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INTENCJE MSZALNE 30.01 – 05.02

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

IV Niedziela Zwykła   29 Stycznia 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 30 STYCZNIA

17:00 +Rodzice: Aniela i Feliks 
Ciskowscy

17:00 +  Ojciec Stanisław w dniu 
ur. I Anna

17:30 + Jan Glembin w miesiąc po 
śmierci

WTOREK – 31 STYCZNIA

17:00 + Jan i Bronisław Styn

17:00 + Genowefa Brezińska (1 
gregoriańska)

17:30 + Józefa i Franciszek Paszek oraz 
zmarli z rodziny

ŚRODA – 1 LUTY

17:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

17:00 + Genowefa Brezińska (2 
gregoriańska)

CZWARTEK – 2 LUTY

08:00 + Anna Potrykus z ok. urodzin

17:00 +  Dusze w czyśćcu cierpiące

17:00 + Rodzice: Rozalia, Feliks oraz 
zmarli z rodziny Buja

18:00 + Mirosław Bolda

18:00 + Genowefa Brezińska (3 
gregoriańska)

PIĄTEK – 3 LUTY

17:00 +  Jan Mach w rocznica 
śmierci i Agnieszka Mach

17:00 + Genowefa Brezińska (4 
gregoriańska)

SOBOTA – 4 LUTY

17:00 +  Jerzy Ceynowa – 7 
rocznica śmierci

18:00  + Genowefa Brezińska (5 
gregoriańska)

NIEDZIELA – 5 LUTY

08:00 – O błogosławieństwo w 
rodzinie za przyczyną świętej 
Agaty 

10:30 + Stanisława Necel oraz 
bracia: Roman i Stanisław

16:00 + Irena, Barbara, Józefa 
Bolda

16:00 +  Genowefa Brezińska (6 
gregoriańska)

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, mniej 
ludzi niż niegdyś przychodzi do naszych kościołów, by poświęcić świece. Do niedawna 
przychodziło więcej. Świece wykonane z pszczelego wosku, zwane gromnicami, były ze czcią 
przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały gwałtowne 
burze, gradowe nawałnice, wybuchały pożary, groziła powódź, a także w chwili odchodzenia 
bliskich do wieczności. Były one znakiem obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, 
w której blasku widziało się wszystko oczyma wiary.Wprawdzie wilki zagrażające ludzkim 
sadybom zostały wytrzebione, ale na ich miejsce pojawiły się inne zagrożenia. Dziś trzeba 
prosić Matkę Bożą Gromniczną, by broniła przed zalewem przemocy i erotyzacji płynących z 
ekranów telewizyjnych i kolorowych magazynów, przed napastliwością sekt, przed 
obojętnością na los bliźnich, przed samotnością, przed powiększającą się falą ubóstwa, przed 
zachłannością, przed bezdomnością i bezrobociem, przed uleganiem nałogom pijaństwa, 
narkomanii, przed zamazywaniem granic między grzechem a cnotą, przed zamętem 
sumień.Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą świecę na chrzcie. Oznacza ona zapalenie 
światła wiary w naszej duszy. Jest znakiem ogarnięcia nas przez Chrystusa swoimi mocami i 
swym światłem. Po raz drugi – często tę samą świecę – trzymamy zapaloną podczas I 
Komunii św. W wielu bowiem rodzinach jest piękny, godny rozpowszechniania zwyczaj 
przechowywania tej chrzcielnej świecy do I Komunii św., a także do ślubu. Przynosi się ją 
także do kościoła każdego roku w Wielką Sobotę, by jej płomień zapalić od nowo 
poświęconego paschału.Zapalajmy ją częściej. Zapalajmy w domach, kiedy robi się w nich 
burzowo, kłótliwie, kiedy lodowaty grad niszczy uprawy wzajemnej miłości, kiedy wybuchają 
pożary zawiści, kiedy zagraża powódź pazerności. Niech gromnica nie będzie tylko jednym z 
przechowywanych w naszym domu bibelotów. Zapalajmy ją także wtedy, gdy ktoś z 
domowników ciężko choruje, gdy został okradziony, napadnięty, oszukany, poniżony, 
odrzucony, opuszczony. Przywróćmy zwyczaj wkładania jej do ręki konającym, 
opuszczającym ten świat naszym bliskim.Opowiadała mi pewna matka, która podejmowała 
bezowocne wysiłki, by wyrwać córkę z narkomanii, że przed kilku laty przyniosła wieczorem z 
kościoła poświęconą gromnicę, a jej córka – narkomanka zapytała, do czego ona służy. 
Wówczas, opowiadając legendę o Matce Bożej Gromnicznej strzegącej ludzkich sadyb przed 
wilkami, zapaliła na stole przyniesioną gromnicę i odmówiła modlitwę „Pod Twoją obronę”. 
Gdy skończyła poprosiła córkę, by wyjęła z szuflady przechowywaną od jej chrztu święcę, 
którą trzymała także przystępując do I Komunii św., i zapaliła ją. Przy tych dwu palących się 
świecach odmówiły wspólnie jeszcze raz „Pod Twoją obronę”, następnie schowały je w 
komodzie. Od tego dnia nastąpił przełom w życiu córki tej kobiety. Podjęła stosowne 
leczenie i w krótkim czasie udało się jej zerwać z nałogiem. Któregoś dnia zapytana o to, jak 
jej się to udało, powiedziała: – Kiedy nachodzi mnie słabość zapalam moją gromnicę i to mi 
daje siłę.

