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VII N IEDZIELA Z WYKŁA R OK C
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 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.
(…) 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”.
Jaką postawę ma zająć chrześcijanin
wobec zła, jakiego doświadcza? Nie może
to być ani odpłacanie tym samym, ani
ucieczka, która może być zdradą dobra.
Postawa chrześcijanina wobec zła
wypływa z przylgnięcia do Boga, od
którego pochodzi samo dobro. Aby za
radą św. Pawła nie dać się zwyciężać złu,
lecz je dobrem zwyciężać (por. Rz 12,
21), muszę tkwić mocno w dobru.
Reakcją na doznaną krzywdę nie może
być utrata kontroli nad sobą, nienawiść do

krzywdziciela. Dzieci naśladują rodziców,
a chrześcijanin naśladuje Ojca, który jest
łaskawy dla niewdzięcznych i złych.
Miłość wobec wszystkich, również
nieprzyjaciół, przygotowuje miejsce dla
sprawiedliwości.
POZWÓL MI, BOŻE, ZROZUMIEĆ TWOJĄ
BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ DO KAŻDEGO
CZŁOWIEKA I DAJ MI SIŁY DO
NAŚLADOWANIA CIEBIE WOBEC TYCH,
KTÓRYCH NAPOTKAM NA MOJEJ
DRODZE.
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Porządek Mszy świętych 24.02 – 3.03.2019
NIEDZIELA – 24.02.2019
7.30 – wolna intencja.
10.30 - Za + Adolfa Nolepa, ++ rodziców i rodzeństwo, za + z rodziny Okos,
Dawid i Jana Mróz.
14.00 – Nabożeństwo.
PONIEDZIAŁEK – 25.02.2019
18.00 - wolna intencja
WTOREK – 26.02.2019
18.00 – wolna intencja
ŚRODA – 27.02.2019
18.00 – Za + Wilhelma i Marię Szafarz oraz za + Manfreda Zyła.
CZWARTEK – 28.02.2019
18.00 – Za ++ Cecylie i Gintera Celer, brata Józefa, Norberta, siostrę Agnieszkę,
Marię i rodziców z obu stron.
PIĄTEK – 01.03.2019 Pierwszy piątek miesiąca
18.00 - W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa i ofiarodawców.
SOBOTA – 02.03.2019 Pierwsza sobota miesiąca
8.00
- W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny oraz członków naszych
Róż Różańcowych.
Odwiedziny chorych.
18.00 – Za + siostrę Wiolettę Woźnica, za ++ babcie i dziadków z obu stron, +
teścia, ++ z rodziny Woźnica i Galus.
NIEDZIELA – 03.03.2019
7.30 – Za + Jana Krauze, syna Józefa, wnuka Amadeusza, rodziców i teściów i ++ z
pokrewieństwa z obu stron.
10.30 - Za ++ rodziców Wiktora i Elżbietę Lisoń, Ditra i Marię Ochota oraz
dziadków z obu stron.
14.00 – Nabożeństwo.
Spotkanie dzieci I Komunijnych.
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♦

Dzisiaj o 14.00 nabożeństwo.

♦

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nie czynna.

♦

Okazja do spowiedzi w tym tygodniu jest przed każdą Mszą św.

♦

W czwartek będzie msza szkolna. Po mszy spotkania dla kandydatów
do bierzmowania z klasy 7 i 8.

♦

Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom
parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę
rodziny z ulicy Olimpijskiej (sobota o godz. 9.00).

♦

Dzisiejsza kolekta jest na bieżące płatności parafii. Za tydzień na
Kurię i Seminarium. Serdeczne Bóg zapłać.

♦

W tym tygodniu w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej zastępstwo w
naszej parafii pełni ks. Alfred Michalik.

Za tydzień w niedzielę o godz. 14.00 spotkanie dzieci I Komunijnych.
Zapowiedzi przedślubne:
II. Monika Mandel zam. Pogórze i Andrzej Gaida zam. Opole.

♦

♦

Życzę wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i
obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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„Miłujcie waszych
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was
przeklinają i módlcie się za
tych, którzy was oczerniają”
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół”. To mocne słowa. Zmuszają nas one do
radykalnej zmiany naszego sposobu myślenia i każą nam dokonać zwrotu na naszej
życiowej drodze. Ponieważ, nie ukrywajmy, jakiegoś nieprzyjaciela... mniejszego
czy większego mamy wszyscy. Jest nim ta mieszkająca obok intrygantka, tak
antypatyczna, że staram się uciec przed nią za każdym razem, ilekroć grozi mi
wejście z nią do windy... Jest nim ten mój krewny, który trzydzieści lat temu
wyrządził krzywdę mojemu ojcu i dlatego przestałem go pozdrawiać... Siedzi za
tobą w ławce szkolnej i ani razu nie spojrzałeś mu w twarz, odkąd naskarżył na
ciebie profesorowi... Jest nim ta dziewczyna, którą kochałeś, a która cię zostawiła i
poszła z innym... Jest nim ten sprzedawca, który cię oszukał... Są nimi ci, którzy
mają odmienne od nas zdanie w sprawach polityki i dlatego uważamy ich za
swoich wrogów. Są też ludzie, zresztą byli tacy zawsze, którzy księży uważają za
swoich wrogów i nienawidzą Kościoła. Właśnie tych wszystkich i wielu, wielu
innych, których uważamy za swoich wrogów, powinniśmy kochać.
Mamy kochać? Tak, mamy kochać! Nie myśl, że możemy z tego wybrnąć
zamieniając po prostu uczucie nienawiści na inne, łagodniejsze. Tu chodzi o coś
więcej. Posłuchaj, co mówi Jezus: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie
się za tych, którzy was oczerniają. Jezus chce, żebyśmy zło zwyciężali dobrem.
Oczekuje od nas miłości wyrażającej się w konkretnych czynach.
Nasuwa się pytanie: jak Jezus mógł nam dać takie przykazanie? Jezus chce
formować nasze postępowanie na wzór postępowania Boga, swojego Ojca, który
sprawia, że „słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. Chodzi o to, że nie jesteśmy sami na
świecie: mamy Ojca i powinniśmy się stawać do Niego podobni. Więcej, Bóg ma
prawo tego od nas oczekiwać, ponieważ wtedy, kiedy jeszcze byliśmy Jego
nieprzyjaciółmi i tkwiliśmy w złu, On pierwszy nas ukochał, posyłając nam
swojego Syna, który umarł za każdego z nas tak straszną śmiercią.

