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IV Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE So 2,3; 3,12–13
Szukajcie pokory
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.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 146,6c–7.8–
9a.9bc–10

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 1,26–31
Bóg wybrał wzgardzonych
Czytanie z Pierwszego 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 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.
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EWANGELIA Mt 5,1–12a
Błogosławieni ubodzy duchem
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje ustai 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.
Pn Hbr 11,32-40 Ps 31 Mk 5,1-20 /Wt Hbr
12,1-4 Ps 22 Mk 5, 21-43 /Śr Ml 3,1-4 Ps 24
Łk 2,22-40 /Cz Hbr 12,18-19.21-24 Ps 48 Mk
6,7-13 /Pt Hbr 13,1-8 Ps 27 Mk 6,14-29 /So
Hbr 13,15-17.20-21 Ps 23 Mk 6,30-34 /Ndz Iz
58,7–10 Ps 112 1 Kor 2,1–5 Mt 5,13–16

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 30.1. –4 niedziela zwykła
7:00 + Romana Przepiórkę (Gr. 30).
+ Mariusza Wydrzyńskiego (Gr. 30).
8:30 + Dariusza (1 r. śm.) i cr. Matosków.
10:00 + Adama Włodarczyka (1 r. śm.).
11:30 + Andrzeja Bytniewskiego (11 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Piotra i Henryka oraz o bł. Boże dla Benedykta, Scholastyki i Bernarda.
18:00 + Antoniego i Floriannę Jurkowskich.
Poniedziałek 31.1. – Św. Jana Bosko, prezbitera
6:30
7:00
8:30 + Teresę.
18:00 + Ryszarda Domańskiego (1 r. śm.).
Wtorek 1.2.
6:30
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 1).
8:30 + Bogdana Katanowskiego.
18:00 O bł. Boże dla Członkiń KŻR św. Kingi.
Środa 2.2. – OFIAROWANIE PAŃSKIE
6:30 + Stefanię Dadacz (2 r. śm.) Mariannę Zaczek (2 r. śm.), Adama Dadacza (6 r. śm.).
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 1).
7:00 + Mariannę i Franciszka Chmielaków.
8:30 + Mariana Stanisławiaka (im.) oraz Eugenię i Michała Stanisławiaków.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz. bł. w 40 r. założenia KŻR św. Kingi, o bł.
Boże dla członkiń i ich rodzin oraz o szczęście
wieczne dla zmarłych członkiń.
+ Aleksandrę i Antoniego Bonderów.
+ Mariana (2 r. śm.) i Marka Strzemińskich, Halinę i Jakuba Strzemińskich, Genowefę i Jana
Cudzewskich.
+ Józefa Kałasę (1 r. śm.).
Czwartek 3.2.
6:30
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 1).

8:30
18:00 Dz-bł. w int. Solenizantów Romualdy i
Andrzeja.
Piątek 4.2.
6:30
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 1).
8:30 Dz.-bł. w 45 r. ślubu Izabeli i Stanisława z
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, Dzieci i Wnuków.
18:00 ZBIOROWA
W int. rodziców Tadeusza i Sylwii Kowalskich
po stracie dziecka martwo urodzonego
+ Bogdana Gruchalskiego (mies. po śm.).
+ Mariannę Krogulską (2 r. śm.) i Piotra Krogulskiego (28 r. śm.).
Sobota 5.2. – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
6:30
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 1).
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (2 r. śm.), Pawła,
Krystynę, Stanisława i cr. Lechów, Kabatów i
Nowosielskich, Annę Jańczuk i Adelę Chmielewską.
8:30 + Leszka (2 r. śm.) i Władysława oraz cr.
Komarów.
18:00 ZBIOROWA
W int. rodziców Piotra i Ilony Malinowskich po
stracie dziecka martwo urodzonego.
+ Ryszarda Piątka (22 r. śm.), Stanisława Góralskiego (15 r. śm.).
+ Zofię (10 r. śm.) i Jana Zawadków.
Niedziela 6.2. –5 niedziela zwykła
7:00 + Adama Włodarczyka (Gr. 1).
8:30 + Sławomira Barana.
10:00 + Jerzego Skwarczyńskiego.
11:30 + Andrzeja Bieńko (1 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Ryszarda, Jadwigę, Mieczysława i Teresę Puchów, Krystynę i Władysława Galasów,
Pawła Laseckiego.

Ogłoszenia duszpasterskie 30.01.2011
4 Niedziela Zwykła
wDzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest
w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta
choroba. Starajmy się więc pomóc, aby
dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na
świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami!
wW najbliższą środę, 2 lutego, będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z żydowskim prawem
40 dni po urodzeniu Jezusa Maryja i
Józef zanieśli Dzieciątko do świątyni
jerozolimskiej, by je przedstawić Bogu
i złożyć ofiarę. Tego dnia przyjdźmy
do świątyni ze świecami. Zostaną poświęcone, i przez cały rok, a zwłaszcza
w chwilach trwogi i cierpienia, będą nam
przypominały o Jezusie – Światłości Narodów. Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 8.30
i 18.00.
wŚwięto Ofiarowania Pańskiego jest
Dniem Życia Konsekrowanego, a więc
osób, które obrały drogę szczególnego
naśladowania Jezusa przez posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. Ogarnijmy ich
tego dnia naszą modlitwą oraz prośmy
o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Niech też nie zabraknie z
naszej strony wsparcia materialnego dla
wielu borykających się z trudnościami
klasztorów i domów zakonnych. Taca w
tym dniu jest przeznaczona na zakony
klauzurowe.