***

O Boże mój, gdzież jest moja gromnica?

Oto burze nadchodzą, grzmoty, błyskawice.

Postawię ją w oknie mojej duszy,

a Ty, Maryjo, udziel mi nadziei.

Zapalę ją w przedsionku mego serca,

a Ty wypełnij je miłością.

Umieszczę ją w oknie mego rozumu,

a Ty spraw, aby zawierzyła do końca

Twemu Synowi moja mała wiara.



1 CZYTANIE: (So 2,3;3,12-13)
2 CZYTANIE: (1 Kor 1,26-31)
EWANGELIA: (Mt 5,1-12a)
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1.Dzisiaj o godzinie 16:00 Liturgię Mszy świętej ubogaci chór „Strzelenka” z 
Tuchomia.
2. W czwartek (2 lutego) na plebanii spotkanie Rady Parafialnej po wieczornej 
Mszy świętej.
3.We wtorek spotkanie młodzieżowe o godzinie 19:00, a w środę katecheza dla 
bierzmowanych też o tej godzinie.
4. W czwartek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej 
Gromnicznej. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:00, 17:00 i 18:00 którą 
rozpoczniemy błogosławieństwem przyniesionych gromnic i procesją ze 
świecami po kościele. Na tę wieczorną Eucharystię zaproszone są w sposób 
szczególny dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzinami. Po Mszy krótkie 
spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w kościele. W Kościele jest 
to Dzień Życia Konsekrowanego, który ma szczególny charakter z racji 
trwającego Roku Życia Konsekrowanego. Modlitwą i składanymi tego dnia 
ofiarami wspieramy klasztory klauzurowe.
5.W piątek, 3 lutego, wspominamy świętego Błażeja – podczas Mszy świętej 
udzielać będziemy specjalnego błogosławieństwa za wstawiennictwem 
świętego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich cierpiących na 
schorzenia górnych dróg oddechowych. Okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej 
od godzinie 16:00. Po Mszy także nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca 
Jezusa.
6. Intencje mszalne na rok 2018 zamawiać można od 31 stycznia w biurze 
parafialnym. Jednocześnie chciałem przypomnieć, że w miesiącu lipcu i 
sierpniu tego roku jest wolnych wiele intencji Mszy św. w dni powszednie.
Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę katolicką.
7. W przyszłą niedzielę o godzinie 14:15 spotkanie Żywego Różańca w 
kościele.
8. Bóg zapłać za  ofiary złożone podczas kolęd. Zainteresowanych 
zapraszam w tygodniu do obejrzenia pomieszczeń nad zakrystią 
przygotowanych dla ministrantów. W najbliższym czasie będą kładzione 
tynki w kaplicy za prezbiterium i prace przygotowawcze do montażu 
ogrzewania nad zakrystią, w tejże kaplicy i toalecie.

Ks. Sławomir Skoblik

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Błogosławieństwa zapowiadają nagrodę dla tych, którzy na ziemi umieją przegrywać. W 
doczesności szczęście jest ściśle złączone z sukcesami. Im więcej zwycięstw tym więcej 
szczęścia. W Królestwie Jezusa szczęście jest związane z umiejętnością ponoszenia klęski.

