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VII Niedziela Zwykła                                                               

 Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie:  1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 (Dawid oszczędza Saula) 

Psalm responsoryjny: Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13 (Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia) 

Drugie czytanie: 1 Kor 15, 45-49 (Chrystus nowy Adam) 

Ewangelia: Łk 6,27-38 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół) 
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Msze św. 
Niedziela 

7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 
13.00,  

14.30(w rycie łacińskim), 
18.00 

 Dni powszednie 
7.00, 8.00, 18.00 

Nabożeństwa stałe: 
Nowenna do MB 

Nieustającej Pomocy  
w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w piątki po Mszy 

św. wieczornej 
I piątki miesiąca Adoracja 

Najśw. Sakramentu po 
Mszy Św. wieczornej 

I Sobota miesiąca  
o godz. 8:00 Msza Św. 
wynagradzająca ku czci 

Niepokalanego Serca NMP 

Odwiedziny chorych 
na indywidualne 

wezwanie 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 



 

„Wielki Post to taki czas, co do Świąt szykuje nas.  

Każdy może się poprawić, to co złe naprawić!” 

Ile razy próbowałeś walczyć ze swoimi słabościami, wadami, ze 

swoją grzesznością? 

Ile razy, mimo dobrych chęci, uczynków, znowu upadałeś? 

Chciałbyś wreszcie wygrać i doświadczyć radości, pokoju i 

wolności? 

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wraz z wyjątkowymi gośćmi 

zaprasza Cię na wędrówkę w głąb serca i  poznanie jasnych  

i ciemnych stron naszej ludzkiej natury. W podróż wyruszamy 

razem z najlepszym przewodnikiem jakim jest Jezus - Światłość 

świata, który ma moc rozświetlić każdy mrok naszego serca, 

uwolnić je i wyprowadzić z ciemności do światła. Sam Jezus 

mówi o sobie: ”Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za mną 

nigdy nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło 

życia”. Spotykając Boga możemy doświadczyć Jego miłości.  

Ta miłość ma dwa oblicza. Z jednej strony jest czuła, słodka  

i dająca radość, ale z drugiej strony jest konkretna i wymagająca 

nawrócenia. Decydując się na wybór Boga powinniśmy 

świadomie odwracać się od zła, grzechu, odrzucać szatana  

i jego propozycje. By stawić czoła wrogowi trzeba go lepiej 

poznać. W pracy nad sobą, w walce z grzechem, niezwykle 

ważna jest konkretna wiedza, która połączona z działaniem  

i łaską Bożą może przynieść dobre owoce. Wiedzę na temat  

siedmiu grzechów głównych możesz uzyskać podczas 

poniedziałkowych spotkań  wielkopostnych zatytułowanych 

„Droga do wolności”. Będą się one odbywały w poniedziałki /od 

21.02.2022 r./ o godzinie 19.00 w kościele parafialnym  

w Brwinowie. W planie jest konferencja, adoracja i wspólna 

modlitwa. Każda z konferencji zostanie wygłoszona przez 

osobę duchowną, która przekaże wiedzę dotyczącą danego 

grzechu i jego odcieni. Zdobędziesz wiedzę, która będzie dla 

ciebie niczym lustro - będziesz mógł się w niej przejrzeć. 

Zobaczysz czym jest dany grzech, jakie ma odcienie, co go 

pomnaża, a co hamuje jego rozwój. Dzięki temu ocenisz, w jaki 

sposób dotyka twojego życia i czy nie jest przypadkiem źródłem 

problemów, z którymi się obecnie zmagasz. Po konferencji 

będzie czas na wspólną modlitwę przed Najświętszym 

Sakramentem, podczas której oddamy Bogu wszystko to, co  

o sobie i naszym życiu odkryjemy. Zaprosimy Jezusa do 

naszych lęków, słabości i wad, i poprosimy, aby wyprowadził 

nas z niewoli grzechu do wolności. Jezus zwyciężył grzech. 

Zapłacił za moją i twoją wolność na krzyżu. Taki dar nie może 

się zmarnować. Podejmij  wyzwanie! Czas na Twój krok. 

Wyruszmy razem w drogę ku wolności.                                       . 

                                          /Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca/ 

 

 

Refleksja na VII Niedzielę zwykłą 
  

Dawid miał świetną okazję, żeby zemścić się 
na Saulu, ale okazał mu litość za co spotkała 
go później niespodziewana nagroda. Pan 
Jezus kieruje dziś słowo do tych, którzy 
słuchają - Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czy 

jest to łatwe - nie. Czy jest to możliwe - tak z Jego pomocą. 
Zatem bądźmy miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny dla 
nas.                                                                     /ks. Wojciech/ 
 

 



„Chrystus z Otchłani”, czyli niezwykła 

figura umieszczona na dnie morza 

 

"Chrystus z Otchłani" to statua z brązu wykonana przez Guido 

Galletti'ego, która znajduje się na dnie Morza Śródziemnego. Jak się 

tam znalazła?                                                              ? 

