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Ewangelia 
 

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 prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, 
odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, 
kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powie-
dziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 

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 bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za na-
grodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czyni-
cie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». (Mt 5,38-48) 

 

NABOŻEŃSTWA ORAZ INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
 
 

 

23/02 VII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

18.00 
Sobota 

 

08.00 
10.00 
12.00 

 
18.00 

Śp. Mafalda 
 
Śp. Irena Chrapek w 1. rocznicę śmierci 
W intencji Natalii i Nancy z okazji urodzin o błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
Dziękczynna z okazji 90 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne 
łaski przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy 
W intencji małżonków Ireneusza i Bożeny z okazji 30. rocznicy ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 

24/02 PONIEDZIAŁEK 
09.30 
19.00 

Śp. Danuta Jacak i śp. Marian Bajek (int. córek) 
Śp. Anna Wróblewska-Walczyk (int. męża z synem) 

25/02 WTOREK 
09.30 
19.00 

Śp. Leon Ostrowski w 7. rocznicę śmierci 
Dziękczynna za szczęśliwy poród oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Zoi 

26/02 
ŚRODA 

POPIELCOWA  

7.00 
10.15 
17.00 
19.00 

Za parafian o łaskę owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu 
Śp. Helena i Leon Goliński (int. Tosi) 
O łaskę nawrócenia dla Krzysztofa 
Dziękczynna z okazji urodzin Kasi z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MB 
oraz szczęśliwe rozwiązanie 

27/02 CZWARTEK 
09.30 
19.00 

Śp. Janina i Zygmunt Kozimor, Lew Morgan (int. rodziny) 
W intencji Dagmary z okazji 6 rocznicy urodzin prosząc o Boże błogosławieństwo 
oraz potrzebne łaski 

28/02 PIĄTEK 
10.15 

 
19.00 

W intencji siostry Barbary i jej córki Elżbiety z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski na drodze do zbawienia 
Śp. Franciszek w rocznicę śmierci 

29/02 SOBOTA 
 

09.30 
18.00 

Śp. rodzice Tadeusz i Bronisława, siostra Barbara, brat Tadeusz 
W intencji Małgorzaty z okazji urodzin o wiarę, mądrość, miłość i zdrowie przez 
wstawiennictwo św. Józefa i Matki Najświętszej 

1/03 
I NIEDZIELA 
WIELKIEGO 
POSTU 

08.00 
10.00 
12.00 

 
18.00 

W intencji Kaspra i Tomasza Pączek z okazji urodzin o błogosławieństwo Boże 
Dziękczynna z okazji 10 urodzin wnuczki Glorii Restel o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
1) Śp. Józefa i Mikołaj Zielińscy 
2) Dziękczynna z okazji 40 rocznicy urodzin Piotra z prośbą o błogosławieństwo Boże 
Msza Święta gregoriańska: śp. Bernadeta Araśniewicz 
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