem jej sprawowania, a więc z kościołem. To tu mi-
nistranci są najbardziej widoczni – są ubrani w sobie właściwe 
stroje. Asystując kapłanowi, uświetniają liturgię. W Polsce minis-
tranci pozdrawiają się słowami „Króluj nam Chryste – zawsze 
i wszędzie”. 

Naszym nowym ministrantom życzymy wielkiej gorliwości 
w sercu i radości ze służby przy ołtarzu Pana. 

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na 
spotkanie Kręgu Biblijnego. 
2. W tym tygodniu przypada: 
 pierwsza sobota miesiąca – czcimy Matkę Naj-
świętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą na-
szą codzienność. Od godz. 900 odwiedziny chorych, 
o godz. +1700 Msza św. różańcowa. 

3. W dniach 1-8 lutego 2014 polscy biskupi przeby-
wali w Watykanie z wizytą "ad limina apostolorum" 
(dosł.: do progów/grobów apostolskich). Oprócz spot-
kania z papieżem, biskupi odwiedzili także wszys-
tkie kongregacje i rady Stolicy Apostolskiej, aby za-
poznać się z ich działalnością i przedstawić im życie 
Kościoła w Polsce. 

 
List przewodniczącego KEP do Ojca Świętego Franciszka 

Umiłowany Ojcze Święty, 

Zakończona wizyta „ad limina Apostolorum” biskupów polskich zachęca mnie do skierowania słów 
wdzięczności i szczerego uznania dla bogactwa rzeczy, jakich doświadczyliśmy w tych dniach w Rzy-
mie. Jesteśmy urzeczeni spotkaniem z Ojcem Świętym, który nie szczędził czasu, by być z nami i by 
podzielić się tym wszystkim, co następca Świętego Piotra nosi w sercu. Dziękujemy za dar krzyża 
pektoralnego oraz za przemówienie, które stanie się programem naszej pracy w Kościele Bożym 
w Polsce. Zapewniamy o naszej synowskiej miłości i modlitwie w intencjach Waszej Świętobliwości, 

Abp Józef Michalik  
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

 

Komunikat Prezydium KEP 

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! 

Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej 
solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy 
się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego 
br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wier-
nych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do 
Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znaj-
dują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności 
i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską 
pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy sło-
wa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci. 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
 



 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23 lutego – 2 marca 2014 r. 

17 luty – poniedziałek 

700 1) + Kazimierz Pilarczyk – od siostry Marii z całą rodziną. 

 2) + Stanisław Kurek – od wnuczka Roberta z rodziną. 

1700 + Jan Supernak – 22. Msza gregoriańska. 

18 luty – wtorek 

700 1) + Kazimierz Pilarczyk – od Marii i Lesława Milejskich. 

 2) + Stanisław Kurek – od rodziny Pala z Kroczyc. 

1700 + Jan Supernak – 23. Msza gregoriańska. 

19 luty – środa 

700 1) + Jan Supernak – 24. Msza gregoriańska. 

 2) + Stanisław Kurek – od chrześnika Włodzimierza z rodziną. 

1700 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

20 luty – czwartek 

700 1) + Stanisław Kurek – od sąsiadów Bilnik. 

 2) + Genowefa Podsiadło. 

1700 + Jan Supernak – 25. Msza gregoriańska. 

21 luty – piątek 

700 1) + Jan Supernak – 26. Msza gregoriańska. 

 2) + Stanisław Kurek – od Andrzeja i Grażyny Skrzypiciel. 

1700 Msza zbiorowa za zmarłych. 

22 luty – sobota 

700 1) + Jan Supernak – 27. Msza gregoriańska. 

 2) + Stanisław Kurek – od Bogdana Domagały z synem. 

1700 Msza Koła Różańcowego. 

23 luty – niedziela 

700 + Henryk Rogoń – w 9. r. śmierci. 

900 1) + Dariusz Rus (4. r. śmierci); Piotr Rus. 

 2) + Stanisław Molenda (3. r. śmierci); Mieczysława Hoc (21. r. śmierci); zmarli 

z rodziny Molendów i Makiełów. 

1030 + Antonina, Edward Piątek; Lucjan, Rozalia, Władysław Grzebieluch. 

1200 + Jan Supernak – 28. Msza gregoriańska. 

1700 + Kazimierz Pilarczyk – od Wandy i Ryszarda Gądek z rodziną. 
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