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Ewangeliczne błogosławieństwa należą do grupy 

tych tekstów biblijnych, które doskonale znamy  

i słyszymy kilka razy w roku podczas obecności na 

liturgii w świątyni. Pośród czterech opisów ewange-

licznych dwóch autorów opisało tę mowę Jezusa: 

Mateusz (w formie dłuższej, bardziej znanej) i Łu-

kasz (w formie słów „błogosławieni” i „biada”). 

Kontekst tego fragmentu umieszczonego w piątym 

rozdziale ewangelii jest niezwykle ważny. Jest to 

pierwsze wystąpienie Jezusa – publiczne zwrócenie 

się do ludu, który szedł zanim z całej Galilei, o czym 

informują nas wersety wcześniejsze zawarte  

w czwartym rozdziale mateuszowego dzieła. Nie ma 

zatem żadnych wątpliwości, że słowa te mają w całej 

ewangelii szczególne znaczenie. Jezus kreśli w nich 

program całego głoszenia, całej Dobrej Nowiny.  

I oto Ewangelista Mateusz ukazuje, że w centrum 

tego głoszenia Jezus umieszcza ubogich, smutnych, 

pokojowo nastawionych, odepchniętych, zmargina-

lizowanych, prześladowanych – a więc można po-

wiedzieć tych, którzy w logice świata nie zasługują 

na uwagę, nie liczą się, bo są zbyt słabi: „nie pasują” 

do tego świata. 

Logika Boża jest inna niż logika ludzka stąd i Dobra 

Nowina pozostaje zawsze znakiem/słowem sprze-

ciwu wobec świata, co pokazuje fakt nieprzyjmowa-

nia jej przez znaczne rzesze ludzi. 

Jeżeli na początku Ewangelii według św. Mateusza 

odnajdujemy w pierwszej mowie – w jakimś sensie 

„mowie programowej” – właśnie owe błogosławień-

stwa to znaczy, że iście chrześcijańskie życie jest 

właśnie życiem opartym o osiem błogosławieństw  

z tzw. kazania na górze. Nie można się od nich dys-

pensować i ulegać światowemu twierdzeniu, że są 

one nie do pogodzenia ze światem, ale starać się je 

realizować w życiu. I robić rachunek sumienia z tego 

w jaki sposób żyjemy stylem ukazanym przez Jezusa 

w swej pierwszej mowie. 

ks. Krzysztof 

 

 

  

1. W poniedziałek o g. 11.00 pogrzeb + Macieja 

Strzeleckiego z Małej Piaśnicy. 

2. Wznawiamy spotkania dla dzieci przygotowują-

cych się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. Ko-

lejne spotkanie w poniedziałek o g. 17.00 w kościele. 

3. We wtorek o g. 19.30 adoracja z modlitwą słowem 

Bożym, na którą serdecznie zapraszamy. 

Z ewangelii według św. Mateusza (Mt 5, 1-12a) 

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 

usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 

Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 

nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni 

będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność po-

siądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedli-

wości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosier-

dzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 

oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-

wiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy króle-

stwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prze-

śladują was i gdy z mego powodu mówią kłamli-

wie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, al-

bowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».” 
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 4. W środę Nowenna do MBNP po Mszy św.  

o g. 18.00 a o g. 19.30 zapraszamy wszystkich chcą-

cych pogłębiać swoją znajomość Pisma Świętego na 

kolejny "Wieczór z Biblią w ręku". 

5. W czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego, MB 

Gromnicznej. Jest to Światowy Dzień Życia Konse-

krowanego. Msze św. o g. 9.00; 16.00 i 18.00 Po-

święcenie świec podczas każdej Mszy św. Ofiary 

składane na tacę w tym dniu są przeznaczone na 

utrzymanie Zakonów Kontemplacyjnych w naszej 

Archidiecezji. 

6. W czwartek Nabożeństwo z racji I Czwartku mie-

siąca po Mszy św. o g. 18.00. 

7. Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunij-

nych w czwartek o g. 19.00 w kościele. 

8. W piątek Nabożeństwo z racji I Piątku miesiąca 

po Mszy św. o g. 18.00. 

