
 

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 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,
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
jeśli  pozdrawiacie  tylko  swych  braci,  cóż  szczególnego  czynicie?  Czyż  i
poganie  tego  nie  czynią?  Bądźcie  więc  wy  doskonali,  jak  doskonały  jest
Ojciec wasz niebieski».

Rok XIII, nr 634
23 lutego 2020 r.

Siódma Niedziela Zwykła

I czytanie – Kpł 19, 1-2. 17-18

Przykazania miłości bliźniego

Psalm -Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

II czytanie – 1 Kor 3, 16-23

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Ewangelia – Mt 5, 38-48)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

• Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza•



Ogłoszenia duszpasterskie 
 Siódma Niedziela Zwykła 23.02.2020r.

• Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji i
do modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych oraz ich rodziny. Informuję,
że  w  Domu  Katolickim  w  każdy  wtorek  o  godz.  1900 odbywają  się
spotkania AA. Natomiast w I i III poniedziałek od godz. 1700 do 1900 w
Domu Katolickim można skorzystać z pomocy terapeuty w dziedzinie
uzależnień. 

• W  środę  wypada  Popielec.  Wraz  z  tym  dniem  rozpoczyna  się
czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu,  w którym przez modlitwę,
pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt
Wielkanocnych.  Okres  Wielkiego  Postu  ma  charakter  chrzcielny  i
pokutny, dlatego w tym czasie modlimy się za tych, którzy przygotowują
się  do  chrztu,  sami  zaś  dziękujemy  za  otrzymaną  wiarę  na  chrzcie
świętym. 

• W  Środę  Popielcową  obowiązuje  wstrzemięźliwość  od  pokarmów
mięsnych  i  post  ilościowy.  Wstrzymanie  się  od  pokarmów mięsnych
obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post
ilościowy (jeden  posiłek  do  syta  i  dwa lekkie),  obowiązuje  wiernych,
którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60-tego. Rodzice winni
zatroszczyć  się,  aby  również  ci,  którzy  z  racji  młodszego  wieku  nie
związani  są  jeszcze  obowiązkiem  postu  i  wstrzemięźliwości,  byli
wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty (kan. 1252 KPK). 

• W środę posypanie głów popiołek na każdej Mszy świętej a będą one
odprawione  o  godz.  630;  900;  1600;  1730.  Zaleca  się  pielęgnowanie
zwyczaju zabierania dla nieobecnych poświęconego popiołu jako znak
łączności z całym Kościołem rozpoczynającym okres pokuty. 

• Od  Środy  Popielcowej  do  I  Niedzieli  Wielkiego  Postu  wypadają
Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. 

• W  czwartek  od  godz.  1630  wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  i
adoracja w ciszy do Mszy świętej wieczornej. 



• W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 1700 następnie Msza
święta.  Druga możliwość przeżywania  nabożeństwa Drogi  Krzyżowej
będzie w  niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 900.  Dzieci za
udział  w  nabożeństwie   rogi  Krzyżowej  i  Gorzkich  Żali  będą
otrzymywały pamiątkowe obrazki.

• Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały w
sobotę   i  w  poniedziałek  rodziny  mieszkające przy  ulicy Sikorskiego
blok nr 3, mieszkania od 13 do 25.

• W dniu 7 czerwca odbędzie się w Warszawie beatyfikacja Sługi Bożego
Kard.  Stefana Wyszyńskiego.  Gdyby ktoś  chciał  się  wybrać na Mszę
świętą beatyfikacyjną, to proszę to zgłosić do 8 marca, aby zamówić
karty wstępu. 

• Zapraszamy wszystkich parafian   po Mszach świętych o godz 1500 i 1730

zapraszamy na  spektakl  teatralny  pt.  „Kopciuszek”,  który  zostanie
wystawiony w Polskim Domu Katolickim. 

• W  dniach  3-5  Kwietnia  2020  roku   w  Błażowej  odbędzie  się  XXVII
spotkanie  Młodych  Archidiecezji  Przemyskiej.  Będzie  organizowany
autobus. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie do ks. Daniela.

• W dniu 29 Lutego w sobotę o godzinie 930 w Szkole Podstawowej nr 1
im.  Świętej  Jadwigi  Królowej  Polski  w  Żurawicy  odbędzie  się  dzień
otwarty szkoły. W imieniu Dyrektora, Grona Pedagogicznego i Uczniów
Serdecznie Zapraszamy przyszłych uczniów oddziału przedszkolnego
oraz klas I-VIII wraz z rodzicami.  

• W czwartek po Mszy Świętej wieczornej spotkanie w Kościele dzieci i
rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 

Strona internetowa parafii: www.zurawica.przemyska.pl

Ksiądz Dziekan Marian Hofman – 16 672 38 10
Ksiądz Daniel Drążek – 667 294 479
Ksiądz Mateusz Nowak – 669 090 253


