
Krzyżówka:  1.  „Błogosławieni … w duchu i”.  2. „Jezus, widząc … wyszedł na górę”.                 
3. Błogosławieni, którzy wprowadzają … 4. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga … będą  5. Wasza … wielka jest w niebie. 6. „Gdy(Jezus) usiadł,… do Niego Jego 
uczniowie”.  7. Błogosławieni … albowiem oni miłosierdzia dostąpią  8.  Którzy łakną                    
i pragną sprawiedliwości - będą …  9. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ z mego … 
mówią kłamliwie wszystko złe na was. 10. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni 
będą …  11. Błogosławieni, którzy … prześladowanie dla sprawiedliwości  12. Bóg jest 
źródłem naszego …  13. … się i radujcie. 

Słowa ośmiu błogosławieństw 
wypowiedzianych przez Pana Jezusa 
prawie dwa tysiące lat temu czytane 
są do dziś każdemu. Można mówić                

o nich to, co stale się powtarza:                       
o zawartej w nich etyce 
chrześcijańskiej, odmiennej od 
wszystkich innych, najbardziej 
wzniosłej, prawdziwej. Można 
przypomnieć, że kto nią żyje – żyje 
duchem ewangelicznym. – Spróbujmy 
dostrzec cokolwiek więcej: jak ładnie 
Jezus mówił o ludziach.  Zauważył                    
i błogosławił ubogich duchem, cichych, 
czystych sercem, płaczących.   Mówił 
dobrze o tych, o których my tak często 
mówimy źle. Nazywamy ich 

niepraktycznymi, nierealnymi, nie z tej ziemi. Nie są to ludzie wymyśleni, wyssani                         
z serdecznego palca. Jezus dostrzega żyjących Ewangelią i w naszym świecie, obok tych, 
którzy potrafią „robić pieniądze” i zajmują się marketingiem.  W świecie żyje wielu ludzi 
konsekrowanych i niekonsekrowanych, poświęconych i oddanych Bogu, którzy w duchu 
ośmiu błogosławieństw chcą modlitwą zmienić świat od wewnątrz. …                                   
Nauka płynąca z ośmiu błogosławieństw jest bardzo trudna i wymaga ciągłej 
czujności, pracy nad sobą, modlitwy. Ten, kto żyje jej duchem, już jest zbawiony,                      

to znaczy, żyje wewnętrznym życiem Boga. – Żyć duchem ośmiu błogosławieństw to żyć 
życiem Jezusa.  [x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.23-24].                        
Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem 
karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych (Ps 146)                                  
Zwykle mówimy o optymizmie, ale optymizm jest płytką nadzieją na to, że „wszystko będzie 
lepiej”. Spokój wiary jest nadzieją nieporównywalną, bo opartą na bezgranicznym zaufaniu 
Bogu, który sam najmądrzej kieruje naszym przeznaczeniem, choćby było dotknięte ciężkim 

doświadczeniem. [s.27];  - Słyszymy, czytamy i mówimy o pokoju. Tymczasem pokój 

ludzki jest albo rozejmem pomiędzy wojnami, albo narzuca go zwycięzca. Pokój, o którym 
mówił Jezus, to pokój zjednoczenia z Bogiem. Można zachować go w czasie burzy                      
i wojen. Ten, kto żyje pokojem Boga, jest spokojny we wszystkich niepokojach życia.                                             
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o wiarę … i za wszystkie osoby konsekrowane. 

Na modlitwę ‘przyniosę’ Jezusowi osoby mi bliskie, które potrzebują Jego pomocy …  
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 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie  (Mt 5,12a) 

    Mt 5,1-12a                    

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 się smucą, 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 z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.                                 
 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.                             
Mamy szukać Pana w pokorze serca, bo łaskawy jest Pan dla tych, którzy są cisi                                
i łagodni... Żyjemy na tym upadłym świecie ukryci z Chrystusem w Bogu i nikogo się nie 
lękamy, bo Pan jest naszym mocarnym pasterzem, a Jego imię jest dla nas twierdzą 
warowną. Chlubimy się tylko w Panu, bo On stał się dla nas mądrością od Boga                            
i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. W Nim mamy Pełnię Bożą.                         
[Marek Ristau].  