wW tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek miesiąca. Wspominamy w ten
dzień ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. We wspólnej modlitwie prosimy
o nowe i święte powołania do kapłaństwa. W pierwszy piątek miesiąca chcemy wypełnić prośbę Jezusa o modlitwę
wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. A w pierwszą sobotę czcimy
Matkę Najświętszą. W piątek dodatkowa
Msza św. o godz. 16.30, a spowiedź po
południu od godz. 16.15.
Oto końcowy plan kolędy:
31.01. Poniedziałek - Kościuszki (2),
Leśna z blokami (3)
1.02. Wtorek - Wawerska bloki stare i
nowe, Werbeny (2), Piłsudskiego bloki (3)
2.02. Środa - Kopernika 11 (2)
3.02. Czwartek - Polna bloki 9a (1),
19a i 19b (2), Polna bloki 42, 42c, 44 (2)
4.02. Piątek - Piaskowa bloki 51, 51a
i 53 (3)
5.02. Sobota - 3 Maja bloki 2, 2a, 2b,
2c, 2d (5)
7.02. Poniedziałek - 3 Maja bloki 98,
98a (2), Błękitna bloki 1a, 1b i 2 (3)
8.02. Wtorek - Kopernika 15 (2)
9.02. Środa – pragniemy nawiedzić
tych, którzy w wyznaczonym dniu nie
mogli przyjąć wizyty duszpasterskiej.
Można zgłosić taką potrzebę w kancelarii
(również telefonicznie w godzinach pracy kancelarii) lub w zakrystii kościoła.
W czasie kolędy kancelaria będzie
czynna: (pon. – pt.) tylko rano, w godz.
9.00 – 10.45, zaś w sobotę tylko po połu-

dniu, w godz. 16.00 – 17.45.
W tym tygodniu patronują nam:
31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek
Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki
pedagog i apostoł młodzieży (wspomnienie obowiązkowe);
5 II – św. Agata, męczennica sycylijska
z pierwszych wieków chrześcijaństwa,
której kult szybko rozszerzył się na cały
Kościół (wspomnienie obowiązkowe).

GRZECH OBŻARSTWA

Elegancko mówi się: „nieumiarkowanie
w jedzeniu i piciu” lub „łakomstwo”. Ale
znana jest i dosadna nazwa: „obżarstwo i
pijaństwo”. Źródłem tego grzechu są słabości ciała. Wyrastają one z naturalnych,
dobrych pragnień człowieka. Gdy zwracają się ku fałszywemu celowi, łatwo ulegają
wypaczeniu. Dzieje się tak, kiedy zamiast
zaspokajania prawdziwych potrzeb bytowych ulegamy zachciankom. Reklama
zniewala złudzeniami, bo dociera wprost
do instynktu i atakuje zmysły.
Od Arystotelesa (384-322) pochodzi
sentencja: „Wszystko z umiarem”. Grzech
obżarstwa polega na braku umiaru. Dotyczy przede wszystkim jedzenia. Ale można
też szerzej mówić o łakomstwie przy coraz
większej konsumpcji wrażeń i emocji, plotek i informacji, obrazów, dźwięków, promili etc. Chodzi o takie dogadzanie sobie,
które dawniej nazywano „rozpasaniem.”
Idąc za mistrzami chrześcijańskiej duchowości, dominikanin o. Janusz Pyda
wymienia aż pięć odmian grzechu łakomstwa. Pierwsza to snobizm podniebienia.
Polega na przywiązaniu do wystawnego
stołu, czyli szukaniu takich potraw i na-

pojów, które są wyłącznie najwyższego
gatunku. „Nie jedzenie jest podporządkowane nam, ale my podporządkowujemy
się jedzeniu.” Druga odmiana to smakoszostwo. Ujawnia się wtedy, gdy jedzenie
nie będzie przyrządzone dokładnie tak,
jak lubimy. Ta odmiana często łączy się
z gniewem. Trzecia wersja to klasyczne,
ilościowe obżeranie się. Ma miejsce wtedy, gdy po prostu za dużo jemy. Zresztą
często ktoś sam wyznaje: „Ale się obżarłem!”. Czwarta wersja grzechu łakomstwa
to podjadanie. Chodzi o jedzenie poza
porami dnia, które są przeznaczone na
posiłki. Wtedy nie tyle jemy, ile wciąż podjadamy, l zaciera się jasna granica między
posiłkami. Można mówić o „syndromie
wciąż otwieranej lodówki w poszukiwaniu nie wiadomo czego”. Piąta odmiana
łakomstwa to opychanie się, czyli jedzenie
na zapas, niemalże „ostatniego posiłku
życia”. Ktoś je „całym sobą” i cały skupia
się na jedzeniu. A poza talerzem nie widzi
bliźniego.
Warto wiedzieć, że problemy z tym
grzechem głównym zaczynają się od podstępnej beztroski: co, kiedy i w jakich ilościach spożywamy.
Jak walczyć z łakomstwem? Doceń modlitwę przed i po jedzeniu. Dziękuj Bogu,
że masz co jeść i tym, którzy to przygotowali. Nie jedz między posiłkami. Unikaj
wtedy widoku jedzenia. Konkretnie określ
ilość i czas posiłków. Jeżeli to możliwe,
nie jedz samemu. Niech stół będzie też
miejscem spotkania, dialogu i dzielenia się
z bliźnimi. Jeżeli jesteś zdrowy, zorganizuj
sobie - nie tylko w Wielkim Poście - dzień
o chlebie i wodzie w konkretnej intencji.
ks. Jan Sawicki
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Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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