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ZE SŁOWA BOŻEGO NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
(Jr 17, 5-8); (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6); (1 Kor 15, 12. 16-20); (Łk 6, 23ab); (Łk 6, 17. 20-26); 

     Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzy-
mał się na równinie; był tam liczny tłum Jego 
uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i 
z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i 
Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów 
i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy, albo-
wiem do was należy królestwo Boże. Błogosła-
wieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będzie-
cie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz pła-
czecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosła-
wieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i 
gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was  

i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą 
wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w 
owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w nie-
bie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili pro-
rokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo ode-
braliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy 
teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będzie-
cie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albo-
wiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, 
gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo 
bowiem przodkowie ich czynili fałszywym proro-
kom".                                          (Łk 6, 17. 20-26) 

KOMENTAZ 
        Ktoś, kto jest syty, to ktoś, kto już ni-
czego nie potrzebuje. Świadomość tego, 
że ja mam wszystko i niczego już  nie po-
trzebuję, bo ze wszystkim dam sobie radę, 
to świadomość, która za chwilę sprawi, że 
będę cierpiał, płakał i smucił. Szczęścia 
można doświadczyć wtedy, gdy wycho-
dzę w stronę do Pana Boga, bo w takim 
zaufaniu można zawsze liczyć na jakiś cie-
kawy element zaskoczenia. Z jednej 
strony otrzymujemy coś, czego zupełnie 
się nie spodziewaliśmy a z drugiej nawet 
więcej niż sobie zaplanowaliśmy. I to jest 
prawdziwe doświadczenie szczęścia, bo 
spotyka nas coś, co nie było wcześniej 
oczekiwane. Pan Bóg daje nam pragnie-
nia, które sam chce zaspokajać i wzbudza 
uzdolnienia, które pragnie w nas realizo-
wać. Bóg sprawia, że stawiamy pytania,   

na które On chce odpowiedzieć, ale sam 
nigdy nie przyjdzie robiąc to za nas, gdyż 
chce to czynić wespół z nami. Trzeba Mu 
tylko zaufać i podjąć to ryzyko. Bóg nie 
zamierza udoskonalać naszych dostat-
ków, bo one nie budują trwałego szczę-
ścia, lecz je przysłaniają. On wchodzi tam 
gdzie jest głód Jego obecności, płacz z po-
wodu swoich grzechów, oraz gdy inni 
nas odłączają od siebie z powodu przyna-
leżności do Niego. Szczęścia chrześcija-
nina nie można sprowadzać tylko do 
tego, co cieszy jego oko, ucho i ciało. 
Szczęście to nie tylko dobra praca, hobby, 
zdrowa rodzina, czy zaufani przyjaciele. 
To wszystko jest ważne, ale czy wystar-
czające? Chrześcijanin szczęśliwy, to ktoś, 
dla Kogo największym nieszczęściem jest 
oddzielenie od Boga.             Ks. Wojciech 
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 
      Błogosławieństwo to oznacza roztropne korzystanie z dóbr materialnych i ubóstwo. Nie jest niczym złym wzbogacić się 
własną uczciwą pracą, ale pamiętajmy słowa Jezusa, że „łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść 
do królestwa niebieskiego” (Mt 19,24). Dla bogacza łatwo pieniądz może stać się bożkiem! Dlatego mówi Biblia: „Do bogactw 
choćby rosły, serc nie przywiązujcie” (Ps 62,11). Człowiek, którego serce przywiązane jest do bogactwa wciąż boi się, że je 
straci i nie jest w pełni szczęśliwy. A człowiek, który ma niewiele uczy się polegać na Bogu. Ufa Bożej Opatrzności. Nie zazdro-
śćmy tym, którzy mają bogactwa. Nie mówmy, że im się powodzi, a my mamy wciąż pod górkę. Dla jakże wielu te bogactwa 
przysłoniły Boga? Praca przysłoniła Boga. Kariera przysłoniła Boga… Nie mają już czasu na niedzielną Eucharystię, zapomi-
nają o spowiedzi wielkanocnej. Co po pięknie urządzonym domu, jeśli nie ma w nim Boga, nie wisi w nim krzyż.  Nie ma już 
czasu dla Boga, bo trzeba się dorobić.                                                                                                                           Ks. Dawid Pietras 