Papież Franciszek -… W tym Orędziu … chciałbym skupić się na „mówieniu z sercem”. 

To serce pobudziło nas do pójścia, zobaczenia i słuchania, i to serce skłania nas do 
otwartej i przyjaznej komunikacji. Kiedy wysłuchamy drugiego z czystym 
sercem, będziemy też mogli mówić, podążając za prawdą w miłości (por. Ef 4, 

15). … Ponieważ „program chrześcijański – jak napisał Benedykt XVI – to «serce, 
które widzi»”…Wtedy może dokonać się cud spotkania, który sprawia, że patrzymy na 
siebie ze współczuciem, przyjmując z szacunkiem wzajemne słabości, a nie osądzając na 
podstawie pogłosek i siejąc niezgodę oraz podziały. Jezus przestrzega nas, że każde 
drzewo poznaje się po jego owocach (por. Łk 6, 44): „Dobry człowiek z dobrego skarbca 
swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z 
obfitości serca mówią jego usta” (w. 45). Dlatego, aby móc komunikować się prawdziwie w 
miłości, należy oczyścić swoje serce. Jedynie słuchając i mówiąc z czystym sercem, 
możemy zobaczyć więcej niż tylko to, co widać na zewnątrz i przezwyciężyć nieokreślony 
hałas, który także w sferze informacji utrudnia nam rozeznawanie w złożoności świata, w 
którym żyjemy. Wezwanie do mówienia z sercem stanowi radykalny wymóg w naszych 
czasach, tak bardzo skłonnych do obojętności i oburzenia, czasem nawet na podstawie 
dezinformacji, która fałszuje prawdę i nią manipuluje …  [24.01.2023 -  z Orędzia papieża 
Franciszka na LVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu].                     
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Św. Jan Paweł II  - Chrześcijańskie Objawienie to prawdziwy drogowskaz dla 

człowieka … Prawda, którą pozwala nam poznać Objawienie, nie jest dojrzałym 
owocem ani najwyższym osiągnięciem myśli istnienia … - wprowadza na ową «ścieżkę 
życia» (Ps 16 [15], 11), której kresem — jak poucza nas wiara — jest pełna                                          

i nieprzemijająca radość kontemplacji Boga [Encyklika FIDES ET RATIO, ogł.14 IX1998].                                 
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się 
ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć. (Kromka chleba,s.46).  

  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                             
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie 
Duch Święty. II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do 
mnie?" -. - Błogosławieństwa zapowiadają nagrodę dla tych, którzy na ziemi umieją 
przegrywać. … 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. … 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. ... 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. … 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. … Jezus zapowiada stworzenie świata czystej sprawiedliwości. Znajdą się 
w nim 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. - W jakiej mierze 
moje wyobrażenie o szczęściu harmonizuje z tym, które posiada Chrystus -                               
III - Actio/oratio - Teraz ty mów do Boga.  Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca                           
i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: 
uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                                                   
Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia (Ps 146)                                          

IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:                                                        
Ubodzy duchem mają wstęp do nieba (Ps 146)                                               

[Droga do prawdziwego szczęścia, x. E. Staniek – www.Katolik].                            *                      
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.               IV NIEDZIELA ZWYKŁA                          

. 

