
 

 
  
  

 KKK 2302: Nasz Pan, przypominając przykazanie: „Nie zabijaj!” (Mt 5, 21), doma-
ga się pokoju serca i piętnuje niemoralność zbrodniczego gniewu i nienawiści. 
 KKK 2304: Poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domagają się pokoju. Pokój nie 
polega jedynie na braku wojny i nie ogranicza się do zapewnienia równowagi sił. Nie 
da się osiągnąć pokoju na ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany 
myśli między ludźmi, poszanowania godności osób i narodów, wytrwałego dążenia 
do braterstwa. Jest on spokojem porządku. Jest dziełem sprawiedliwości i owocem 
miłości. 
 KKK 2305: Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa, który jest 
mesjańskim „Księciem Pokoju” (Iz 9, 5). Przez krew przelaną na krzyżu, „w sobie za-
dawszy śmierć wrogości” (Ef 2, 16) pojednał On ludzi z Bogiem, a swój Kościół usta-
nowił sakramentem jedności rodzaju ludzkiego i jego zjednoczenia z Bogiem. „On... 
jest naszym pokojem” (Ef 2,14). Jezus ogłasza: „Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój” (Mt 5, 9). 
  
 
 „Pokój pochodzi od Boga, jako swego źródła: jest Jego darem. Biorąc w posiada-
nie bogactwa świata przetworzone przez geniusz ludzki, człowiek spotyka się z fak-
tem podstawowego obdarowania przez naturę, czyli przez Stwórcę. Lecz Bóg jest nie 
tylko tym, który poddaje ludzkości całe stworzenie, by nim zarządzała i zarazem roz-
wijała je solidarnie na pożytek wszystkich ludzi; On również jest tym, który wpisuje w 
sumienie człowieka prawa zobowiązujące go do poszanowania na życia i osoby bliź-
niego, stworzonego, podobnie jak on, na obraz i podobieństwo Boga. Tak, Bóg jest 
rzeczywiście źródłem pokoju: wzywa do pokoju, zabezpiecza go i daje jako „owoc 
sprawiedliwości”. 
 Bóg pomaga ludziom osiągnąć pokój lub go odzyskać. Człowiek bowiem, w swo-
im istnieniu ograniczonym i podległym błędom i złu, poszukuje dobra, którym jest 
pokój, po omacku i wśród wielu trudności. Jego władze duchowe są przyćmione po-
zorami prawdy, są przyciągane przez fałszywe dobra i skażone przez irracjonalne i 
egoistyczne popędy. Stąd konieczność otwarcia się na światło Boga, które oświeca 
życie, oczyszcza je z błędu i uwalnia od agresywnych namiętności. Bóg nie jest daleko 
od serca człowieka, który Go wzywa i stara się czynić sprawiedliwość; w ustawicznym 
dialogu z nim, w wolności, Bóg ukazuje mu dobro pokoju jako pełnię komunii życia z 
Nim i z braćmi.” 
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 Trwając w refleksji obejmującej osiem błogosławieństw zatrzymujemy się dzisiaj przy sło-
wach Pana Jezusa: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Boży-
mi”. Wspaniała obietnica naszego Zbawiciela—oto każdy, kto jest człowiekiem pokoju będzie 
nazwany synem Bożym? Czy jest ktoś z nas, kto nie pragnie tego zaszczytnego miana? 
  W każdym z błogosławieństw najpierw starajmy się zobaczyć samego Pana Jezusa. Liczne 
proroctwa zapowiadały Mesjasza jako Dawcę pokoju. „On sam będzie naszym Pokojem” - pro-
rokował Micheasz (Mi 5, 4). Kiedy się urodził, nad betlejemską szopą rozległ się śpiew aniołów: 
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Wreszcie, kiedy już 
wypełnił swoje ziemskie posłannictwo i po swoim zmartwychwstaniu przychodził do uczniów, 
niezmiennie pozdrawiał ich słowami: „Pokój wam!”. Bliskość Jezusa daje pokój ! Bliskość Jezusa 
