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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
So 2,3;3,12-13; Ps 146,6-10; 1 Kor 1,26-31 ;Mt 5,12a; Mt 5,1-12a 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 
słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogo-
sławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 
pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 
będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem  oni  miłosierdzia  dostąpią.  Błogosławieni  

czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-
wiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogo-
sławieni, którzy cierpią prześladowanie  
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, 
gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was,  
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko 
złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wa-

sza nagroda wielka jest w niebie. (Mt 5,1-12a) 

KOMENTARZ 
Dziś w swojej ewangelicznej wykładni 

Chrystus przedstawia nam receptę na szczę-
ście. Nie tylko głosi błogosławieństwa w ka-
zaniu na Górze, ale sam nimi żyje. A robi to 
po to, byśmy nie mieli wątpliwości, że cze-
goś nie da się w naszym życiu zrealizować i 
pokazuje, że warto próbować. Te osiem bło-
gosławieństw, które są zawarte w dzisiejszej 
ewangelii jasno pokazują, że Chrystus zwra-
ca uwagę na inne wartości, niż te, za którymi 
goni dzisiejszy świat. To kazanie na Górze 
wygłoszone przez Jezusa to swoisty instruk-
taż pokazujący jak powinien żyć prawdziwy 
chrześcijanin. Zauważmy, że w każdym  
z błogosławieństw jest ukryte jakieś pra-
gnienie, które nie jest zaspokojone tutaj na 
ziemi, ale jest obietnicą, że ono będzie speł-
nione. Więc pojawia się pytanie: kiedy? Bo 
my byśmy chcieli już teraz w tym momencie. 
I to jest chyba jeden z głównych problemów 
życia chrześcijańskiego, ponieważ całe życie 
zmagamy się z tym paradoksem, że  
te  wszystkie  błogosławieństwa  spełnią  się, 

ale najprawdopodobniej nie w tym życiu 
obecnym tylko w przyszłym, po naszym 
zmartwychwstaniu. Często niestety mamy 
tendencję, żeby budować to Królestwo Nie-
bieskie na ziemi i skupiać się na tym co jest 
teraz i jeżeli nie osiągamy tego nasycenia  
to zaczynamy się denerwować oskarżając 
Boga, że nie jest tak pięknie jak miało być. 
Inwestujemy coraz więcej czasu i energii, 
żeby się tu na ziemi jak najlepiej urządzić  
a tymczasem zapętlamy się w kręgu czynno-
ści, które zamykają naszą perspektywę  
na spełnienie się celu ostatecznego. Pan Je-
zus chce nam pokazać, że błogosławieństwa 
są drogą a nie celem. Nie są też pustą na-
dzieją ani ucieczką od tych problemów, któ-
re są teraz, ale obietnicą, która daje życie. 
Chrystus ogłosił nam osiem dobrych życzeń. 
Tym, którzy przyjmą Jego zasady, Jezus  
aż osiem razy życzy szczęścia i aż osiem ra-
zy to szczęście obiecuje. 

 
Ks. Wojciech Kuliński  
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Co w języku greckim oznacza słowo „Błogosławieni”? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

ODKRYJ SKARB MSZY ŚWIĘTEJ 
MODLITWA EUCHARYSTYCZNA – RÓŻNE POTRZEBY 

Po przeistoczeniu, gdy Chrystus jest 

już wśród nas obecny polecane są Bogu róż-

ne sprawy i osoby Kościoła. Zawsze nastę-

puje prośba o utrzymanie Kościoła w jedno-

ści i wierności Chrystusowi. W II Modlitwie 

Eucharystycznej padają takie słowa: Pokornie 

błagamy, aby Duch Święty zjednoczył  

nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew 

Chrystusa. Następnie wymieniany jest imię 

papieża i biskupa miejsca, gdzie sprawowa-

na jest Eucharystia. Świadczy to także  

o utożsamianiu się ze współczesnym Kościo-

łem. W ten sposób wyrażamy świadomość 

szczególnej obecności Chrystusa w urzędzie 

Biskupa Rzymu i biskupa miejsca. Później 

wspominamy wszystkich zmarłych. Czasem  

zdarza się, że ktoś poleca Bogu w modlitwie 

„zmarłych, za  których  nikt  się  nie  modli”. 