Upamiętnić przyjaciela 

Posąg przedstawia Chrystusa, który błogosławi z otwartymi 

ramionami jako znak pokoju, a jego wzrok skierowany jest ku 

powierzchni. Figura Chrystusa została umieszczona na dnie Morza 

Śródziemnego, aby uhonorować Dario Gonzatta – pierwszego 

Włocha, który użył sprzętu do nurkowania. Gonzatti przygotował 

pierwsze prototypy tlenowego aparatu oddechowego (ARO) opartego 

na tym samym respiratorze używanym przez Marynarkę Wojenną, 

testując je osobiście. Dario zginął podczas nurkowania w 1947 roku, 

co skłoniło jego przyjaciela Duilio Marcante do umieszczenia posągu 

na dnie zatoki w San Fruttuoso i tym samym upamiętnienia tragicznie 

zmarłego przyjaciela. Posąg został umieszczony 17 metrów pod 

poziomem morza w sierpniu 1954 roku, i stoi tam po dziś dzień. 

Podwodne… procesje 

Co roku, w ostatnią sobotę lipca w zatoce odbywa się uroczystość ku 

czci poległych na morzu oraz tych, którzy poświęcili swoje życie 

morzu. W tym dniu organizowana jest procesja, podczas której pod 

podwodną statuą składany jest wieniec. Jak łatwo się domyślić, biorą 

w niej udział jedynie nurkowie. Procesja ma na celu uczczenie 

patrona nurków i żeglarzy, którym jest właśnie „Chrystus z Otchłani”. 

„Chrystus z Otchłani” w innych miejscach świata 

Podobne posągi były w późniejszych latach umieszczane 

zarówno pod wodą, jak i nad ziemią na całym świecie. Pierwsza  

z kopii posągu znajduje się w Key Largo na Florydzie.  

25 sierpnia 1965 r. została zanurzona na głębokość 7,5 m  

w pobliżu Dry Rocks w Parku Stanowym Rafy Koralowej Johna 

Pennekampa. Statua waży 260 kg, a betonowa podstawa,  

na której jest zamocowana, około 9 ton. Kolejną kopię  

znajdziemy w zatoce Molinere niedaleko Saint Georges (Grenada).  

To prezent od marynarki wojennej Genui po uratowaniu załogi 

włoskiego statku MV Bianca C. , który został zniszczony przez pożar 

w porcie St. Georges. Figura znajduje się także w zatoce św. Pawła 

na Malcie, niedaleko wyspy Comino. Jest to  3-metrowa replika 

Chrystusa Odkupiciela z Rio de Janeiro, upamiętniająca przybycie 

Papieża Jana Pawła II na wyspę. Kopię posągu można zobaczyć w 

kościele San Fruttuoso in Monza.                           /7stacja.pl/ 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

.         Tweet od Papieża          . 
 

Zachęcam was, byście prosili  

o wstawiennictwo św. Józefa  

w najtrudniejszych chwilach waszego życia. 

Gdy nasze błędy stają się skandalem, prośmy św. Józefa  

o odwagę prawdy, umiejętność proszenia o przebaczenie  

i pokornego zaczynania od nowa.                          , 

----------------------------------------------------------------------------------- 

„Myślałam, że jest moim krzyżem, teraz 

wiem, że to on pomaga mi nieść moje krzyże” 

 

"Kiedyś myślałam, że jest moim krzyżem, ale teraz wiem, że to 

on pomaga mi nieść moje krzyże. Nie zamieniłabym życia  

z Krzysiem na żadne inne." - pisze Joanna Hirsztritt, mama 

Krzysztofa z Zespołem Downa, znanego z programu Down The 

Road. Krzysztof jest pierwszym dzieckiem pani Joanny i dziś ma 

34 lata. To, że jej syn ma Zespół Downa odkryła sama  

w pierwszych miesiącach po porodzie. Jak podkreśla, nawet 

gdyby wiedziała o jego wadzie na etapie ciąży – i tak by go 

urodziła. Pani Joanna ma jeszcze dwójkę młodszych od Krzysia 

dzieci – „drugi syn urodził się 20 miesięcy po Krzysiu, a córka 

kolejne cztery lata później. Młodsze dzieci są zdrowe” – pisze  

w swoim świadectwie.                                                . 

Miłość bez warunków                                                     . 

