
   





TYGODNIK PARAFII  
NMP MATKI KOŚCIOŁA  

i św. Katarzyny Szwedzkiej  

     Niedziela, 23 lutego 2020 roku (nr 187) 
Pierwsze czytanie: Kpł 19,1-2.17-18; Drugie czytanie: 1 Kor 3,16-23; Ewangelia: Mt 5,38-48.


W ostatnią niedzielę w naszej parafii odbyła się 
pierwsza edycja „Randki dla małżonków”. Frekwencja 
dopisała znakomicie! Było w sumie 19 małżeństw. 
Salę ustrojono jak restaurację, każde małżeństwo miało 
swój stolik, śliczne kwiaty i coś słodkiego. Nie mogło 
zabraknąć świec. Do posługi mieliśmy wspaniały team 
„doraźnych” kelnerów, którzy zbierali zamówienia na 
gorące napoje.  
Sama idea spotkania to rozmowa dwojga małżonków 
na temat zadany na podstawie obejrzanego, krótkiego 
filmu. Te rozmowy w zaproponowanej formule, 

z zachowaniem określonych ram, wcale nie są proste. 
Z pewnością jednak służą one dobru małżeństwa. 
Celem nadrzędnym tych spotkań jest nawiązywanie 
i pogłębianie więzi małżeńskiej w oparciu o dialog. To 
zadanie warte jest 
każdego wysiłku po 
to, aby się coraz le-
piej poznawać i dzię-
ki temu coraz bar-
dziej kochać.  

Sylwia i Wojciech 
Stawiccy

Miłość podnosi poprzeczkę 

„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za 
ząb. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. 
Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw 
mu i drugi” (Mt 5,38-39). Bardzo trudne są te słowa... 
Czyżby Jezus oczekiwał od chrześcijan, że będą 
„chłopcami do bicia”? Czyżbyśmy nie mieli walczyć 
o swoje prawa? Czy mamy cicho siedzieć, kiedy ktoś 
robi nam krzywdę? 
Jako chrześcijanie często popełniamy błąd w podejściu 
do życia – chcemy sprawiedliwości jedynie ludzkiej: 
coś mi się należy, mam do czegoś prawo, a kiedy 
ucierpię, to winowajca za wyrządzoną szkodę musi mi 
wynagrodzić... Wszystko wydaje się w porządku, 
gdyby nie... słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: 

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują” (Mt 5,44). 
Słowo Boże niejednokrotnie wzywa nas do tego, 
byśmy zmienili swoje spojrzenie na świat, w którym 
przyszło nam przeżyć nasze życie. Nie do niego 
jesteśmy przeznaczeni. Nasz cel znajduje się dalej. Jest 
nim życie wieczne, w bliskości z Bogiem, bez końca – 
Królestwo Niebieskie. Życie na ziemi jest jedynie 
krótkim prologiem do tego, co czeka nas po śmierci. 
I znowu, teoretycznie wszystko wydaje się oczywiste – 
tak przecież mówi Biblia i tak nieprzerwanie naucza 
Kościół. Czegoś jednak brakuje. Świat powie, że 
frajerstwa i naiwności. My powiemy, że wiary i za-
ufania. Życie wieczne jest bowiem celem, którego 
istnienia nie możemy w żaden sposób dowieść. Jest 
rzeczywistością, do której dotrzeć możemy jedynie 
dzięki wierze. 
Dla tego, kto wierzy i ufa, słowa mówiące o nad-
stawieniu drugiego policzka w obliczu krzywdy, są 
jasne. Inna jest bowiem perspektywa. Oderwany od 
świata, a jednak żyjący w nim, choć jednocześnie 
ponad nim i jego sprawiedliwością, staję się 
Chrystusem – Tym, który nadstawił drugi policzek. Nie 
zrobił tego dlatego, że był „chłopcem do bicia”. Tylko 
dlatego, że był na tyle silny, by zwyciężyć śmierć. 

