
Jeśli tak trudno nam miłować 

braci, to dlatego, że serca na-

sze nie otworzyły się jeszcze na 

Boże miłosierdzie. Pamięć o Je-

go dobrodziejstwach przynagla 

do czynienia dobrze braciom. 

Cierpliwość, jaką On nam oka-

zał, może powstrzymać niepo-

trzebne słowo... Jeśli będziemy 

widzieć Jego łaskawe działanie, 

a nie zatrzymamy się na słabo-

ściach swoich czy braci, wtedy 

Jego miłość będzie mogła przez 

nas działać. Prośmy, by poprzez 

Eucharystię napełniła ona nasze 

serca. 
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 LITURGIA SŁOWA   
Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 

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 kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce 
prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, 
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 
powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego 
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół  
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie 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 nagrodę mieć będziecie? 
Czyż i celnicy tego nie czynią?  
I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.  

– Oto słowo Pańskie. 
 

 

POKORNY 
Chrystusowy Kościół ciągle musi 

temperować swe triumfalistyczne 
zapędy. Żądza widzialnych sukce-
sów tkwi głęboko w sercu czło-
wieka i gdy ten wchodzi do Ko-
ścioła, wnosi ze sobą ten bakcyl. 
Tytułów do wynoszenia się ponad 
innych jest wiele, żadnego z nich 
jednak Chrystus nie uznawał. Sam 
wybrał drogę pokory i Jego Ko-
ściół kroczy zawsze tą wyznaczoną 
przez Niego drogą. Innej drogi 
wiodącej do zbawienia nie ma. 

Św. Paweł sam boleśnie przeżył 
szereg klęsk w swoim życiu, zanim 
zrozumiał, że to one właśnie pro-
wadzą do celu. Chciał otworzyć 
oczy Koryntianom na tę prawdę 
pisząc: „Niechaj się nikt nie łudzi. 
Jeśli ktoś spośród was mniema, że 
jest mądry na tym świecie, niech 
się stanie głupim, by posiadł mą-
drość”. W tych słowach jest para-
doks. Mądry nie może stać się głu-
pim, ale gdy Paweł napisze: „Mą-
drość tego świata jest głupstwem u 
Boga”, wszystko staje się jasne. 

Prawdziwa mądrość zna wartość 
upokorzenia. To w nim człowiek 
odkrywa prawdę o sobie, ludziach, 
Bogu i w nim doskonali swoją mi-
łość. Jezus prowadzi swoich 
uczniów drogą upokorzenia w głąb 
prawdy. 

Kościół przez całe wieki wędruje 
drogą upokorzenia. Najlepiej się 
rozwijał, gdy był najmocniej upo-
korzony, a miało to miejsce w 
okresie prześladowań. Tryumfa-
lizm, bliski kontakt z władzą 
świecką nigdy nie sprzyja rozwo-



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
815 Jakie są więzy jedności Ko-

ścioła? "Na to wszystko przy-

obleczcie miłość, która jest 

więzią doskonałości" (Kol 

3,14). Jedność Kościoła piel-

grzymującego jest zapewniana 

także przez widzialne więzy 

komunii:  wyznanie jednej wia-

ry otrzymanej od Apostołów; 

wspólne celebrowanie kultu 

Bożego, przede wszystkim sa-

kramentów; sukcesję apostol-

ską za pośrednictwem sakra-

mentu święceń, która to suk-

cesja strzeże braterskiej zgody 

rodziny Bożej. 

816 "To jest ten jedyny Kościół 

Chrystusowy... który Zbawiciel 

nasz po zmartwychwstaniu 

swoim powierzył do pasienia 

Piotrowi, zlecając jemu i pozo-

stałym Apostołom, aby go 

krzewili i nim kierowali... Ko-

ściół ten, ustanowiony i zorga-

nizowany na tym świecie jako 

społeczność, trwa w Kościele 

katolickim, rządzonym przez 

następcę Piotra oraz biskupów 

pozostających z nim we 

wspólnocie (communio)". 

jowi Kościoła, jest bowiem obcy 
duchowi Ewangelii. 

Atak na Kościół trwa nadal. I 
dziś często można usłyszeć zarzuty 
zacofania, braku postępu, ograni-
czenia wolności. Ileż to pretensji 
mają ludzie do Kościoła, że nie 
podaje Eucharystii cudzołożnikom, 
że żąda przygotowania do małżeń-
stwa, że sprzeciwia się antykon-
cepcji, że surowo karze zabójców 
dziecka nienarodzonego. Ile zarzu-
tów wysuwa się pod adresem Pa-
pieża i jego różnych decyzji. Ko-
ściół na co dzień pije wodę upoko-
rzenia. Ale to jest zdrowa woda, 
która pomaga mu w zdobywaniu 
Mądrości pochodzącej od Boga. 