Wspomina, że pierwsze chwile po diagnozie były  

przepełnione strachem. Kiedy dowiedziałam się o wadzie 

Krzysia ogarnął mnie strach. Nic na ten temat nie wiedziałam,  

nie było też internetu, który dzisiaj pozwala znaleźć odpowiedzi  

na wszystkie pytania. Nie było jej także łatwo pogodzić się  

z tą diagnozą. Bardzo długo było mi trudno pogodzić się z tą 

świadomością, że Krzyś jest niepełnosprawny, czasem myślę że 

są chwile, że nadal mam z tym trudność, szczególnie wtedy, 

kiedy jego spotyka coś przykrego, niesprawiedliwego, albo 

wtedy, gdy muszę pokonać jego upór (najtrudniejsza jego 

cecha). Ale radości było zdecydowanie więcej. Krzyś potrafi 

kochać bezwarunkowo.                                                      . 

„To on niesie moje krzyże"                                       ” 

Wychowanie Krzysia wymagało ogromu pracy, którego nie 

sposób opisać. Skąd mama Krzysia czerpie siły? Z wiary w to, 

że dano mnie Krzysiowi jako mamę, po to, żebym się stała 

lepszym człowiekiem Warto było, bo Krzyś jest świetnym 

chłopakiem. Kiedyś myślałam, że jest moim krzyżem , ale teraz 

wiem, że tak nie jest, to on pomaga mi nieść moje krzyże. Krzyś 

miał wielkie szczęście ponieważ jego wadzie nie towarzyszy 

szereg chorób często z nią związanych. Ma zdrowe serce, jest 

silnym i bardzo sprawnym młodym mężczyzną. W tej chwili jest 

uczestnikiem klubu przy WTZ. Poza tym oddaje się swojej 

nowej pasji – rysowaniu. Niedawno przeszedł operację 

przeszczepu rogówki oka i dostał tym samym nowe życie. 

„Nie zamieniłabym życia z Krzysiem na żadne inne” 

Pani Joanna zaznacza, że Krzyś ma także deficyty 

intelektualne, które utrudniają mu codzienne życie. Niestety, 

całkowicie samodzielny nigdy nie będzie, ponieważ ma deficyty 

intelektualne, które mu na to nie pozwolą, Krzyś nie ma 



poczucia czasu, nie potrafi posługiwać się pieniędzmi. Mam 

nadzieję, że z niewielką pomocą będzie mógł mieszkać  

w mieszkaniu wspomaganym, ale to jeszcze odległa przyszłość, 

ponieważ w Ełku takich opcji jeszcze nie mamy. Pomimo tego, 

Krzyś, ze swoją niezwykłą inteligencją emocjonalną wniósł do 

życia ich rodziny bardzo wiele dobra. Każdego członka naszej 

bliższej i dalszej rodziny dużo dobrego, nauczył cierpliwości 

 i wyrozumiałości. Nie zamieniłabym życia z Krzysiem na żadne 

inne. Pomimo trudu to najważniejsze i najpiękniejsze 

doświadczenie mojego życia.                                               . 

Za życiem                                                . 

Pani Joanna podkreśla, że nie lubi brać udziału w politycznych 

sporach, jednak podczas „czarnego poniedziałku” zrobiła mały 

wyjątek i w swoich mediach społecznościowych zamieściła 

zdjęcie z Krzysiem, na którym obydowoje są ubrani na biało. 
Bardzo nie lubię pozycjonować się w sporach politycznych, 

dlatego nigdy nie komentuję i nie zajmuję stanowiska publicznie 

, ale jeden raz czułam, że muszę zabrać głos – kiedy odbyła się 

ogólnopolska akcja „czarny poniedziałek” na moim Facebooku 

zamieściłam to zdjęcie z Krzysiem w białych ubraniach. 

                                                                                    /7stacja.pl/ 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

 

1. Jutro o godz. 19.00 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu 

"Droga do wolności". Temat pierwszego spotkania "Pycha"., 

które poprowadzi Ks. Krzysztof Morawik, pallotyn z Ożarowa 

Maz., opiekun Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w prowincji 

warszawskiej 

2. We wtorek obchodzić będziemy Święto Katedry św. Piotra. 

Tego dnia w modlitwie polecać będziemy Papieża Franciszka. 

3. W każdy wtorek po Mszy Świętej o godz. 8.00 trwa 

całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

4. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W zakrystii są do 

nabycia "Gość Niedzielny" i "Niedziela". Z tyłu za ławkami 

wyłożony jest nowy numer "Florianusa". 