daje pokój człowiekowi, każdemu z nas, kto będzie chciał trzymać się blisko Pana, kto odrzuci 
grzech, kto szczerze zechce być nazwany synem Bożym! 
 Jezusowe błogosławieństwa od początku chrześcijaństwa były inspiracją dla wielu świę-
tych. Przytoczę dziś fragment homilii, którą wygłosił św. Piotr Chryzolog, biskup Rawenny żyją-
cy na przełomie czwartego i piątego wieku: 
 „Umiłowani! Powiada Ewangelia: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą na-
zwani synami Bożymi”. W cnotach chrześcijańskich wzrasta naprawdę ten, kto ze wszystkimi 
zachowuje pokój Chrystusowy. I nie można zasłużyć sobie na miano syna Bożego, jeśli się nie 
zasługuje na imię nosiciela pokoju. 
 Pokój czyni człowieka wolnym i uszlachetnia; zmienia jego odniesienie do Boga: ze sługi 
czyni syna, z niewolnika — człowieka wolnego. Pokój wśród braci jest wolą Boga, radością 
Chrystusa, zwieńczeniem świętości, zasadą sprawiedliwości, stróżem obyczajów, we wszelkich 
okolicznościach postępowaniem chwalebnym. Pokój jest wsparciem modlitwy, łatwą i sku-
teczną drogą prośby, spełnieniem wszelkich pragnień. Pokój jest matką miłości, węzłem zgody, 
jawną oznaką czystego serca, które prosi Boga o wszystko, czego pragnie: prosi i otrzymuje. 
Pokoju należy strzec z najwyższego nakazu, albowiem sam Chrystus Pan powiedział: „Pokój 
zostawiam wam, pokój mój wam daję”. Oznacza to: W pokoju was pozostawiłem, w pokoju 
pragnę was zastać. Bożym jest przeto nakazem zachować to, co nam pozostawił. 
 Ustanawianie trwałego pokoju jest sprawą Boga, burzenie go – dziełem nieprzyjaciela. 
Albowiem podobnie jak miłość braterska pochodzi od Boga, tak nienawiść pochodzi od szata-
na. Należy więc odrzucić wszelką nienawiść, ponieważ napisano: „Każdy, kto nienawidzi brata 
swego, jest zabójcą”. Widzicie więc, umiłowani bracia, dlaczego należy miłować pokój i cenić 
zgodę; wszak one rodzą i podtrzymują miłość. Wiecie zaś, iż zgodnie ze słowami Apostoła 
„miłość pochodzi od Boga”. W kim przeto nie ma miłości, ten jest z dala od Boga. 
 Zachowujmy zatem przykazania, które dają życie. Niech trwa braterska wspólnota, pod-
trzymywana więzami prawdziwego pokoju; niechaj umacnia się zbawiennym węzłem wzajem-
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nej miłości, tej miłości, która zakrywa mnóstwo grzechów. Ze wszystkich sił starajmy się o 
miłość, albowiem jest źródłem zarówno wszelkich czynów dobrych, jak i wszelkich nagród. 
Spośród zaś wszystkich cnót najbardziej należy strzec pokoju, albowiem Bóg jest Bogiem 
pokoju. 
 Miłujcie pokój, a nastąpi pokój. Dla nas będzie on nagrodą i radością; Kościół zaś umoc-
niony w jedności wynikającej z pokoju prowadzić będzie życie doskonałe w Chrystusie.” 
 Niech te słowa wpadną wprost do naszych serc. I podobnie jak w  minionym tygodniu, 
porozmawiajmy ze sobą szczerze. Jeśli coś w naszym małżeństwie czy rodzinie nie jest poko-
jem pochodzącym od Boga, nazwijmy to i postarajmy się wyeliminować. Jeżeli jest taka po-
trzeba, wyciągnijmy rękę na zgodę. Powiedzmy słowo „przepraszam” i „wybaczam”. Po-
módlmy się w naszych domach o pokój w rodzinie, ale też i w naszym mieście, w naszej oj-
czyźnie, o pokój na świecie. Niech czas tegorocznego Wielkiego Postu będzie dla nas czasem 
pojednania, wybaczenia i modlitwy o pokój. 
 