Upokorzenia zewnętrzne nie są 
jednak najboleśniejsze. W nich 
bowiem Kościół może objawiać 
swoją moc. Odwaga męczenników 
czyni ich bohaterami. Upokorzenie 
zewnętrzne często staje się tytułem 
do chwały. 

Znacznie trudniej przyjąć upoko-
rzenie wypływające z własnej sła-
bości. Kościół jest święty, ale Ko-
ściół na ziemi jest również grzesz-
ny. Ludzie Kościoła często kom-
promitują tę świętą instytucję. To 
jest źródłem upokorzenia. 

Lista grzechów popełnianych 
przez dzieci Kościoła jest bardzo 

długa i ciągle rośnie. Kościół jest 
świadom tego i wciąż na nowo po-
dejmuje odpowiedzialność za po-
pełnione w nim zło. Korzystając z 
łaski sakramentu pojednania, co-
dziennie na nowo zanurza się w 
Miłosierdziu Boga. 

Kościół pamięta upomnienie 
Pawła: „Jeśli ktoś mniema, że jest 
mądry na tym świecie, niech się 
stanie głupim, by posiadł mą-
drość”. Prawdziwych wartości 
żadne upokorzenie nie zniszczy, co 
najwyżej je oczyści i otworzy do 
nich dostęp dla ludzi mądrych. 

Mądrość tego świata polega na 
dostosowaniu się do opinii otocze-
nia. Mądrość Ewangelii polega na 
dostosowaniu się do wymagań Bo-
ga, a te często są stawiane wbrew 
ludzkiej opinii. To nieuchronnie 
prowadzi do upokorzeń. Otoczenie 
nie lubi, jak się ktoś z niego wyła-
muje. Jezus zaś postawił sprawę 
jasno: „Bądźcie doskonali, jak do-
skonały jest Ojciec wasz niebie-
ski”. Zażądał tym samym, byśmy 
dostosowali się do wymagań Boga, 
nawet za cenę wielkich upokorzeń 
ze strony otoczenia. Jezus sam dał 
nam przykład. Ostatecznie droga 
Kościoła jest drogą krzyżową Mi-
strza, a ta nie jest niczym innym, 
jak tylko drogą upokorzenia. 

ks. Edward Staniek 
 

ROZWOJOWA GRUPA DLA SAMOTNYCH  
POSZUKUJĄCYCH MĘŻA/ŻONY 

Zapraszam do udziału w trzymiesięcznej rozwojowej grupie dla samotnych, którzy poszukują swojej drugiej 

połówki. Początek zajęć we wtorek 21 lutego o godz. 18.00.  

Czekamy na Ciebie! Masz już dość samotności? Chcesz zmienić swoje życie? Nie boisz się wyzwań? Jesteś 

otwarty na innych ludzi? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to grupa właśnie dla Ciebie. 

Grupa rozwojowa. Przez trzy miesiące będziesz poznawał siebie, płeć przeciwną i uczył się poprzez realne 

doświadczenie, jak budować bliską relację. Przed nami dużo zabawy, nieoczekiwanych odkryć, pasjonującej 

przygody, ale też wymagającej pracy. 

Korzyści. Dzięki udziałowi w grupie: 

• poznasz skuteczną metodę poszukiwania partnera, 

• zobaczysz, co dokładnie nie pozwala Ci wejść w bliski związek, 

• nauczysz się nowych sposobów budowania bliskich relacji, 

• poznasz ciekawych ludzi, którzy mają taki sam problem jak Ty, 

• skorzystasz ze wsparcia pozostałych uczestników grupy. 

Miejsce i czas.  
• wtorki w godz. 18.00 – 20.00 (od 21 lutego do 16 maja 2017 r.) 

• miejsce spotkań: dawna herbaciarnia w dolnym kościele. 



 

• grupa max. 12 osób. 

• koszt: 20 zł za spotkanie.  

• grupę poprowadzi psychoterapeutka.  

