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VII NIEDZIELA
W CIĄGU ROKU

Być doskonałym jak Ojciec jest 
to wezwanie do każdego z  nas, 
aby nieustannie myśleć o  święto
ści, która nie jest dla ludzi wyjąt
kowych, ale żyjących w  codzien
ności i  zmagających się z  proble
mami szarości dnia. 
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2 Tygodnik Wniebowzięta  pismo Parafii WNMP w PolanicyZdroju

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Słyszeliście, że powie
dziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. 
A  Ja wam powiadam: Nie sta
wiajcie 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 ty
siąc kroków, idź dwa tysiące. Daj 
temu, kto cię prosi i  nie odwracaj 
się od tego, kto chce pożyczyć od 
ciebie. Słyszeliście, że powiedzia
no: „Będziesz miłował swego bliź
niego”, a  nieprzyjaciela swego bę
dziesz nienawidził. A Ja wam po
wiadam: Miłujcie waszych nie
przyjaciół 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 nagrodę mieć będziecie? 
Czyż i celnicy tego nie czynią? I je
śli pozdrawiacie tylko swych bra
ci, cóż szczególnego czynicie? Czyż 
i poganie tego nie czynią? Bądźcie 
więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski».

Drodzy bracia i  siostry, Pan 
Jezus doskonale zdaje sobie spra
wę z  niedoskonałości duchowej 
kondycji człowieka. Był do nas po
dobny we wszystkim oprócz grze
chu. W dzisiejszej Ewangelii prosi 

nas o  wzajemną wyrozumiałość, 
cierpliwość i  przebaczenie. Me
sjasz wzywa nas do doskonałej 
miłości bliźniego, która jest nie 
tylko wyrazem wdzięczności dla 
tych, którzy są nam życzliwi, lecz 
przede wszystkim przebaczeniem 
i  dobrocią wobec tych, którzy nas 
skrzywdzili. „Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują; tak bę
dziecie synami Ojca waszego, któ
ry jest w niebie” (Mt 5, 4445). 

Łatwo przychodzi spoglądać 
życzliwym okiem na tych, którzy 
obdarowują dobrocią. Wiele po
trzeba wysiłku, aby przezwycię
żyć niechęć, urazy, zadawnione 
krzywdy. Wyciągnięcie dłoni wo
bec tych, którzy nas zranili jest 
prawdziwą próbą miłości Boga 
i bliźniego. 

Miłość bliźniego jest trudna. 
Nie wystarczy powstrzymać się 
przed odwetem, złośliwością. To 
jest dopiero początek drogi. Po
trzeba ofiary z  siebie, a więc bez
interesownego daru dla drugiego. 
Nasze życie chrześcijańskiego ma 
być życiem, gdzie nie ma miejsce 
na wyrachowanie, bezwzględność, 
złość i  krzywdę. Jezusa wzywa 
nas do świętości, którą realizuje
my przez miłość do Boga i do dru
giego człowieka. 

Niech w  naszym życiu nie za
braknie nigdy miłości. Przebacze
nie jest tego najpiękniejszym wy
razem, to troska o dobro, które ni
gdy nie przemija. Przebaczenie to 
troska o  świętość, a  więc o  szczę
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1. Nabożeństwa w  tym tygodniu: 
we wtorek do św. Siostry Fau
styny i  św. Jana Pawła II; 
w  środę nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy; 
w piątek koronka do Miłosier
dzia Bożego – g. 16.30.

2. W  środę rozpoczynamy Wielki 
Post, który jest czasem pokuty. 
W  Środę Popielcową Msze 
św. w naszym kościele z obrzę
dem posypania głów popiołem 
będą sprawowane o  godz. 
07.00; 10.00; 17.00; 19.00. Za
praszamy do wspólnej modli
twy.

3. W Środę Popielcową obowią
zuje post ścisły (trzy posiłki bez 
mięsne w  ciągu dnia, w  tym 
tylko jeden do syta). Post ten 
obowiązuje wiernych między 18 
a 60 rokiem życia. 

4. Zachęcamy do udziału w  nabo

żeństwach wielkopostnych. 
W  piątki Drogi Krzyżowe dla 
dorosłych o  g. 09.00 i  17.30 
oraz o  g. 16.00 dla dzieci. Po 
każdym z  tych nabożeństw bę
dzie możliwość przystąpienia 
do Komunii Świętej. Gorzkie 
Żale z  kazaniem pasyjnym 
w niedzielę o g. 16.00.

5. Kancelaria parafialna czynna 
będzie tylko w  sobotę od  g. 
15.00 do g. 16.00.

6. Zachęcamy do lektury katolic
kiej prasy. 

7. Solenizantom oraz jubilatom 
tygodnia życzymy obfitości Bo
żego błogosławieństwa.

8. Polećmy Panu zmarłych z  na
szych rodzin. W  ostatnim cza
sie Bóg odwołał do wieczności 
Klementynę Krawczyk oraz 
Irenę Wysocki. Wieczny odpo
czynek… 
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śliwą wieczność. 
U progu Wielkiego Postu, zrób

my sobie rachunek sumienia 
z  miłości do Boga i  do drugiego 
człowieka. On nam na krzyżu 

przebaczył nasze grzechy. Czy my 
potrafimy przebaczyć innym?

 
Ks. Mateusz Matusiak



PONIEDZIAŁEK 20.02.2023 r. 
godz. 07:00 – O rychłą beatyfikację czcigodnego Sługi Bożego o. Ro

berta Spiske 
godz. 17:00 –
WTOREK 21.02.2023 r. 
godz. 07:00 – + Hanna w rocznicę śmierci
godz. 17:00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wycho

wawczyni Powołań Kapłańskich i św. Jana Nepomuce
na dla polanickiego Towarzystwa Przyjaciół Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, kapła
nów posługujących w parafii, dk. Mariusza oraz o dar 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych 

ŚRODA 22.02.2023 r. ŚRODA POPIELCOWA
godz. 07:00 – 
godz. 10:00 – + Barbara MIELNIK
godz. 17:00 –  + Irena ŁUCZKO
godz. 19:00 –
CZWARTEK 23.02.2023 r.
godz. 07:00 – 
godz. 17:00 –  
PIĄTEK 24.02.2023 r.
godz. 07:00 – 
godz. 17:00 – + Józef w 8 rocznicę śmierci i z okazji imienin 
SOBOTA 25.02.2023 r.
godz. 07:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz dary 

Ducha Świętego dla syna Marka i zięcia Łukasza z oka
zji urodzin

godz. 17:00 – W intencji Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci: dla żyją
cych o szczęśliwą śmierć a dla zmarłych o radość wiecz
ną 

NIEDZIELA 26.02.2023 r. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 07:00 – 
godz. 08:30 – + Janina w 4 rocznicę śmierci
godz. 10:00 – 

godz. 11:30 – + Stanisław WIĘZIK w 17 rocznicę śmierci, ++ Ste
fania, Mirosław, Tadeusz, Janina

godz. 17:00 – + Genowefa KUBLIK (od córki Bożeny z ro
dziną)
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