ks. Mateusz Tarczyński

Chłopiec do bicia 



KSIĄŻKI JANA PAWŁA II - PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ

Za nami rozważania na temat dwóch książek Jana 
Pawła II, z których jedna dotyczyła kapłańskiego 
powołania („Dar i Tajemnica”), a druga zawierała 
odpowiedzi Papieża, między innymi, na pytania 
dotyczące wiary, sensu cierpienia i śmierci 
(„Przekroczyć próg nadziei”). Dzisiaj przyszedł czas 
na kolejną papieską książkę, której tematykę 
spróbujemy nakreślić i skupić się na tym, co może 
być dla nas najważniejsze.   
„Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie 
tysiącleci” to ostatnia książka Jana Pawła II wydana 
niedługo przed jego śmiercią, to 
znaczy 23 lutego 2005 roku. 
Zawiera papieskie refleksje o cha-
rakterze filozoficznym i historycz-
nym na temat człowieka, który 
musi stawić czoła wobec zła XX 
wieku i szuka swojej tożsamości 
w spotkaniu z Bogiem. Papież 
zastanawia się nad takimi poję-
ciami jak "naród", "ojczyzna", 
"Europa", wplatając w to wszystko 
polskie elementy o charakterze 
ponadczasowym, do których należy 
między innymi orędzie św. 
Faustyny o Bożym miłosierdziu. 
Jednocześnie Papież pokazuje, że 
na historię poszczególnych krajów 
i cywilizacji można patrzeć z per-
spektywy historii zbawienia. 
Punktem wyjścia do powstania tej książki były 
rozmowy przeprowadzone w 1993 roku z Ojcem 
Świętym przez dwóch filozofów: księdza Józefa 
Tischnera i Krzysztofa Michalskiego. Książka z u-
wagi na swój filozoficzny charakter pewnie nie 
należy do najprostszych, jednak warto się w to 
wszystko wczytać i zapamiętać kilka krótkich zdań 

Papieża o Ewangelii („Ewan-
gelia to proroctwo o człowieku. 
Poza Ewangelią człowiek po-
zostaje dramatycznym pytaniem 
bez odpowiedzi”.); wolności („Wolność jest dana 
człowiekowi przez Stwórcę i jest mu równocześnie 
zadana. Poprzez wolność człowiek jest powołany do 
przyjęcia i realizacji prawdy”.); złu („Zło jest zawsze 
brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie 
powinno się znajdować, jest niedostatkiem. Nigdy 
nie jest jednak całkowitą nieobecnością dobra”.) 

Książka kończy się osobistą 
i wzruszającą rozmową dotyczącą 
zamachu na Jana Pawła II z 13 
maja 1981 roku, w której uczes-
tniczył także ksiądz Stanisław 
Dziwisz. Papież od razu na 
początku wyznaje, że „wszystko 
to było świadectwem Bożej 
łaski”. Wspomina, że już w dro-
dze do szpitala przebaczył za-
machowcowi, opisuje myśli, 
które mu wówczas towarzyszyły, 
a ksiądz Dziwisz wspomina, jak 
wyglądały te dramatyczne chwile 
z jego perspektywy. Pięknym 
komentarzem pochodzącym z tej 
książki odnośnie do tych wy-
darzeń i całego życia Jana Pawła 

II są te papieskie słowa: „Ja żyję 
w przeświadczeniu, że we wszystkim, co mówię 
i robię w związku z moim powołaniem i po-
słannictwem, z moją służbą, dzieje się coś, co nie jest 
moją inicjatywą. Wiem, że to nie tylko ja jestem 
czynny w tym, co robię jako następca Piotra”.  

