
                                                                                                                                                     5/2017 

Niedziela 29 stycznia 2017 r. 
Czwarta Niedziela zwykła Rok A, I 

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

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza 

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego 

nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się 

ukryjecie w dzień gniewu Pana. Zostawię pośród ciebie lud 

pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. 

Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić 

kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy 

paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich 

przestraszył. 

  Oto Słowo Boże. 

Drugie czytanie 1Kor 1, 26-31 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian  

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam 

mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu 

szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w 

oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, 

co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie 

urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił 

Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie 
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chełpiło przed obliczem Boga. Przez Niego bowiem jesteście w 

Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i 

sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest 

napisane, „w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”. 

  Oto Słowo Boże. 

Ewangelia Mt 5, 1-12a 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza  

    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, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie.  

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.  

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.  

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem 

oni będą nasyceni.  

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 

nazwani synami Bożymi.  

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują 

was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego 

powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza 

nagroda w niebie”. 

Oto słowo Pańskie. 
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Rozważanie 

 

           Dzisiejszy świat proponuje nam różne wizje szczęścia, oparte głównie na konsumpcji, 

np. dobrobyt, sukces, kariera, prestiż. Ale doświadczenie wskazuje, że żadne z nich nie 

zaspokaja w pełni ludzkich pragnień. Prawdziwe szczęście polega na przyjaźni z Bogiem i 

dobrych relacjach z sobą, z innymi ludźmi oraz na życiu w zgodzie z naturą. Prawdziwe 

szczęście wypływa z realizacji najważniejszego przykazania – miłości Boga, bliźniego i siebie 

samego. Dlatego św. Augustyn mówił: „Kochaj i czyń co chcesz”. Jeśli jest podstawa, 

fundament, czyli miłość, wtedy wszystko jest możliwe.  

          Błogosławieństwa, choć tak paradoksalne, w rzeczywistości są bardzo realistyczne. One 

zmuszają nas do stanięcia twarzą w twarz z doświadczeniami, przed którymi uciekamy. Każdy 

z nas w życiu doświadczył lub doświadczy różnych form ubóstwa, cierpienia fizycznego, bądź 

moralnego, łez, głodu, pragnienia, niesprawiedliwości, przeciwności życia… 

Błogosławieństwa pozwalają spojrzeć na te problemy z nadzieją i wiarą oraz w perspektywie 

wieczności. Każde błogosławieństwo niesie nadzieję – udział w wiecznym królestwie Boga. 

         Błogosławieństwa objawiają również Boga Ojca, który jest współczujący, miłosierny, 

łagodny, cierpliwy, który daje pokój i pociesza… Są portretem Jezusa Chrystusa. Każde 

błogosławieństwo wypełnia się najpierw w Nim, a także w Maryi i wszystkich świętych. Jan 

Paweł II mówił: „Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa. On żyje nimi i sam jest 

błogosławieństwami. Patrząc na Niego zrozumiecie, co znaczy być ubogim duchem, cichym i 

miłosiernym, co znaczy płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać 

pokój, cierpieć prześladowanie”. 

    Pomedytujmy przez chwilę nad każdym z ośmiu błogosławieństw i zastanówmy się, które 

z nich są naszym osobistym doświadczeniem? Które błogosławieństwo jest dla mnie 

najradośniejsze, a które najtrudniejsze? Czy sam jestem dla innych błogosławieństwem? 

 

                         Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek 1 czytanie Hbr  11, 32-40       Ewangelia  Mk  5, 1-20 

 

Wtorek 1 czytanie Hbr  12, 1-4 Ewangelia  Mk  5, 21-43 

 

Środa 1 czytanie Hbr  12, 4-7.11-15  Ewangelia  Mk  6, 1-6 

 

Czwartek 1 czytanie Ml     3, 1-4     Ewangelia  Łk   2, 22-40 

 

Piątek 1 czytanie Hbr  13, 14-29  

 

Ewangelia  Mk  6, 14-29 

Sobota 1 czytanie Hbr  13,15-17.20-21 Ewangelia  Mk  6, 30-34 
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    Ogłoszenia parafialne 
 

1. Gościmy dziś w naszej wspólnocie Siostry Benedyktynki Misjonarki z Ukrainy. 

2. W piątek zakończyła się Wizyta Duszpasterska w naszej parafii. Składamy serdeczne Bóg 

zapłać wszystkim rodzinom z którymi spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie 

błogosławieństwa. Dziękujemy za rozmowy, serdeczność i gościnność. Ks. Infułatowi i ks. 

Kanonikowi dziękujemy za opiekę i co wieczorną posługę duszpasterską w bazylice. 

Sprawozdanie z wizyty będzie w najbliższą niedzielę. 

3. W czwartek wypada Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwana inaczej Matki Bożej 

Gromnicznej. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 9.30 i 18.00. Jest jednocześnie 

dzień życia konsekrowanego. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlili w intencji 

naszych sióstr zakonnych. 

4. W tym tygodniu wypadają pierwsze dni miesiąca. W czwartek zapraszamy na 17.30 na 

nabożeństwo i intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania kapłańskie i zakonne 

oraz i intencji osób, które modlą się za siostry zakonne i kapłanów. 

5. W piątek odwiedziny chorych w domach od godz. 9.30. Odwiedzimy również te osoby, które 

kapłani zapisali podczas wizyty duszpasterskiej. Na godz. 16.00 zapraszamy na spowiedź 

dzieci i młodzież przygotowującą się do bierzmowania od godz. 17.30 dorosłych. 

6. Nabożeństwo pierwszej soboty: o 7.30 modlitwa różańcowa, 8.00 Msza św., po Eucharystii 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i 15 min rozważanie jednej z tajemnic różańcowych. 

7. W przyszłą niedziele po Mszy św. o godz. 8.00 konferencja formacyjna dla Rodziny Żywego 

Różańca. 

8. Trwa zbiórka makulatury na cele charytatywne w naszej parafii. W tym tygodniu dzięki  

życzliwości  Zakładu Oczyszczania Miasta został ustawiony mały kontener na makulaturę 

przy ul. Wołyńskiej i ks. P. Skargi. Jest on specjalnie oznakowany. Parafian mieszkających w 

tamtej części prosimy o składanie tam makulatury, a parafia będzie odbierała. Również w 

akcję włącza się Zakład Oczyszczania Miasta, który na terenie swojej posesji będzie 

dokonywał segregacji śmieci miejskich. Zachęcamy wszystkich do włączania się w taką formę 

wrażliwości pomocy bliźniemu. 

9. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia Bożego błogosławieństwa, a wszystkim 

Parafianom, Gościom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia. 
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