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EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 6, 27-38 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, któ-
rzy 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 zabiera ci płaszcz, 
nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który 
bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. 

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięcz-
ność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym 
tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to sa-
mo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to 
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to 
nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ 
On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, 
a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i 
wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką 
wy mierzycie». 

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, 
jakaż za to należy się wam wdzięczność?   Najważniejszym przykazaniem jest według Nauczyciela przyka-
zanie miłości; miłować przede wszystkim Boga, a siebie tak samo jak bliźniego. W dzisiejszych czasach 
ciężko w ogóle żyć w zgodzie z samym sobą, a co dopiero z bliźnimi, którzy myślą zupełnie inaczej i 
wszystko wiedzą lepiej. Niemniej jednak, należy się każdemu szacunek i miłość. Każda osoba, której nie 
lubimy ma znajomych, którzy ją lubią. Zbawiciel od nas wymaga wiele, ale w zamian daje obietnice z 8 
błogosławieństw. Jest takie powiedzenie: ci, których najtrudniej kochać, najbardziej tego potrzebują. Zwie-
rzę ze schroniska okaże większą wdzięczność i przywiązanie do właściciela niż wychowane od szczeniaka.  
   Ważne jest też nawołanie Nauczyciela, by tak się zachowywać względem ludzi jak byśmy chcieli by oni 
zachowywali się w stosunku do nas. Bardzo trudne to zadanie, bo naturalne i sprawiedliwe wydaje się prze-
cież zachowywanie się w stosunku do  bliźniego w taki sposób, w jaki on zwraca się do nas. Pan Jezus chce 
jednak, byśmy nauczyli się wierności zasadom innym niż ludzkie. Czy żąda od nas czegoś niemożliwego? 
Bynajmniej, tylko tego, by Go naśladować. I choć raczej rzadko uda nam się sprostać ideałowi, to war-
to próbować, by być coraz bliżej Boga.                                                      Sebastian Niemkiewicz 

https://www.facebook.com/psoni.jaroslaw/?__cft__%5b0%5d=AZV8ScvJp12MlkrkE9QHSHypr_2yxJH_ZMtf3CY50xGQybvGY4gD1XkqZ8DOWquOlVQx3UMFlbHkOn0BOyHf1qS016unxtVUSuOCNMku6c7ar8vv4-GyUihKBWBrgfm72-GfD1gAVcD5frIZPn_MpF7p&__tn__=kK*F


CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

ŚWIĘTA MARIA 
MAGDALENA – 
Sean Davidson 
Książka ta zrodziła 
się z miłości, nie jest 
relacją biograficzną, 
a raczej świadec-
twem i medytacją. 
Czytelnik towarzy-
szy autorowi w po-
dróży śladami świę-
tej, by uczyć się od 
niej wrażliwości na 
obecność Chrystusa, 
ale też tak jak ona przemieniać własne życie. 
Niezwykle ciekawa duchowa podróż ku Eu-
charystii.  

 
ARKA NOE-
GO – Barba-
ra Żołądek, 
Ola Makow-
ska 
Zapraszamy 
na pokład arki 
Noego 
wszystkie 
dzieci (a także 
dorosłych)! 
Można tu zo-

baczyć mnóstwo zwierząt i poznać jedną z 
najbardziej lubianych historii biblijnych. 
Prosty rymowany tekst i pełne ciepła ilustra-
cje spodobają się maluszkom, a otwierane 
okienka przyniosą im wiele radości. Odkry-
wanie, co jest w środku, to wspaniała zaba-
wa!  

PROWADZIŁA GO MATKA BOŻA – Henryk Bejda 
Wobec tych faktów czytelnik na pewno nie przejdzie obojętnie! Czy 
św. Jan Paweł II był maryjnym mistykiem? Czy miewał wizje, obja-
wienia i ekstazy? Czy prawdą było, że Maryja przemawiała do Pa-
pieża, a on „słyszał Ją” i posłusznie wypełniał Jej polecenia? Dlacze-
go, stojąc lub klęcząc przed maryjnymi wizerunkami, Ojciec Święty 
„mówił tak, jakby rozmawiał ze stojącym przed nim człowiekiem”? 
Czy w uchronieniu Jana Pawła II przed śmiercią od kul wystrzelo-
nych przez tureckiego zamachowca kryło się jakieś drugie dno? Au-
tor książki zaprasza czytelnika, by wraz z nim poszukał odpowiedzi 
na te niezwykle frapujące pytania, wyruszając w fascynującą podróż 
śladami przedziwnej „mistycznej przyjaźni” łączącej papieża Polaka 
z Matką Chrystusa, z Tą, której Karol Wojtyła już w dzieciństwie zawierzył całe swoje życie... 
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W ramach Festiwalu odbędą się koncerty:  
– 26 lutego, g. 18, ClaroNegro Clarinet Quartet – 3 marca, g. 
18, Jakub Kuszlik: fortepian, Orkiestra Symfoniczna Filharmo-
nii Podkarpackiej – 5 marca, g. 18, Alicja Majewska, Włodzi-
mierz Korcz, Warsaw String Quartet      Bilety do nabycia w 
Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Jarosławiu (ul. 
Rynek 5). Więcej informacji na ckip.jaroslaw.pl 

