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IV  NIEDZIELA   ZWYKŁA

Pierwsze czytanie So 2, 3; 3, 12-13

Psalm Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Drugie czytanie: 1 Kor 1, 26-31

Ewangelia Mt 5, 1-12a

Pokora

 Jest to jedno ze słów, które są różnie rozumiane. Dość powszechna jest opinia,
że człowiek pokorny to ten, który chodzi ze spuszczoną głową, poniża się, pozwala się
upokarzać,  daje  sobą manipulować,  nie  ma własnego zdania,  wycofuje  się  i unika
odpowiedzialności.  Potwierdzeniem  takiego  myślenia  są  badania  amerykańskich
psychologów z 2004 roku przeprowadzone w 75 krajach wśród ludzi w wieku 35-65 lat,
które wykazały, że pokora była najmniej pożądaną cechą charakteru. Z drugiej strony
cnota  pokory  od  2000  roku  zaczęła  cieszyć  się  rosnącym  zainteresowaniem
w badaniach  naukowych,  głównie  za  sprawą  psychologa  klinicznego  Everett’a
Worthingtona. To zaciekawienie wynika z faktu, że cnota pokory wpływa znacząco na
poczucie  dobrostanu i subiektywne poczucie  szczęścia.  Jak  wynika  z  zebranych
wyników badań ludzie pokorni częściej współpracują,  chętniej wybaczają i pomagają.
Tak to przedstawia nauka.  A  co mówi Pismo Święte?

Pokora,  która  w  ogólnym  ujęciu  polega  na  uznaniu  własnej  ograniczoności,
zajmuje  wiele  miejsca  w  nauczaniu  Jezusa  -  a  zatem  jest  to  pojęcie  kluczowe
w rozwoju duchowym. Całe życie Jezusa na ziemi jest dla nas wzorem bezgranicznej
pokory.  Jezus powiedział: ...uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca,
a znajdziecie  ukojenie  dla  dusz  waszych  (Mt  11,29).  Wiele  Jego  przemówień
i przypowieści zawiera stwierdzenie,  że  Królestwo Niebieskie należy do „ubogich w
duchu”. Ubodzy w duchu to ci, którzy miłują Boga i pokładają w Nim całkowitą ufność.
„Ubogi” wie, że  jest niedoskonały i niezdolny  do wielu rzeczy. Nie jest  mu łatwo  na
przykład przyjąć wolę drugiego człowieka czy pogodzić się ze złym obrotem spraw. Nie
jest też łatwo przebaczać, prosić o przebaczenie,  kochać...  Ale człowiek pokorny wie
również, że istnieje moc - miłość, którą otrzymuje od Boga i która uzdolni go do takiego
działania.„Ubogość”  nie  obawia  się  wyszydzenia  –  wręcz  przeciwnie:  ona  czyni
człowieka wolnym i zdolnym do wyjścia poza swoje ego. 

 Cnota pokory stanowi podstawę życia chrześcijańskiego. Świat, który podoba się
Jezusowi jest światem pokornym: bezinteresownym, dyskretnym,  światem wzajemnej
służby  i  prawdy.  Brak  pokory  stanowi  dużą przeszkodę w  zrozumieniu  przesłania
Ewangelii.  

Bibliografia: 
Szcześniak M., Wdzięczność i pokora – do czego nam się w życiu przydają?                 
https://charaktery.eu/artykul/wdziecznosc-i-pokora-do-czego-nam-sie-w-zyciu-przydaja      