BOŻA APTECZKA  

     Kto da radę i chce być szczęśliwy, niech 
to przeczyta – przez słowa do szczęścia lub 
do marazmu, samotności, smutku. Przez 
słowa łączysz się z innymi ludźmi, przez 
słowa się rozstajesz, przez słowa godzisz się, 
wyrażasz swoje myśli, przez słowa się mo-
dlisz, przez nie także wzrasta Twoja wiara. 
One mogą uratować czyjeś życie, mogą też 
kogoś zabić. Słowa, których używasz mają 
wielką moc. Dzisiaj chcę Ci Przyjacielu po-
wiedzieć to, co najważniejsze. Słowami 
można kogoś bardzo zranić i można dopro-
wadzić do ogromnej radości. Zatem posługi-
wanie się słowami niesie za sobą albo Boże 
błogosławieństwo, albo szatańskie przekleń-
stwo – i dotyczy to nie tylko tych, do których 
słowa te wypowiadamy, ale także do nas sa-
mych. Dlatego, gdy mówisz: nie uda mi się, 
nie dam rady, znowu to samo, ja nie wytrzy-
mam, poddaje się, to ponad moje siły, jestem 
beznadziejny, stary, brzydki, zmęczony, do 
niczego dzisiaj ta pogoda itd. TO TAK SIĘ 
DZIEJE! Zacznij błogosławić swoje życie sło-
wami, powiedz: będę szczęśliwy, będę 
zdrowy, będę miał wspaniałą żonę, albo bę- 

dę miała wspaniałego męża, spłacę w tym 
roku wszystkie długi, spędzę wspaniałe wa-
kacje, poznam wspaniałych ludzi, jestem cu-
downym dzieckiem Boga, On mnie kocha, 
nie zostawi mnie, jestem piękny, a moje mo-
dlitwy niebawem się spełnią. W ten sposób 
odnoś się do każdego człowieka błogosła-
wiąc mu a nie złorzecząc. Nikogo nie obga-
duj, nie plotkuj, nie krytykuj ludzi, a jedynie 
ich czyny! Z każdego bezużytecznego słowa, 
które wypowiadają ludzie, zdadzą sprawę 
w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich 
będziesz uniewinniony i na podstawie słów 
swoich będziesz potępiony. Chciałbym, że-
byś zapisał dziś te słowa na kartce i je nosił 
przy sobie, a także wyrył na sercu grubą 
czcionką – tak jak ja zrobiłem. Teraz 
wszystko się zmienia wokół mnie. Zrób to 
proszę. Przez słowo wszystko się dzieje. A 
zatem przyjmij dzisiaj Słowo Boże do serca, 
karm się Biblią i zrozum, jak jest ono ważne. 
Od Niego wszystko zależy, całe Twoje życie, 
które przez nie całkowicie się zmieni. Bóg 
bardzo nie lubi złych słów, powątpiewania, 
marudzenia i narzekania.       A. Łodziewski  

       MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W naszej wspólnocie wi-
tamy ks. diakona Macieja 
Świgonia, który został skie-
rowany do naszej parafii na 
praktykę duszpasterską 
przygotowującą do święceń 
kapłańskich.  
2. We wtorek (19 II) o 19.45 
próba scholi parafialnej. 
3. Zapraszamy na konferen-
cję z uwielbieniem w po-
niedziałek 18 lutego na 
godz. 20:00 do kaplicy 
4. W piątek (22 II) o godz. 
19:00 Msza święta z nabo-
żeństwem do św. Rity i uca-
łowaniem relikwii w czasie, 
której będziemy szczegól-
nie modlić się w intencji 
uwolnienia od nałogu. 
5. W tym tygodniu w litur-
gii wspominać będziemy: 
• W środę (20 II) św. Fran-
ciszka i Hiacynta Marto; 
Po Mszy świętej o godz. 
18.00 będzie możliwość 
uczczenia relikwii świętych 
pastuszków fatimskich. 
• W piątek (22 II) Święto 
katedry św. Piotra; 
6. Zapraszamy serdecznie  