9. Spowiedź I Piątkowa: czwartek i piątek g. 17.30, 

sobota 15.15. Spowiedź dla dzieci w piątek o g. 

16.00, a o g. 16.30 msza święta pierwszopiątkowa. 

10. Spotkanie dla młodzieży o w piątek o g. 19.00  

w salce. 

11. Scholka dziecięca spotyka się w sobotę o g. 10.00 

w salce. Lektorzy mają swoje spotkanie w sobotę  

o g. 11.00, a ministranci o g. 12.00. Kandydaci na 

ministrantów mają spotkanie w niedzielę o g. 10.30. 

12. W sobotę pierwsza sobota miesiąca, o godz. 

15.15 Nabożeństwo Różańcowe i okazja do spowie-

dzi, a o 17.00 Msza św. z liturgią niedzielną. 

13. W przyszłą niedzielę wspomnienie św. Agaty. Po 

Mszy św. o g. 8.00 błogosławieństwo wody i chleba. 

Chleb jest znakiem dobroci, woda znakiem pomocy 

chroniącej przed  niebezpieczeństwem ognia. 

14. Od przyszłej niedzieli do końca lutego można 

uiszczać opłaty  za ławki (30 zł) na Msze św.  

o g. 8.00 i 9.30 - w niedziele po Mszach św. dopołu-

dniowych w Plebanii. 

15. W związku z przypadającym 11 lutego (sobota) 

Światowym Dniem Chorego Parafialny Zespół Cari-

tas zaprasza wszystkich chorych i cierpiących na 

Mszę święta tego dnia ze szczególną modlitwą w ich 

intencji o g. 12.00. Prosimy rodziny o przywiezienie 

do świątyni tych osób, które na co dzień nie opusz-
czają swoich domów. Jeżeli ktoś będzie potrzebował 

transportu prosimy o zgłaszanie tego w zakrystii. 

Niech tego dnia chorzy będą szczególnie w centrum 

naszej modlitwy. 
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18.00 
1.+ Michała (35r.śm.) i Jana (3r.śm.) Byczk 

2.+ Alfonsa Kloske wsp.m. 

18.30 
1.+ męża Józefa 3r.śmierci. 

2. Dziękczynna w 35 r.ślubu 
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Św. Jana Bosko 

18.00 1 + żonę Małgorzatę Cieślak. 

2.+ Michała Byczk 35r.śmierci i Józefę 

18.30 
+ Józefa Lanc (13r.śm.), Walerię, Genowefę 

i Franciszka Sobolewskiego. 

2. w pewnej intencji. 
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18.00 
1.+ męża i ojca Stanisława 9r.śmierci. 

2.+ dziadka Józefa Szymańskiego -  

int. wnuków 

18.30 

+ Stanisława Dybowskiego, Aleksandra, 

Bolesława, Irenę, ciocię i wujka Jasińskich  

i Mieczysława 
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Święto Ofiarowania Pańskiego 

I czwartek miesiąca 

9.00 + Hildegardę i Józefa Agacińskich 

16.00 + Waldemara Lesner r.urodzin 

18.00 

+ rodz. Stanisławę i Antoniego Blaszke;  

Teresę, Bolesława Szornak i wujka Józefa 

Białk 
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I piątek miesiąca 

16.30 O pokój w Syrii i za chrześcijan  

prześladowanych w tym kraju 

18.00 
1.Dziękczynna w 60 r.urodzin.  

Int. Z Domatowa. 

2.+ Antoniego Bianga i Henryka Went 

18.30 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla  

Reginy 
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I sobota miesiąca 

16.00 Dziękczynna w r.urodzin Elżbiety i Nadii 

17.00 
+ rodz. Izydora i Martę Kirszling i brata  

Eugeniusza 
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V Niedziela zwykła 

8.00 
+ matkę Wandę, brata Tadeusza, mężów 

Andrzeja, Władysława i siostrę Stefanię 

9.30 
+ Heladię, Pawła,Władysława, Katarzynę 

Adrian i Zbigniewa Michalskiego 

11.00 + Władysława r.śmierci 

16.00 
+ Grzegorza Kuhn 14r.śmierci i dziadków  

z obojga stron 

INTENCJE MSZALNE 
 