 
  
 Pokój obejmuje całą osobę ludzką i zakłada zaangażowanie całego człowieka. Jest to 
pokój z Bogiem przez życie zgodnie z Jego wolą. Jest to wewnętrzny pokój z samym sobą i 
pokój zewnętrzny z bliźnim i z całym stworzeniem. Oznacza on przede wszystkim, jak napisał 
Jan XXIII w encyklice „Pacem in terris”, budowanie współistnienia opartego na zasadzie 
prawdy, wolności, miłości i sprawiedliwości. Negowanie tego, co stanowi prawdziwą naturę 
istoty ludzkiej, w jej zasadniczych wymiarach, we właściwej jej zdolności do poznania praw-
dy i dobra, i w ostatecznym rozrachunku samego Boga, stanowi zagrożenie dla budowania 
pokoju. Bez prawdy o człowieku, wpisanej przez Stwórcę w jego serce, wolność i miłość ule-
gają osłabieniu, a wymiar sprawiedliwości traci swoją podstawę.  
 Wstępnym warunkiem pokoju jest pozbycie się dyktatury relatywizmu i założenia, że 
moralność jest całkowicie niezależna, założenia wykluczającego uznanie niezbędnego natu-
ralnego prawa moralnego, wypisanego przez Boga w sumieniu każdego człowieka. Pokój jest 
budowaniem współistnienia w kategoriach racjonalnych i moralnych, w oparciu o funda-
ment, którego miara nie jest stworzona przez człowieka, ale przez Boga, «Pan da siłę swoje-
mu ludowi (...), Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem» (Ps 29 [28], 11).  
 
 
  
  
  
 W niedzielę Gorzkie Żale o godz. 17.00. a w piątek Droga Krzyżowa o godz.17.15. 
 Odwołujemy Mszę św. dla dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami w sobotę o 
godz.16.00. i   dla dzieci i młodzieży do czasu ustania epidemii. 
 Od przyszłej niedzieli można nabyć baranki wielkanocne w cenie 6 zł. 
 W zakrystii przyjmujemy zapisy na pielgrzymki w Alpy Bawarskie i Włochy południowe. 
 Dziękujemy za wsparcie budowy domu parafialnego przez dzisiejszą składkę inwestycyj-
ną, wpłaty na listę imienną i na konto bankowe parafii.  
 Z naszej parafialnej rodziny Pan powołał do siebie śp. Adama Krupińskiego i Janinę Gro-
chal – módlmy się o pokój ich dusz  „Dobry Jezu…” 
 

 
Niedziela, 15.03:  
07.30 + Bronisława Sęk /greg./ 
09.30 + Ignacy Bednarski  - od Moniki i Sławomira Janiczek z Jaszinia z dziećmi 
09.30 dziękczynna w 36 rocznicę urodzin Dominika 
11.30 dziękczynna w 3 rocz. urodzin Marii i 1 rocz. urodzin Hanny 
11.30 dziękczynna za roczek Marysi 
11.30 + Stefania i Wojciech Kołodziej 
18.00 + Borowski Ryszard – w 1 rocznicę śmierci; + Bogumiła Kalisz 
 

Poniedziałek, 16.03:  
18.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Urszula Zielińska- od rodziny Majów  
18.00 o Bożą pomoc i łaskę zdrowia dla Krystyny i Anny 
  

Wtorek, 17.03:  
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Stanisław Pobiegły- w 12 rocz. śmierci, +Anna i Paweł 
18.00 w intencji dobrodziejów i  próśb do św. Kingi: 
 + Józef Górski- od rodziny Limanowskich 
 + Krzysztof Kromka- od rodziny Bojdów z Rybnej 
 + Adam Krupiński – od rodziny Krauze 
 

Środa, 18.03: 
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Józefa Francuz 
18.00 + Roman Kręcina- od Anny i Mieczysława Kania 
 

Czwartek, 19.03:  
18.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Tadeusz Sas 
18.00 + Józefa i Maria 
 

Piątek, 20.03:  
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Stanisława- od rodziny Filipowskich 
18.00 o Boże błog. i zdrowie dla Żanety- w dniu urodzin 
 

Sobota, 21.03:  
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
08.00 + Urszula Zielińska- od pracowników firmy Specjał-Tarnów 
18.00 + Wiesława Szewczyk- w 8 rocz. śmierci 
  

Niedziela, 22.03:  
07.30 o zdrowie i potrzebne łaski dla Józefy z okazji imienin 
09.30 + z rodziny Bartkowiaków i Klimków 
09.30 + Jan Łysek- w 20 rocz. śmierci 
11.30 o błog. Boże i zdrowie dla Edwarda Goli 
11.30 o Boże błog. dla Kasi i szczęśliwe narodziny dziecka 
18.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
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