Na ziemi szczęśliwi są ci, którzy gromadzą bogactwa. W Królestwie Chrystusa natomiast ci, 
którzy umieją z nich rezygnować. Szczęśliwy jest ten, kto opanował sztukę uwalniania się od 
dóbr tego świata. Droga ewangeliczna wiedzie bardzo stromą i niewygodną ścieżką, a każde 
dodatkowe obciążenie staje się na niej przeszkodą. Ktokolwiek chce dotrzeć do szczytu i 
przeżyć radość z jego zdobycia, musi się zdecydować na ubóstwo, na rezygnację nawet z 
wielu rzeczy, które wydają mu się bardzo potrzebne.

Na ziemi szczęśliwi są ci, którzy nie muszą płakać. W Królestwie Chrystusa znajdą się jednak 
ci, którzy przez łzy cierpienia i nieszczęścia dostrzegli wielkie, nieprzemijające wartości. 
Cierpienie jest próbą człowieka, jeśli tę próbę przetrwa czeka go nagroda.

Na ziemi szczęśliwi są ludzie mocni, a o ich sukcesie często decyduje tupet, siła głosu, 
twardość pięści. Krzyk traktują jako narzędzie podporządkowania sobie innych. Ludzi można 
wrzaskiem zastraszyć. Kruche to jednak szczęście, jeśli zbudowane jest na zastraszaniu 
innych, stąd Jezus obiecuje prawdziwe szczęście cichym, zaznaczając, że oni posiądą ziemię. 
Człowiek cichy to ten, który potrafi w takim stopniu panować nad sobą, że nawet w starciu z 
przemocą nie odda ciosem za cios, lecz samym spojrzeniem pełnym pokoju obezwładni 
swego przeciwnika.

Szczęśliwi w doczesności są ci, którzy siedzą na sędziowskich krzesłach, a nie na ławie 
oskarżonych. Zgodnie z logiką tego świata lepiej sądzić, niż być sądzonym, lepiej 
prześladować, niż być prześladowanym. Natomiast w Królestwie Chrystusa, gdzie liczy się 
tylko wierność prawdzie, tysiąc razy lepiej siedzieć na ławie oskarżonych i mieć czyste 
sumienie, niż na krześle sędziowskim i wydawać niesprawiedliwe wyroki. Ostatecznie każda 
rozprawa sądowa zostanie powtórzona przed Bogiem i każdy sędzia ziemski zasiądzie na 
ławie oskarżonych. Jeśli sądził sprawiedliwie, czeka go nagroda, jeśli wydał niesprawiedliwy 
wyrok, odmierzą mu taką miarą, jaką on mierzył.

Chrystus mówiąc „błogosławieni prześladowani”, wzywa do odwagi zasiadania na ławie 
oskarżonych. Sam jako więzień zasiadł na tej ławie – i to zarówno przed trybunałem sądu 
religijnego, jak i państwowego.

Na ziemi szczęśliwi są ci, którzy umieją się dobrze urządzić. Najczęściej jednak dokonuje się 
to z naruszeniem sprawiedliwości społecznej. Jeśli jeden posiada dużo, to inni posiadają 
mniej, jeśli ktoś chce mieć bardzo dużo, to tym samym sprawia, że obok niego pojawiają się 
ludzie, którzy mają bardzo mało. Na ziemi nie ma sprawiedliwości. Jedni ją naruszają, a inni 
za nią tęsknią. Jezus zapowiada stworzenie świata czystej sprawiedliwości. Znajdą się w nim 
jednak nie ci, którzy łamali jej prawo na ziemi, lecz ci, którzy jej pragnęli.

Druga część błogosławieństw wzywa do ubiegania się o wartości potrzebne do twórczego 
przeżywania niepowodzeń na ziemi. Jest to troska o czystość serca uzdalniająca do oglądania 
Boga; odwaga podejmowania czynów miłosierdzia, czyli wysiłek zmierzający do 
wprowadzenia na ziemi sprawiedliwości społecznej przez dobrowolne dzielenie się z 
potrzebującymi tym, co sami posiadamy; nastawienie na wprowadzanie pokoju, a więc tego, 
co ludzi jednoczy.

Wnikliwe odczytywanie błogosławieństw stanowi wezwanie do zastanowienia nad tym, w 
jakiej mierze nasze wyobrażenie o szczęściu harmonizuje z tym, które posiada Chrystus.