Wstępne konsultacje. Zapisy u prowadzącej zajęcia pod nr tel. 511 171 702  

                                         lub pod adresem kontakt@izalukasiuk.pl   
 

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ 
Św. Paweł zachęca nas dwukrotnie, 

by się chwalić. Najpierw, byśmy 
chlubili się obfitością łaski, którą 
przez wiarę jesteśmy przepojeni w Je-
zusie Chrystusie. Chodzi tutaj o to, 
byśmy odczytując wszystko w świetle 
Ducha Świętego zdali sobie sprawę, 
że wszystko jest łaską, bowiem głów-
nym sprawcą w dziejach jest sam 
Bóg. Stwarza On wszystko jako dar 
miłości, snując wątek swego planu 
zbawienia i wypełnia go dla nas, za 
pośrednictwem swego Syna, Jezusa. 

Musimy to wszystko uznać, zaak-
ceptować ten plan z wdzięcznością i 
uczynić go motywem uwielbienia, 
błogosławieństwa  
i wielkiej radości. Z tego wypływa 
pokój z Bogiem, obejmujący  
wszystkie realia naszego życia. 

Św. Paweł zachęca nas ponadto, 
byśmy chlubili się także z uci-
sków. Bowiem pokój, który daje 
nam Bóg nie jest brakiem trosk, 
rozczarowań, niedostatków, mo-
tywów cierpienia. Jest on nato-
miast łaską doświadczenia, że Bóg 
nas kocha i że zawsze jest u nasze-
go boku. A to rodzi cierpliwość, 
"bo wiemy, że nawet w najtrud-
niejszych i wstrząsających chwi-
lach, Boże miłosierdzie i dobroć są 
większe od wszystkiego i nic nas nie 
wyrwie z Jego rąk i z komunii z Nim.  

Podstawą mocy nadziei chrześcijań-
skiej jest miłość, jaką sam Bóg żywi 
wobec każdego z nas, zaś Duch Świę-
ty karmi w nas wiarę i podtrzymuje tę 
nadzieję. 

Nadzieja, którą otrzymaliśmy, nie 
oddziela nas od innych, ani tym bar-
dziej nie prowadzi nas do ich dyskre-
dytowania lub marginalizowania. 
Chodzi natomiast o niezwykły dar, a 
my sami jesteśmy powołani, aby z 
pokorą i prostotą stać się jego «kana-
łami» dla wszystkich. Zatem naszą 
największą chlubą będzie posiadanie 



 

jako Ojca takiego Boga, który nikogo 
nie faworyzuje, który nikogo nie wy-
klucza, lecz otwiera swój dom dla 

wszystkich istot ludzkich, począwszy 
od ostatnich i dalekich, abyśmy jako 

Jego dzieci nauczyli się wzajemnie 
pocieszać i wspierać.  

 

DŹWIĘK DZWONÓW PRZEPĘDZA DEMONY 
Dźwięk dzwonów trzyma z dala złe 

duchy, ale jest też hymnem ku czci Bo-
ga. Nic zatem dziwnego, że w krajach 
zlaicyzowanych ich dźwięk bywa zaka-
zywany, podobnie jak w krajach mu-
zułmańskich (w tym w Jerozolimie). 

 Harmonijny i rytmiczny dźwięk 
dzwonów symbolizował dla chrześci-
jan bliskość Boga. Wyznaczał rytm 
dnia i nocy, modlitwy oraz pracy, od-
poczynku i zabawy. Klasztorne i ko-
ścielne dzwony odmierzały i regulo-
wały czas życia. Zapewniały poczucie 
bezpieczeństwa. Ich dźwięk był ni-
czym głos Boga. Przez to czas należał 
do Boga i Kościoła. Ta liturgiczna 
jedność czasu i przestrzeni, ten bosko-
ludzki ład i porządek stały na straży 
serc oraz umysłów chrześcijan. 

Łacińska nazwa dzwonów campana 
wywodzi się z włoskiej prowincji 
Kampanii. Związane jest to z najlepszą 
miedzią (aes campanum), służącą do 
ich odlewania. Chrześcijanie w pierw-
szych wiekach nie stosowali dzwon-
ków (znanych już w starożytności) z 
powodu prześladowań. Diakon ustnie 
przekazywał informację o następnym 
zebraniu. Później pojawił się specjalny 
sługa (cursor), który chodził od domu 
do domu i zawiadamiał o miejscu i 
czasie kolejnej liturgii. 

W późniejszym okresie zwoływano 
się dźwiękiem trąby. Używano też 
drewnianych lub metalowych tablic, 
w które uderzano młotkami na znak 
zebrania. Pozostałością tego zwyczaju 
są dzisiaj grzechotki. 

Prawdopodobnie zwoływanie się za 
pomocą dzwonów zostało wprowa-

dzone przez klasztory. Jedno z naj-
starszych świadectw mówi o św. Ko-
lumbanie (zm. 597), który o północy, 
na odgłos dzwonów, udawał się do 
kościoła, a wraz z nim budzili się po-
zostali zakonnicy. W VIII w. dzwony 
stają się powszechnym wyposażeniem 
kościołów. Buduje się dla nich od-
dzielne wieże – dzwonnice. 