1. W czwartek, 2 lutego, Kościół obchodzi święto Ofiarowania 
Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromniczej. Msze św. tego dnia 
będą sprawowane  o g. 6.30, 7.30, 9.00, 17.00 i 18.00.  NA POCZĄTKU każdej Mszy 
św. obrzęd poświęcenia gromnic.  
2. W czwartek, 2 lutego, z racji święta Ofiarowania Pańskiego kancelaria parafialna będzie 

nieczynna. 
3. Również w czwartek, 2 lutego, przypada I czwartek m-ca. O godz. 1500 Koronką                       

do Miłosierdzia Bożego rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 
kapłanów i Kościoła Świętego.  Adoracja potrwa do Mszy św. o g. 17.00.                                
Zachęcamy do udziału i modlitwy. 
4. W piątek, I piątek m-ca. Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30 i 18.00,                                    

a dla dzieci o 17.00. Spowiedź św. tego dnia rano od 6.30 i popołudniu od 16.30.                         
W sobotę z racji I soboty m-ca Msza św. o Niep. Sercu Maryi o 7.30, a różaniec fatimski                         
o 17.15. 
5. Kolęda w najbliższym tygodniu:                                

jutro, 30.01 – ul. Bema 81, 83, 69 i Parafialna 2 (d.Bema 65);                                                                     
we wtorek, 31.01 – ul. Prądzyńskiego 23 (cała); w środę, 01.02 – ul. Kasprzaka 25 
(gazownia); W czwartek z racji przypadającego święta i w piątek z racji I piątku – 
kolędy nie będzie. W następny poniedziałek, 06.02 – Al. Prymasa Tysiąclecia 34, 73                       

i Armatnia (cała). Tradycyjnie już zapraszamy mieszkańców wymienionych bloków                          
do pobrania z zakrystii po Mszy św. zawiadomień o kolędzie i pomoc w ich rozwieszeniu 
na swoich blokach. „Bóg zapłać” za okazaną pomoc! 
   KALENDARIUM: -                                                                              
31. I. – wt.-  Wsp. św. Jana Bosko, kapłana (1815-1888), niezwykły, charyzmatyczny 

opiekun młodzieży, szybko pojął, że najwięcej zdziała, naśladując dobroć, łagodność                           
i radość Pana Jezusa. Z powodu swego zapału i optymizmu uznawany przez wielu za 
szaleńca, … dał dom, wychowanie i przyjaźń wielkiej rzeszy dzieci i młodzieży z całego 
Turynu i okolic, prowadząc je do świętości. [x  J. Januszewski, „Oremus” 01.2009, s. 123].                  
02. II. – czw.-  Święto Ofiarowania Pańskiego  - (Matki Bożej Gromnicznej) -  – 

Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela. (Łk 2,32). -                                

Symeon i Anna rozpoznali Zbawcę w zwyczajnym na pozór Dzieciątku … Oboje byli 
ludźmi modlitwy, traktowanej nie jako obowiązek, lecz możliwość kontaktu z Bogiem                          
i napełniania się Jego obecnością. Każda Eucharystia jest dla nas szansą spotkania                        
z Bogiem, który ukrywa swoją obecność w prostych znakach sakramentalnych. …                        
[Mira Majdan, „Oremus” 02. 2009, s. 8].                                                              
Światło zapalone w ciemności świeci dla wszystkich, płomień jednej tylko świecy ma moc 
rozproszyć mrok. Jezus, wnoszony do świątyni w Jerozolimie, staje się „światłością 
świata”, a przez to także znakiem sprzeciwu wobec ciemności grzechu i mocy szatana. 
Syn Boży jest światłem, które także dzisiaj wyprowadza nas z iluzji, kłamstw, wszelkiego 
fałszu i prowadzi ku prawdzie, a ostatecznie ku Bogu – „światłości bez końca”. [Tomasz 

Zamorski OP, „Oremus” luty 2012, s. 145] - Biegniemy wszyscy na spotkanie z Tobą,                          
o Chryste, szczerze i z pokorą wielbiąc Twoją tajemnice; idziemy do Ciebie 
przepełnieni radością ... Niesiemy w rękach zapalone świece jako symbol Twojej 
boskiej jasności.   
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