Zawsze podczas Mszy Świętej polecani są 

przed Bogiem wszyscy zmarli. Prawdą jest, 

że jest bardzo wielu takich, o których już nie 

pamiętamy w prywatnych modlitwach, ale 

Kościół wspomina ich zawsze podczas Eu-

charystii. Świadczy to o głębokiej świado-

mości, że Kościół nie ogranicza się tylko do 

wspólnoty na ziemi, ale również są w nim 

zmarli, którzy są już zbawieni albo są w sta-

nie oczyszczania. Następnie następuje proś-

ba o udzielenie nam świętości, abyśmy mo-

dli uczestniczyć w życiu wiecznym razem  

z Maryją i innymi świętymi. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 

 

 

 

MYŚL NA TYDZIEŃ 
Szczęście nie tkwi nigdy w tym,  

co się ma, czy w tym, czym się jest,  
ale w tym, co się robi,  

aby coś osiągnąć.  
S. Ceccato 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W minionym tygodniu zakończyliśmy w 

naszej Parafii wizytę duszpasterską. Odwie-

dziliśmy 1890 mieszkań (51 %) wszystkich 

naszej Parafii) 583 rodziny nie przyjęły ka-

płana (15,7 %) w 1228 mieszkaniach nie za-

staliśmy domowników (33,3 %).Dziękujemy 

za miłe spotkania i  rozmowy, wspólną mo-

dlitwę oraz za złożone ofiary „Bóg zapłać!”. 

Rodziny, które z różnych przyczyn nie mo-

gły przyjąć kolędy w wyznaczonym termi-

nie, a chciałyby zaprosić kapłana z Bożym 

błogosławieństwem do swojego domu pro-

simy o zgłoszenie takiej chęci w zakrystii  

lub w biurze parafialnym. 

2. Od środy (1 II) wznawiamy odprawianie 

w dni powszednie Mszy Świętych  

o godz. 19:00. 

3. W tym tygodniu przypadają dni euchary-

styczne lutego: 

 I czwartek miesiąca – Msza Święta  

za kapłanów i o powołania kapłańskie  

o godz. 16:00; 

 I piątek miesiąca – spowiedź rano  

od godz. 7:00, a popołudniu od godz. 

16:00. Msza Św. dla dzieci o godz. 17:00. 

Comiesięczna adoracja wynagradzająca 

NSPJ po Mszy Święta o godz. 19:00, za-

kończona Mszą Świętą o godz. 22:00; 

 I sobota miesiąca – o godz. 7:30 róża-

niec wynagradzający, o godz. 8:00 Msza 

Święta wynagradzająca Niepokalanemu 

Sercu Maryi, a po niej piętnastominutowe 

rozważanie. W sobotę kapłani odwiedzą 

także chorych z posługą sakramentalną. 

4. Spotkania grup duszpasterskich w tym 

tygodniu: 

• Spotkanie opłatkowe uczestników kate-

chez dla dorosłych – w poniedziałek, (30 I) 

o godz. 19:00 w sali parafialnej. 

 Dzieci przygotowujących się do I Ko-

munii Świętej w środy – dla I grupy  

o godz. 16.00; dla II grupy o godz. 17.00. 

 Młodzieży gimnazjalnej i licealnej  

w każdą środę o godz. 19.30 w kaplicy; 

• Studentów i młodzież pracującą w salce 

w piątki o godz. 20:30; 

 Ministranci i aspiranci – w sobotę  

o godz. 13:00 w zakrystii. 

5. W tym tygodniu w liturgii będziemy ob-

chodzić wspomnienia: 

 we wtorek – św. Jana Bosko; 

 w czwartek - Święto Ofiarowania Pań-

skiego – Matki Bożej Gromnicznej.  

Jest to także Światowy Dzień Życia Konse-

krowanego, dlatego naszą modlitwą obej-

miemy osoby służące Bogu w zakonach  

i zgromadzeniach, prosząc także o liczne  

i święte powołania do życia zakonnego  

z naszej parafii. 

Tego dnia Msze Św. o godz. 7:00, 8:00, 9:00, 

16:00, 18:00 i 19:00. Ofiary złożone na tacę 

zostaną przeznaczone na funkcjonowanie 

zakonów kontemplacyjnych w naszej archi-

diecezji, które utrzymują się jedynie z ofiar 

wiernych. 

 w piątek – św. Błażeja. 

