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POCHYLAJĄC SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

V i  n i e d z i e l a  z w y k ł a  -  r o k  a

w budowie i nie objawi się w pełni aż do czasu, 
gdy Jezus przyjdzie powtórnie.

Nie znaczy to jednak, że nie możemy już dziś 
zacząć doświadczać tego, czym jest królestwo 
Boże.

Co więcej, Bóg wzywa nas do jego budowa-
nia. Jak mamy to robić? Możemy zacząć od tego 
żeby Jezusowe Kazanie na Górze stało się pro-
gramem naszego życia. Jezus chce, abyśmy się 
modlili zamiast zamartwiać się o nasze codzien-
ne potrzeby. Abyśmy troszczyli się o ubogich i 
potrzebujących. Abyśmy przebaczali, jak Bóg 
nam przebaczył. Miłowali naszych nieprzyjaciół. 
Nadstawiali drugi policzek.

Kiedy tak postępujemy, królestwo Boże staje 
się widzialne.

Ponieważ nauka Jezusa jest niełatwa, często 
szukamy sobie wymówek i twierdzimy, że tylko 
święci mogą się do niej stosować. Jednak im 
bardziej staramy się żyć słowami Jezusa, tym 
bardziej Duch Święty wspomaga nasz trud swo-
ją łaską. Coraz bardziej też uświadamiamy so-
bie, że wiele zależy nie od naszych wysiłków, ale 
od mocy Bożej, która w nas działa.

Zastanówmy się, a może raczej zapytajmy 
Pana, w jaki sposób ja mogę wprowadzać króle-
stwo Boże tam gdzie żyję i pracuję. 

                                                                 Anonim 
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Czasami zastanawiam się jak wyglądałby 
nasz świat, gdyby każdy żył według nauki, któ-
rej udziela Jezus w dzisiejszej Ewangelii? Byłby 
to świat, w którym nie ma wojen i nienawiści a 
ludzie pokojowo rozstrzygają swoje spory, mał-
żonkowie dochowują sobie wierności, nikt nie 
kłamie ani nie oszukuje.

Taki świat wydaje się dziś niemożliwy, ale w 
Bożych zamierzeniach taki właśnie ma on być: 
królestwo, o którym Jezus na początku swojej 
działalności publicznej powiedział, że jest już 
„bliskie”. Królestwo, które wprowadził przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jeśli wydaje 
się ono ukryte, to dlatego, że ciągle jest jeszcze 
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12 II 2023 NIEDZIELA (Mt 5, 17-37) 
700 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Danuta Falkowska – 1 rocznica śmier-
ci
900 Pro populo  
900 Waldemar, Iwona, Wanda, Krystyna, Fran-
ciszek, Stefania Raczyńscy 
1030 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska
1030 śp. Paulina i Dariusz Kostrowscy 
1200 śp. Franciszek Trzeszczkowski – 24 rocz-
nica śmierci
1600 śp. Henryka(k) i Kazimierz Kowalewicz, 
Eugenia i Józef Łapińscy  
1800 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej dla Lucyny z 
okazji 80 urodzin
13 II 2023 PONIEDZIAŁEK (Mk 8, 11-13)

630 śp. Jerzy Gąsowski
700 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Henryk Łapiński, rodzice z obojga 
stron
1800 śp. Mieczysław i Jadwiga Kośnik
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska  

14 II 2023 WTOREK (Mk 10, 1-9)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Edward, Irena i Helena
700 śp. Stanisława Łapińska – intencja od 
uczestników pogrzebu
1800 śp. Irena i Henryk Pruszyńscy i ich rodzi-
ce
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska

15 II 2023 ŚRODA (Mk 8, 22-26)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego i opiekę Maryi w rodzinie Żukow-
skich
700 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska
1800 śp. Wacław Jabłoński – 3 rocznica śmier-
ci
1800 śp. Józef Rząca – 3 rocznica śmierci - re-
zerwacja

16 II 2023 CZWARTEK (Mk 8, 27-33)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Leszek Wróblewski
700 śp. Tadeusz Łapiński – intencja od uczest-
ników pogrzebu
1800 śp. Czesława Łapińska – w 1 rocznicę 
śmierci
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska 

17 II 2023 PIĄTEK (Mk 8, 34-9,1)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska

700 śp. Tadeusz, Zofia, Łucjan Zawadzcy
700 śp. Włodzimierz Gradowski – intencja od 
uczestników pogrzebu
1800 śp. Eugeniusz Targoński – 10 rocznica 
śmierci
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska

18 II 2023 SOBOTA (Mk 9, 2-13)
630 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
700 śp. Władysław, Jadwiga, Zdzisława, Wie-
sław
700 śp. Lucyna Czyżewska – intencja od Krę-
gu Domowego Kościoła pw. bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki 
1800 śp. Czesław Gąsowski – 6 rocznica 
śmierci, Helena i Mieczysław
1800 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska

19 II 2023 NIEDZIELA (Mt 5, 38-48) 
700 śp. Bernard Zalewski – gregoriańska
900 Pro populo  
1030 śp. Antoni Łupiński – gregoriańska
1030 śp. Stanisław Łapiński – 14 rocznica 
śmierci 
1200 śp. Leon i Janina Wróblewscy – w 2 rocz. 
śmierci
1600 śp. Teresa i Zbigniew Młynarczuk – in-
tencja od dzieci  
1800 śp. Franciszek i Eugenia Łapińscy

● Dziękujemy księdzu Kazimierzowi Ostrow-
skiemu – dyrektorowi Instytutu Muzyki Ko-
ścielnej naszej diecezji za wygłoszone Słowo 
Boże i wspólną modlitwę. 
● Dziś szósta niedziela zwykła w ciągu 
roku liturgicznego. Każda Msza Święta jest 
uwielbieniem Boga i uświęceniem człowie-
ka. Niech usłyszane słowo Boże i udział w 
świętych obrzędach będą dla nas pomocą 
w chrześcijańskim przeżywaniu naszej co-
dzienności. 
● We wtorek, 14 lutego, przypada liturgiczne 
święto Świętych Cyryla i Metodego. Świę-
ty Jan Paweł II, 31 grudnia 1980 r. ogłosił 
świętych Cyryla i Metodego współpatrona-
mi Europy, obok św. Benedykta, którego za 
patrona naszego kontynentu obrał Paweł VI. 
W wydanej w czerwcu 1985 roku encykli-
ce „Slavorum Apostoli” Jan Paweł II ukazał 
ogromny wkład Braci Sołuńskich dla kultury 
i ekumenizmu oraz podkreślił ich „katolicki 
zmysł Kościoła”. Byli oni bowiem wysłani 
na misje przez patriarchę Konstantynopola, 
ale działali w ścisłym porozumieniu z Rzy-
mem. „Realizując własny charyzmat Cyryl i 
Metody wnieśli decydujący wkład w budo-
wę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary 
chrześcijańskiej – pisze Jan Paweł II – ale 
także jako organizmu państwowego i kultu-
rowego. Dzisiaj również nie ma innej drogi 
do przezwyciężenia napięć i naprawienia 
rozłamów czy usunięcia zarówno w Europie, 
jak i w świecie antagonizmów, które zagra-
żają wywołaniem straszliwego zniszczenia 
życia i wartości. Być chrześcijaninem w na-
szych czasach oznacza być twórcą komunii 
w Kościele i w społeczeństwie”.
● Również we wtorek wspominamy św. Wa-
lentego, patrona ludzi zakochanych, ale także 
chorych i cierpiących na różne dolegliwości 
psychiczne.
● Przypominamy aby zamówione intencje 
Mszy opłacać minimum dwa tygodnie przed 
termi¬nem odprawiania.
● Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 2 im Mi-
kołaja Kopernika w Łapach ogłasza zapisy 
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do 
klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. 
Zapisy odbędą się od  20 – 28 lutego w se-

INTENCJE  MSZALNE

MYŚL TYGODNIA 

kretariacie szkoły  w godzinach od 800 – 
1500. Karty zgłoszeń dostępne są na stronie 
internetowej szkoły oraz w  Przedszkolu  
Samorządowym  Nr  2 w Łapach przy ul. 
Cmentarnej 23. Chętni do zapisu proszeni 
są o zabranie ze sobą dowodu osobistego i 
PESEL-u dziecka.
● W środę, 22 lutego, rozpoczynamy w Ko-
ściele czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym 
znakiem postawy nawrócenia jest obrzęd 
posypania głów popiołem. Ten starożytny 
gest jest wyrazem pokuty, uniżenia przed 
Bogiem. Prosimy o składanie do kartonu na 
końcu ławek palm wielkanocnych – popiół 
po ich spaleniu posłuży nam do posypania 
głów w Środę Popielcową.
● Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofia-
ry składane na potrzeby parafii, za te składa-
ne na coniedzielną tacę, indywidualnie, prze 
ofiaromat, konto bankowe czy w postaci 
kamiennych tabliczek. W przyszłą niedzielę 
ofiary składane na tacę będą przeznaczone 
na prace remontowo-budowlane prowadzo-
ne w naszej parafii – składamy serdeczne 
Bóg zapłać za hojność serc.
● W minionym tygodniu przez sakrament 
chrztu świętego w naszej parafii, został włą-
czony do wspólnoty Kościoła: Oskar Kon-
dracki – niech zawsze będzie blisko Pana 
Jezusa.
● Wszystkim przeżywającym w najbliż-
szym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz 
inne jubileusze życzymy obfitości Bożego 
błogosławieństwa i Bożego światła na dro-
gach codzienności. Miłej i błogosławionej 
niedzieli.
● W minionym tygodniu odeszli do wiecz-
ności z naszej wspólnoty parafialnej: śp. 
Mieczysław Hołowienko, lat 88 i śp. Jadwi-
ga Kłoskowska l.92; –  Wieczny odpoczynek 
racz Im dać Panie, a światłość wiekuista nie-
chaj Im świeci, niech odpoczywają w pokoju 
wiecznym Amen.
W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 14 lutego – Święty Cyryl 
(826-869), mnich i Święty Metody (815/820-
885) biskup, apostołowie Słowian, współpa-
troni Europy.