Barbara Majkowska 



ŁASKA I USPRAWIEDLIWIENIE  
422. Co to jest usprawiedliwienie? 
Usprawiedliwienie jest najdoskonalszym dziełem Bożej 
miłości. Jest konsekwencją darmowej inicjatywy 
miłosierdzia Boga, który gładzi nasze grzechy i spra-
wia, że stajemy się sprawiedliwi i święci w całym 
naszym jestestwie. Dokonuje się to przez łaskę Ducha 
Świętego, którą wysłużył nam Chrystus przez swoją 
Mękę, a której udziela w sakramencie chrztu. 
Usprawiedliwienie zapoczątkowuje wolną odpowiedź 
człowieka, to jest wiarę w Chrystusa i współpracę 
z łaską Ducha Świętego.  
423. Czym jest łaska, która usprawiedliwia? 
Łaska jest darmowym darem Boga, który uzdalnia nas 
do uczestniczenia w Jego życiu trynitarnym i do 
działania ze względu na Niego. Nazywa się łaską 
habitualną, uświęcającą lub przebóstwiającą, ponieważ 
nas uświęca i przebóstwia. Jest nadprzyrodzoną, 
ponieważ zależy całkowicie od darmowej inicjatywy 
Boga i przerasta możliwości rozumu i siły woli 
ludzkiej. Wymyka się naszemu doświadczeniu.  
424. Jakie są inne rodzaje łaski? 
Oprócz łaski habitualnej mamy: łaski aktualne (dary 
okolicznościowe); łaski sakramentalne (dary właściwe 
różnym sakramentom); łaski specjalne lub charyzmaty 
(mające na celu dobro wspólne Kościoła), wśród 
których należy wyróżnić łaski stanu, które towarzyszą 
wykonywaniu posług w Kościele i odpowiedzialnych 
zadań życia chrześcijańskiego.  
425. Jaki jest stosunek łaski do wolności człowieka? 
Łaska wyprzedza, przygotowuje i pobudza wolną 
odpowiedź człowieka. Odpowiada na głębokie aspiracje 
wolności ludzkiej, zaprasza ją do współpracy i ją 
udoskonala.  
426. Co to jest zasługa? 
Zasługa oznacza prawo do zapłaty za dobre działanie. 
Ściśle mówiąc, nie istnieje ze strony człowieka zasługa 
względem Boga, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od 
Niego jako naszego Stwórcy. Jednakże Bóg daje nam 
możliwość zdobycia zasług przez zjednoczenie nas 
z miłością Chrystusa, będącą źródłem wszystkich 
naszych zasług przed Bogiem. Tak więc zasługi naszych 
dobrych uczynków powinny być przypisane najpierw 
łasce Bożej, a dopiero potem wolnej woli człowieka.  
427. Jakie dobra możemy sobie wysłużyć? 
Poruszeni przez Ducha Świętego możemy wysłużyć 
sobie i innym łaski potrzebne do naszego uświęcenia 
i otrzymania życia wiecznego, jak również konieczne 
dobra doczesne, zgodne z zamysłem Bożym. Nikt nie 
może wysłużyć sobie łaski pierwszej, która jest począ- 

tkiem nawrócenia i usprawiedliwienia.  
428. Czy wszyscy jesteśmy powołani do świętości 
chrześcijańskiej? 
Wszyscy wierni są powołani do świętości chrześcijań-
skiej. Jest ona pełnią życia chrześcijańskiego i doskona-
łą miłością, i urzeczywistnia się przez wewnętrzne 
zjednoczenie z Chrystusem, a w Nim, z Trójcą Świętą. 
Droga do świętości chrześcijanina wiedzie przez Krzyż 
i prowadzi do swego spełnienia w końcowym 
zmartwychwstaniu, w którym Bóg będzie wszystkim 
we wszystkim.  