          Urodził się w greckiej rodzinie około roku 69 w Smyrnie. Święty Jan Apostoł miał go oddać bisku-
powi w Smyrnie na wychowanie, a odkrywszy później, że uczeń stał się hersztem rozbójników otoczył 
go swoją opieką. Z jego rąk otrzymał św. Polikarp święcenia kapłańskie mając zaledwie 30 lat. Żyjąc 
w pierwszym wieku chrześcijaństwa znał osobiście kilku uczniów Zbawiciela. Spierał się z papieżem 
Anicetem w kwestii ustalenia daty Wielkanocy. Kościół p.w. św. Polikarpa w Izmirze (d. Smyrna), 
Turcja. Na swym urzędzie wiernie opierał się herezji i umacniał wiernych w wierze. Gdy prokonsul 
Stacjusz Kwadratus zażądał, aby Polikarp złorzeczył Chrystusowi, jeśli chce uniknąć kaźni, Święty 
odpowiedział: "86 lat służę Mu, a żadnej mi krzywdy nie uczynił, jakże więc mogę złorzeczyć memu 

królowi, który mnie odkupił". Skazany na spalenie na stosie, został w końcu ścięty, ponieważ płomienie nie wyrządziły 
mu żadnej krzywdy. Ciało spalono, mimo próśb chrześcijan, chcących go godnie pochować. Hagiografowie podają 
różne daty śmierci, 155 lub 167 rok. Jego ocalałe z płomieni kości pochowano w kościele w Smyrnie, na stoku góry. 
Relikwie św. Polikarpa znalazły się na Malcie, w Paryżu i w trzech kościołach w Rzymie. Akta jego męczeńskiej śmierci 
są najwcześniej zachowanymi aktami chrześcijańskiego męczeństwa. 

24 lutego - Tłusty Czwartek - obecnie ograniczamy się do jedzenia w tym 
dniu pączków lub faworków. Dawniej tłusty czwartek i ostatnie dni karnawa-
łu świętowano hucznymi zabawami i prawdziwym obżarstwem, któremu 
nierzadko towarzyszyło pijaństwo. Świadczy o tym choćby cytat z pisarza i 
kaznodziei kalwińskiego, Grzegorza z Żarnowca: „większy zysk czynimy 
diabłu trzy dni mięsopustując, aniżeli Bogu czterdzieści dni nieochotnie po-
szcząc”.  
Tłusty czwartek nazywany był mięsopustem, ponieważ już niebawem (na 

czas Wielkiego Postu) „mięso opuszczało człeka na długie tygodnie’’. Nazwa ta nawiązuje do nazwy kar-
nawał – z łaciny carne vale oraz carne levare, co dosłownie oznacza rozstanie z mięsem.   

KAWIARENKA   NASZA   ZAPRASZA   NA   PĄCZKI  WŁASNEGO   WYPIEKU !!! 
MOŻNA  ZAMÓWIĆ DZWONIĄC  NA  NR  TEL.  665 436 256 LUB 514 208 525  

W dniach 10-24 marca 2022 r. odbędzie się w Le-
żajsku największy w Polsce Festiwal Kultury Chrześcijań-

skiej „Odkryj życie z pasją” Leżajsk 2022. Na siód-
mej edycji dwutygodniowego „święta dla ducha i dla 
ucha” zobaczymy w tym roku m.in.: Pawła Domagałę, 
Muńka Staszczyka, Cezarego Żaka, Karola Okrasę, To-
masza Rożka, Lexy Chaplin, Piotra Denisiuka, Agnieszkę 
Musiał z zespołem, Magdalenę Wolińską-Riedi, Ilonę 
Adamską, kardynała Gerharda Ludwiga Müllera, Adama 
Bujaka, Edzia, Jana Elfa i DJ Falę, Tadeusza Sykę i Wojt-
ka Makowskiego. ZAINTERESOWANYCH WSPÓL-
NYM WYZJAZDEM PROSIMY O KONTAKT Z NA-

SZĄ KSIĘGARNIĄ. Bez wątpienia będzie to 
piękny czas, wielkie święto kultury i wiary.  

 W czwartek, 3 marca 2022 r. 
rozpoczniemy w Archidiecezji 
Przemyskiej Nowennę za kapła-
nów oraz o powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne za przyczyną św. 
Andrzeja Boboli, Patrona Polski. 
Będziemy trwać we wspólnej mo-
dlitwie przez dziewięć dni, czyli do 
11 marca. Wspomniana inicjatywa 
duszpastersko-powołaniowa obej-
mie całą naszą Ojczyznę. Wierni w 
Polsce zjednoczą się we wspólnym 
błaganiu Boga, „aby posłał robotni-
ków na żniwo swoje”.  