na samolotową piel-
grzymkę do Andaluzji w 
dniach od 2 do 10 IX 2019 
roku. W programie Gibral-
tar, Kadyks, Sewilla, Kor-
doba, Granada, Malaga, Mi-
jas oraz wiele innych reli-
gijnych i historycznych 
miejsc południowej Hisz-
panii. Koszt 4150 zł plus 140 
euro. Więcej informacji na 
plakatach, zapisy u ks. Ad-
ama. 
7. Dziękujemy za ofiary zło-
żone w zeszłym tygodniu 
na tacę inwestycyjne. Ze-
braliśmy 10 244 zł. 
8. Po Mszy świętej do naby-
cia: Gość Niedzielny, Nie-
dziela, biuletyn parafialny 
Ave Maria, najnowszy 
dwumiesięcznik biblijny 
Galilea. 
9. Polećmy teraz Bożemu 
miłosierdziu Naszych dro-
gich zmarłych: Ks. Jerzego, 
budowniczych i dobrodzie-
jów naszego kościoła oraz 
zmarłych z naszych rodzin: 
wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 18 LUTEGO 2019 R. 

7.00 † Tadeusz Stasiewski oraz Jan Guzman 

8.00 † Kazimierz w 40. rocznicę śmierci, Michał, Petronela 

18.00 † Henryka (k) i Jan Krawczyk oraz rodzice z obojga stron 

19.00 † Jadwiga Gąsienica Jędrzejczyk 

WTOREK, 19 LUTEGO 2019 R.  

7.00  

8.00 Dziękczynna z okazji 87. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Teresy  

18.00 † Rodzice: Zofia, Feliks, siostra Gertruda, brat Ryszard  

19.00 † Bolesław Brzozkowski w 19. rocznicę śmierci 

ŚRODA, 20 LUTEGO 2019 R.  
ŚW. FRANCISZKA I HIACYNTA MARTO 

7.00 † Krystyna Jaworska i Anna Wielowiejska  

8.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Teresy z okazji urodzin 

18.00 † Halina  

19.00 † Remigiusz Klimowicz w miesiąc po śmierci 

CZWARTEK, 21 LUTEGO 2019 R. 

7.00 † Emilia, Walenty, Lucjan, Helena Skłodowscy 

8.00 W Bogu wiadomej intencji z prośbą o opiekę św. Rity 

18.00 
1) † Władysław, Eugenia  
2) † Leon Bator w 17. rocznicę śmierci 

19.00 † Mariusz Sroka w 6. rocznicę śmierci oraz Helena Kozakiewicz 

PIĄTEK, 22 LUTEGO 2019 R.  
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA 

7.00 † Ignacy i Joanna Makomaski 

8.00 † Władysława i Jan 

18.00 † Zdzisława (k) w 2. rocznicę śmierci oraz Tadeusz  

19.00 Błagalna o Boże błogosławieństwo w małżeństwie opiekę i uświęcenie dla Mirosławy i Andrzeja 

SOBOTA, 23 LUTEGO 2019 R.  
ŚW. POLIKARPA 

7.00 † Katarzyna Ochylska  

8.00 † Lucyna Kubicka w 6. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

18.00 † Walentyna Gulewicz 

19.00 † Czesława Bielicka w miesiąc po śmierci 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 
24 LUTEGO 2019 

6.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie w dniu imienin i urodzin 
dla Macieja  

8.00 † Stanisław Murawski w 32. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny z obojga stron 

9.30 † Stefania, Michał, Stanisław Ferfeccy  

11.00 † Jan, Wanda, Józef, Anna, Józefina Hudziak 

12.30 
1) Za parafię 
2) W intencji Domowego Kościoła 

14.00 † Marian w 5. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Ryszard w 6. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Zeneckich i Kodziaków 

19.30 † Krystyna, Bronisława (k), Jarosław, Bronisław Katan 
 