KOŚCIÓŁ - MATKA I WYCHOWAWCZYNI  
429.W jaki sposób Kościół karmi życie moralne 
chrześcijanina? 
Kościół jest wspólnotą, od której chrześcijanin 
przyjmuje słowo Boże, które zawiera pouczenia „Prawa 
Chrystusowego” (por. Ga 6,2); otrzymuje łaskę 
sakramentów; w Kościele łączy się z Ofiarą euchary-
styczną Chrystusa, tak że jego życie moralne staje 
kultem duchowym, i uczy się przykładu świętości, 
której wzór odkrywa w Matce Najświętszej i świętych.  
430. Dlaczego Urząd Nauczycielski Kościoła ingeruje 
w dziedzinę moralności? 
Ponieważ zadaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła 
jest głosić prawdy wiary i ukazywać ich zastosowanie 
w życiu. To zadanie rozciąga się także na szczegółowe 
przepisy prawa naturalnego, ponieważ ich zachowanie 
jest konieczne do zbawienia.  
431. Jakiemu celowi służą przykazania kościelne? 
Pięć przykazań kościelnych ma na celu zagwarantowa-
nie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy, 
życia sakramentalnego, wysiłku moralnego oraz 
wzrastania miłości Boga i bliźniego.  
432. Jakie są przykazania kościelne? 
1) W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy 
Świętej; 2) Przynajmniej raz w roku przystąpić do 
sakramentu pokuty; 3) Przynajmniej raz w roku, 
w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą; 
4) Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych, a w okresie pokuty powstrzymy-
wać się od udziału w zabawach; 5) Troszczyć się 
o potrzeby Kościoła.  

Pytania o wiarę



Poniedziałek, 24 lutego 

  7.30 + Joanna Sobocka w 6. rocznicę śmierci 
18.00 + Bolesław Góra 

Wtorek, 25 lutego 
  7.30 + Bolesław Góra 

18.00 - w int. Franciszki z okazji 98. rocznicy urodzin 
Środa Popielcowa, 26 lutego 

  7.30 + Edward Złotek 
  9.00 + Stanisław, Zbigniew, rodzice z obu stron; Łucja 
             i Jan Kwaśnik 

18.00 + Bolesław Góra 
Czwartek, 27 lutego 

  7.30 + Bolesław Góra 

18.00 + Jadwiga - intencja od Teresy z rodziną 

Piątek, 28 lutego 
  7.30 + Bolesław Góra 

18.00 + Renata w 4. rocznicę śmierci, Helena i Józef 
             oraz +z rodziny z obu stron 

Sobota, 29 lutego 
  7.30 + Bolesław Góra 

18.00 + Marek, Krystyna, Paweł 
Niedziela, 1 marca 
  8.00 + tata Stanisław, Wacława, Marian, Florian 

10.00 + Felicja w 25. roczn. śm.; +rodzice z obu stron 
12.00 + Bolesław Góra 

18.30 - w intencji uzdrowienia
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INTENCJE MSZALNE

1. Dzisiaj, jak również w czasie Wielkiego Postu, nie 
będzie niedzielnej kawiarenki. 

2. Spotkanie parafialnego zespołu Caritas im. św. o. Pio 
w poniedziałek o 18.40 w domu parafialnym. 

3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież pracującą na spotkanie we wtorek o godz. 
19.00 w domu parafialnym. 

4. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w biurze 
parafialnym w środę w godz. 17.00–18.00. 

5. W Środę Popielcową rozpoczynamy okres 
wielkopostnej pokuty. Msze Święte w naszym kościele 
o godz. 7.30, 9.00 oraz 18.00. W tym dniu należy 
zachować wstrzemięźliwość i post. 

6. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15. 

7. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek. 
Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 

8. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 
17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 
18.30 dorosłych oraz młodzież. 

9. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę 
o godz. 16.30. Zapraszamy na to spotkanie również 
nowych chłopców chętnych do włączenia się w służbę 
ministrancką. 

10. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym 
w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30. 

11. Msza Święta, a następnie modlitwa w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała, odbędzie się w naszym 
kościele w przyszłą niedzielę o godz. 18.30.  

12. Organizujemy wyjazd na beatyfikację Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w niedzielę, 
7 czerwca w Warszawie. Jest możliwość wyjazdu 
specjalnym pociągiem z Trójmiasta ok. godz. 7.00 
i powrót ok. godz. 22.00. Koszt: 100 zł/os. Ilość miejsc 
jest ograniczona, dlatego prosimy już dzisiaj, aby 
osoby zainteresowane zgłaszały się do kapłanów. 

13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III 
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o 8.00.