6. Przypominamy, że do 5 lutego trwa  

IV Parafialny Konkurs Fotograficzny. Prace 

konkursowe można przynosić do zakrystii 

lub biura parafialnego. 

7. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 

Niedzielny i Niedzielę i biuletyn parafialny 

Ave Maria za dowolną ofiarę. 

Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich nam 

zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, do-

brodziejów naszego kościoła. Dobry Jezu,  

a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

 NIEDZIELA, 29 STYCZNIA 2017 R. – IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

6.30 † Franciszek i Kazimiera, Wiktoria i Stanisław 
8.00 † Rodzice: Anna i Antoni Rydzewscy oraz bracia: Bogdan i Wojciech 
9.30 † Stefan Przytuła w 20. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

11.00 † Ludwik Mianecki w 1. rocznicę śmierci 
12.30 Za parafię 
14.00 † Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Hanna w 18. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 
2) † Jan Markowski w 2. rocznicę śmierci 

19.30 † Włodzimierz Kuchciński oraz rodzice: Stefania i Wacława (k), teściowie: Anna i Aleksandra 

 PONIEDZIAŁEK, 30 STYCZNIA 2017 R. 

7.00 †  Władysław Kostrzewa w 6. rocznicę śmierci 

8.00 
1) †  Krystyna Marynowska – Msza Święta gregoriańska 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Tomasza z okazji imienin 

18.00 
1) †  Anna Kamińska 
2) †  Irena Kudzbalska 

 WTOREK, 31 STYCZNIA 2017 R. – ŚW. JANA BOSKO 

7.00 
1) † Bronisław Kalinowski 
2) † Zygmunt Serkowski – intencja od sąsiadów 

8.00 
1) † Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
2) † Józef Mowczan w miesiąc po śmierci 

18.00 †  Karolina i Bolesław Kwaczek 

 ŚRODA, 1 LUTEGO 2017 R. 

7.00 †  Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
8.00 †  Maria w 13. rocznicę śmierci. oraz rodzice z obojga stron 

18.00 
1) †  Hubert w 1. rocznicę śmierci 
2) †  Aleksandra (k), rodzice z obu stron, dziadkowie: Helena i Antoni 

19.00 †  Bolesław Brzoskowski w 17. rocznicę śmierci 

 CZWARTEK, 2 LUTEGO 2017 R. – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO; I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 †  Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

8.00 †  Irena i Kazimierz Koszelscy 

9.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Cecylii Szcześniak w 70. 
rocznicę urodzin 

16.00 O powołania kapłańskie 

18.00 
1) †  Stanisława (k), Bronisława (k), Wincenty, Edmund i Henryk Kwiatkowscy 
2) †  Tadeusz w 15. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodzin z obojga stron 

19.00 

1) †  Dziękczynna w 31 r. ślubu Urszuli i Wojciecha z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę MBF dla całej rodziny 
2) †  Dziękczynna z okazji 36 r. urodzin Pawła Krzychowiec z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski  

 PIĄTEK, 3 LUTEGO 2017 R. – ŚW. BŁAŻEJA; I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 †  Mirosława Czechowska oraz Piotr Kaniecki w 16. rocznicę śmierci 
8.00 Msza Św. Wynagradzająca NSJ za grzechy i zniewagi jakie spotykają Je w Najświętszym Sakramencie 

17.00 †  Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) †  W intencji Bogu wiadomej 
2) †  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie oraz opiekę MBF dla Agaty w dniu imienin i 
Adama w dniu urodzin 

19.00 †  Bolesław Blędowski w 1. rocznicę śmierci 

 SOBOTA, 4 LUTEGO 2017 R. – I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 
1) †  Krystyna Łazarska – Msza Święta gregoriańska 
2) †  Z prośbą o łaskę nawrócenia i uwolnienia od złego ducha dla Krzysztofa 

8.00 Msza Święta Wynagradzająca NSM 

18.00 
1) †  Józefa (k) i Brunon 
2) †  Elżbieta Szajda w 25. rocznicę śmierci 

19.00 
1) †  Rodzice: Marianna i Gustaw, Stanisława i Adolf 
2) †  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, pomyślność, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę 
MBF dla Stanisławy i Stanisława z okazji 39 r. ślubu 

 