Straszny dla demonów 
Donośny i dobrze słyszalny głos 

dzwonu wzywał chrześcijanina na na-
bożeństwa, zwracał myśli ku wieczno-
ści i sprawowaniu tajemnic wiary. 
Dźwięk dzwonu oznajmiał chrzest 
dziecka, towarzyszył orszakowi po-
grzebowemu. Dzwoniono przed każdą 
Mszą Świętą, przed odprawianiem 
modlitw brewiarzowych, na kazanie, 
na wjazd biskupa, gdy niesiono wiatyk 
dla chorego, a także w czasie konania 
umierających. Istniał bowiem dzwon 
„konających” (o jękliwym tonie), któ-
rym dzwoniono natychmiast po śmier-
ci chrześcijanina. Odzywał się kilka-
krotnie aż do pogrzebania ciała. 

W dzwony uderzano podczas proce-
sji, na Podniesienie, w czasie sumy, 
na błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem, podczas „Te Deum”. 
Dzwoniono trzykrotnie na „Anioł 
Pański”. Dawniej o północy głos 
dzwonu oznajmiał rozpoczęcie Wiel-
kiego Postu. Jego dźwięk dało się też 
słyszeć przed lub w czasie burzy, a 
podczas epidemii miał pobudzać do 
modlitwy o Bożą opiekę. 

Dzwony milczały, gdy na jakąś oko-
licę zostały rzucone kary kościelne. 
Dzwoniły natomiast chaotycznie, gdy 

w Wielki Czwartek papieże ogłaszali 
ekskomuniki. Po dziś dzień dzwony 
milczą w Wielki Czwartek od „Chwa-
ła na wysokości Bogu” do uroczyste-
go „Gloria” w Wielką Sobotę na znak 
smutku z powodu śmierci Chrystusa. 
W nadzwyczajny sposób dzwoniono 
w czasie wielkich kryzysów Kościoła. 
Zdarzało się, że dzwony same dzwo-
niły nieporuszane przez nikogo. Takie 
zdarzenia miały miejsce choćby w 
chwili śmierci świętych (np. bł. Alwa-
ra z Kordoby w 1430 r.). 

Używanie dzwonów zależało od 
władzy duchownej. Stąd biskup mógł 
nie zezwolić na dzwonie przy egzeku-
cji skazańców. Dzwonnik (campana-
rius) mieszkał zwykle na dzwonni-
cach. Było to związane z potrzebą 
częstego dzwonienia na nabożeństwa, 
chrzty, śluby, pogrzeby odprawiane w 
różnych porach dnia. 

Bogaty wachlarz wydarzeń, podczas 
których słychać było bijące dzwony, 
oddaje dwuwiersz: Laudo Deum ve-
rum, plebem voco, congrego clerum, 
defunctos ploro, pestem (imbum) fu-
go, festaque honoro – Chwalę Boga 
prawdziwego, lud zwołuję, zbieram 
duchowieństwo, zmarłych opłakuję, 
odpędzam zarazę (nawałnicę) i czczę 
święta. Na koniec zostało dodane 
mocne stwierdzenie: Est mea cuncto-
rum terror vox daemoniarum – Mój 
głos jest postrachem demonów. 

O. dr hab. Jerzy Skawroń 
OCarm, Fragment artykułu pochodzący 

z miesięcznika Egzorcysta nr 53. 

 

O G Ł O S Z E N I A 
� Wizyta duszpasterska: 

· Poniedziałek 20 lutego: Smocza 21, 22A, · Wtorek 21 lutego: Smocza 24, 26,  
· Środa 22 lutego: Smocza 30  

Początek wizyty duszpasterskiej od godz. 16.00. Ofiary przeznaczamy na remont naszego kościoła.  
Kończymy na tym kolędę w tym roku! Bóg zapłać wszystkim, którzy przyjęli kapłana w swoich domach.  
� Zapraszamy do składania intencji na Msze święte poranne w drugiej połowie marca. 
� Spotkania dla mam z małymi dziećmi – w piątki o godz. 12.00 w dolnej plebanii. 
� W poniedziałki po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy na wspólnie odmawiany różaniec. 
� W tym tygodniu wspominamy: · środa – święto Katedry św. Piotra, Apostoła;   
w czwartek – wspomnienie św. Polikarpa, bp. i męczennika.  

Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 
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