Św. Błażej z Sebasty
Nieznana jest data urodzenia św. Błażeja z Sebasty. Zmarł śmiercią męczeńską około 316 r. w
Sivas.  Był  biskupem.  Kościół  katolicki  mianował  go  jednym  z  Czternastu  Świętych
Wspomożycieli, czyli osób, których wstawiennictwo szczególnie pomaga w chorobie. W XVII
w.  wybudowano  bazylikę  w  Vierzehnheiligen,  gdzie  znajduje  się  ołtarz  Czternastu
Wspomożycieli. 
   Niewiele faktów z życia św. Błażeja zachowało się do dzisiaj. Większość informacji na temat
jego życia osnuta jest licznymi legendami. Przyjmuje się, że urodził się w Turcji. Tam też uczył
się filozofii i pracował. Zanim zbliżył się do Boga, pracował jako lekarz. 
  Kiedy  zmarł  ówczesny  biskup  Sebasty  Błażej  został  wybrany  na  jego  następcę.  Był  to
początek III w, czyli czas prześladowań i pogromów chrześcijaństwa. 
   Przed śmiercią i  prześladowaniami św.  Błażej  ukrył  się  w jednej  z górskich jaskiń.  Nie
zakończył jednak swojej pasterskiej posługi. Niestety miejsce jego kryjówki zostało zdradzone
władzy, a św. Błażej trafił do więzienia. Tam rozpoczął ewangelizację wśród więźniów.
   Tradycja  głosi,  że  już  wtedy  dokonywał  pierwszych  uzdrowień,  które  związane  były  z
chorobami gardła. Dlatego też do dzisiaj uznaje się go za patrona osób cierpiących z powodu
gardła. W więzieniu św. Błażej był poddany wielu okrutnym torturom, chciano aby wyrzekł się
wiary. Ten jednak nigdy tego nie uczynił. Został ścięty mieczem około roku 316.
    W kościele katolickim wspomina się go 3 lutego, natomiast prawosławni według kalendarza
gregoriańskiego wspominają go 24 lutego. 
Św.  Błażeja  przedstawia  się  jako  biskupa,  któremu  często  towarzyszą  narzędzia  tortur
(zgrzebło) i świece.
     Św.  Błażej  patronuje  osobom  chorym  na  gardło  i  cierpiącym  na  krwotoki,  a  także
wszystkich, którzy muszą dbać o swoje gardło np. śpiewakom i mówcom. Jest także opiekunem
zwierząt domowych.  Patron chorwackiego miasta Dubrownik.

W chorobach gardła - modlitwa do św. Błażeja
Chwalebny Święty Błażeju,

który krótką modlitwą przywróciłeś całkowite zdrowie temu,

kto z powodu choroby gardła bliski był śmierci, 

udziel nam wszystkim swojej opieki.

Prosimy cię, abyś nam wyjednał od Pana uwolnienie od wszelkich chorób gardła

i umiejętność poskromienia łakomstwa 

– ku twojej czci i dla uzyskania życia wiecznego.

Amen.

 O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E
                          I  V    N I E D Z I E L A    Z W Y K Ł A   –  2 9   S T Y C Z N I A   2 0 2 3  R.

1. Od poniedziałku  Msze św. wieczorne będą odprawiane o godz. 18.00, a poranne w dni
powszednie o godz. 7.30.

2. Biuro Parafialne w tym tygodniu czynne będzie od czwartku już w normalnym (tj. przed
kolędowym) porządku. W poniedziałek i wtorek nieczynne. 



3. W poniedziałek 30 stycznia przypada 20 rocz. śmierci Ks. Kan. Jerzego Główczewskiego.
Msza  św.  w  Jego  intencji  zostanie  odprawiona  w  tym dniu  o  godz.   7.30.  Serdecznie
zapraszamy do modlitwy za pierwszego proboszcza naszej parafii.

4. W czwartek 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego zwane Matki Boskiej 
    Gromnicznej. Msze św. w tym dniu o godz. 7.30 i 18.00. Dodatkowa Msza św. o godz. 9.00.
    W tym dniu przynosimy ze sobą gromnice, które w czasie Mszy św. zostaną poświęcone. Jest
   to również dzień modlitw w intencji zakonów kontemplacyjnych. W tym dniu w całej Polsce
zbierane są też ofiary na te zakony.

5. Dzieci z klas III przygotowujące się do  I-  komunii św. będą miały poświęcenie swoich
świec w następną niedzielę tj. 05.02. br.  na Mszy św. o godz. 11.30. 

6. Katechezę  sakramentalną  dla  dzieci  przygotowujących  się  do  I-komunii  św.  oraz  dla
młodzieży przed bierzmowaniem rozpoczniemy od następnego tygodnia. 

7. W środę  zapraszamy na  Nowennę do Matki  Boskiej  Nieustającej  Pomocy  po Mszy  św.
o godz. 7.30 i 18.00.

8. W tym tygodniu przypadają: I-czwartek, I-piątek i I-sobota miesiąca. 

9. W I-czwartek miesiąca o godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
dziękczynna  za  dar  Intronizacji  z  prośbą  o  jej  owoce  w  Ojczyźnie  i  na  świecie  oraz
o świętość kapłanów. 

10.W I-piątek miesiąca okazja do spowiedzi podczas Mszy św. porannych i  od godz. 16.00 –
18.30. Nabożeństwo I-piątkowe po Mszy św. o godz. 7.30 i o godz. 17.00. O godz. 16.30 na
Mszę św. zapraszamy wszystkie dzieci. 