Z  KALENDARZA LITURGICZNEGO 

21 luty 
Doktor Kościoła 

 

 

Ten wybitny kameduła całe swe życie i liczne talenty ofiarował 
służbie papiestwu. Jego wielką zasługą było przygotowanie 
gruntu pod reformy w Kościele, które później miał 
przeprowadzić Grzegorz VII. Piotr Damiani pochodził  
z Rawenny, gdzie urodził się w 1007 r. Po stracie rodziców 
znalazł opiekunkę  w siostrze Rozalinie, a starszy brat Damian 
zadbał o jego wykształcenie, posyłając na studia w Rawennie, 
Faenzy i Parmie. W rodzinnym mieście przyjął święcenia 
kapłańskie, a ok. 1035 r. zapukał do kamedułów w Fonte 
Avellana. W 1043 r. został tam przeorem; był także 
kierownikiem duchowym, doradcą klasztorów i zakładał nowe 
kamedulie. Zatroskany upadkiem obyczajów w Kościele, marzył 
o reformach, dla których zdołał pozyskać wsparcie wpływowych 
osób. Zdobył przychylność Klemensa II, i choć Leon IX - po 
listach, w których piętnował świętokupstwo i inne nadużycia 
kleru - potraktował go chłodno, to zdołał zdobyć zaufanie 
Wiktora II, a Stefan IX w 1057 r. mianował go kardynałem  
i biskupem Ostii. Nie chciał przyjąć owych godności i uległ 
dopiero wtedy, gdy papież zagroził mu ekskomuniką. Pozyskał 
także życzliwość cesarza Henryka III. A kiedy pojawił się kolejny 
antypapież Piotr, poparł Mikołaja II, który po ustaniu 
zamętu zaczai powierzać mu najtrudniejsze misje. Zaangażował 
się także w umocnienie panowania następnego papieża 
Aleksandra II; napisał list do antypapieża Honoriusza II, grożąc 
mu karami Bożymi. Starał się powrócić do surowego życia 
eremickiego, jednak co jakiś czas przywoływano go do 
rozwiązywania rozmaitych konfliktów i zażegnywania sporów. 
Zmarł 23 lutego 1072 r., a w 1821 r. został ogłoszony Doktorem 
Kościoła. Pozostały po nim utwory poetyckie, traktaty - ten,  
w którym opisał piękno życia pustelniczego, przyciągnął do 
kamedułów wielu kandydatów - a także kazania oraz bogata 
korespondencja                                           /Michał Gryczyński/ 

Modlitwa św. Piotra Damianiego do 

Maryi 
 
O Maryjo Najukochańsza Orędowniczko, ponieważ masz serce tak 
litościwe, że nie możesz nawet spojrzeć na nieszczęśliwego 
człowieka, żeby się nad nim nie ulitować, a zarazem tak jesteś przed 
Bogiem potężna, że możesz zbawić wszystkich, których bierzesz  
w obronę, nie wzbraniaj się wziąć na swe ręce sprawy nas  
biednych, którzy w Tobie pokładamy całą naszą nadzieję. 
Jeśli Cię nie wzruszają nasze prośby, to niech Cię  
wzruszy twe Serce litościwe, daj się wzruszyć Swej potędze, 
bo Bóg Cię nią w tym celu wyposażył, ażebyś im potężniejszą jesteś 
we wspomaganiu nas tym litościwszą była i skłonniejszą do niesienia 
nam ratunku. Tobie dana jest o Matko Boża wszelka władza w niebie 
i na ziemi. Nie ma nic niemożliwego Tobie. Nawet zrozpaczonych 
grzeszników pocieszasz, obudzając w nich nadzieję zbawienia… 
Idziesz do Syna Swego, który zasiada po prawicy Ojca 
Przedwiecznego, przystępujesz do Niego, jakby do ołtarza naszego 
przymierza z Bogiem, przystępujesz z powagą jako Matka. A Syn 
Twój pragnie spełnić wszelkie Twe życzenia i zdaje się wtedy, jakbyś 
raczej rozkazywała, a nie prosiła, jakbyś była nie poddaną, lecz 
Królową. Albowiem Zbawiciel chce uczcić Swą Matkę w niebie, 
spełniając jak najspieszniej wszelkie Jej życzenia, bo Ona  
czciła Go na ziemi. Najświętsza Dziewico, Matko Słowa Wcielonego, 
Skarbnico Łaski i Ucieczko nas grzesznych nędzników, 
z żywą wiarą uciekamy się do Twej macierzyńskiej miłości  
i prosimy Cię o łaskę, byśmy zawsze pełnili wolę Bożą. 
Serca nasze składamy w Twe Najświętsze ręce i prosimy Cię  
o zdrowie duszy i ciała. Amen. 
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