11.Chorych z posługą sakramentalną Ks. Proboszcz odwiedzi w piątek od godz. 9.00 a Ks.
Marian w sobotę  również od godz. 9.00.

12. Nabożeństwo I-sobotnie  zostanie odprawione w sobotę po Mszy św. o  godz. 7.30.

13.W tym tygodniu kończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. W poniedziałek 30.01.br.
kolęda  przy  ul.  Legionów 119.  Od wtorku  przez  najbliższe  dni  kolęda  dodatkowa.  Kto
z różnych przyczyn nie mógł przyjąć kapłana z błogosławieństwem w wyznaczonym czasie
może  zgłosić  się  po  Mszy  św.  w  zakrystii  i  umówić  termin  przybycia  kapłana.
Podsumowanie kolędy przedstawimy w najbliższym czasie.

14.W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada:
1. we wtorek - wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera,
2. w czwartek – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Po Mszach św. 

możliwość błogosławieństwa za wstawiennictwem tego świętego, orędownika i 
opiekuna w chorobach gardła; 

15. Informujemy,  że  od  dzisiejszej  niedzieli  wznowiła  śpiew  schola  liturgiczna  „Epifania”.
Zapraszamy wszystkich,  którzy  chcieliby  włączyć  się  w  śpiew  i  grę  w  scholi,  by  jak
najpiękniej  uczestniczyć  w  Triduum Paschalnym.  Spotkania  odbywać  się  będą  raz
w tygodniu,  w  soboty  o  godz.  18.00  w  salce  w  dolnej  kondygnacji  kościoła.  Więcej
informacji  u  przedstawicieli  scholi  lub  u  ks.  Proboszcza.  Już  dzisiaj  też  pragniemy
wspomnieć,  że  w niedługim czasie  będziemy  poszukiwali  osób  pragnących  włączyć  się
w liturgię paschalną poprzez czytania, modlitwę wiernych oraz procesję z darami.

16.Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek przy wyjściu z kościoła na ogrzewanie kościoła. 

17. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej  - Gościa Niedzielnego  i  Niedzieli oraz naszej
parafialnej gazetki Miłosierdzie. Prasę można nabyć przy wyjściu z kościoła.

18. Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego, zdrowego tygodnia.Szczęść Boże



I N T E N C J E   M S Z A L N E  29.01. – 05.02.2023 R.

Dzień Godz Intencja
Niedziela 

29.01.
  7.00 +Marian Minikowski (greg.16)
  8.30 +Jan Murawski – 17 rocz. śmierci
10.00 Suma za Parafian
11.30 +Genowefa Nowocińska – 21 rocz. śm. oraz +Władysław (on) i 

Sylwia
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące /Chrzest św.: Viktoria Teetzen
18.00 +Jerzy Miętki –w rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny 

Miętkich
Poniedziałek

30.01.
  7.30 +Marian Minikowski (greg.17)
15.00 Ks. Kan. Jerzy Główczewski – w rocz. śmierci

Wtorek
31.01.

7.30 ++rodzice i ++rodzeństwo
7.30 +Marian Minikowski (greg.18)

15.00 +Tadeusz Wiśniewski w 5 r. śm.
Środa 
01.02.

  7.30 +Ks. Jerzy Główczewski, +Ks. Wiesław Stolc, +Ks. Kazimierz 
Południak, +Ks. Michał Oksiuta

18.00 +Marian Minikowski (greg.19)
Czwartek

02.02.
  7.30 +Marian Minikowski (greg.20)
  9.00 ++ rodzice: Marianna i Kazimierz; ++rodzeństwo, ++dziadkowie i +

+bratowe
18.00 +Gerard Reński -44 rocz. śmierci
18.00 +Anna Piechowska – w 25 rocz. śmierci

Piątek
03.02.

  7.30 +Marian Minikowski (greg.21)
16.30 +Tadeusz Ratyński- 13 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny: Ratyńskich, 

Zambrowskich i Adamczyk
18.00 +Jan Marchlewicz

Sobota
04.02.

  7.30 +Edmund Drobiński – w miesiąc po pogrzebie
18.00 +Marian Minikowski (greg.22)

Niedziela 
05.02.

  7.00 +Marian Minikowski (greg.23)
  8.30 +Jan Węsierski
10.00 Suma za Parafian
11.30 +Marianna Sadowska
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 +Maria Zysk – 4 rocz. śmierci
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