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IV
NIEDZIELA

ZWYKŁA
Z Ewangelii wg św. Mateusza (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 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”.
Pójdźmy drogą ku szczęściu
Każdy z nas pragnie szczęścia.
Szukamy go na wiele różnych
sposobów, ale w praktyce rzadko
korzystamy ze wskazówek Jezusa
z dzisiejszej Ewangelii. Trudno jest
nam zrozumieć, że to właśnie one
prowadzą do prawdziwego szczęścia.
Oczywiście zaprezentowany w nich
ideał jest piękny i raczej mu nie
zaprzeczamy, ale jak to w życiu bywa,

ideał ideałem, a codzienność wymaga
innych wyborów. Często tak myślimy
i na skutek tego nasze poszukiwanie
szczęścia zdaje się nie mieć końca.
Droga, którą wskazuje nam dzisiaj
Jezus, nie jest prosta, ale jeśli
rzeczywiście Mu ufamy, to możemy
być pewni, że doprowadzi nas do celu.
Bóg pragnie, abyśmy byli szczęśliwi.
Właśnie po to Jezus wskazał nam
drogę prowadzącą do szczęścia. Sami

jednak musimy zdecydować, czy nią
pójdziemy.

Porządek Mszy Świętych 30.01. - 5.02.2017
PONIEDZIAŁEK –30.01.2017
7.00 - Za ++ mamę Anielę, ojca Jana i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Walentego, siostry Klarę i Urszulę, braci Henryka, Jerzego, Teofila,
Gotfryda, ++ szwagrów Franciszka, Zenona i Jana, bratowe Helenę i Gertrudę, ++ z rodziny Janocha,
Spuła, Pola, Kołodziej i dusze w czyśćcu.
- Za ++ rodziców Marię i Franciszka, brata Zbigniewa, ++ dziadków z obu stron i ++ z rodziny.
WTOREK – 31.01.2017 – Wsp. św. Jana Bosko
7.00 - Za + mamę Anielę w kol. rocz. śm, ojca Jana, brata Zbigniewa, ++ z rodz. i d. w c.
18.00 - Za + ojca Huberta Nowak w kol. rocz. śm., matkę Jadwigę, ++ dziadków Katarzynę i Jana oraz ++
z pokrewieństwa.
- Za + ojca Jana, matkę Łucję, braci Jerzego, Pawła, Józefa, matkę Cecylię, ojca Pawła, braci Jana,
Józefa i ++ z pokrewieństwa.
ŚRODA – 1.02.2017
7.00 - Za + Zofię Jaśkiewicz, ++ jej rodziców, + brata i ++ z rodziny.
18.00 - Za + ojca Ignacego z ok. im. i ++ z rodziny.
- Za + matkę Janinę Rudek w 1. rocz. śmierci.
CZWARTEK – 2.02.2017 – Święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 - Za + Annę Kachel, ciocię Agnieszkę i Elżbietę, wujka Józefa, dziadków i pradziadków Kachel i Ral.
9.00 - Za + mamę Weronikę, ojca Antoniego, ++ rodziców Janinę i Józefa , ++ z rodziny Patoła, Makowski,
Lipok i dusze w czyśćcu.
16.30 - Za + męża Piotra w 9. rocz. śm., rodziców z obu stron, ++ z rodz. Plaza i Nowak.
- Za + Roberta Wadas w 3. rocz. śm., ++ ojca Franciszka, brata Romana i teścia Kazimierza.
18.00 - Za ++ rodziców Marię i Jana Sopala, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + Pawła Gawlik z ok. ur., ++ rodziców, teściów, brata Herberta oraz o Boże błog. w rodzinie.
I PIĄTEK miesiąca – 3.02.2017 – Wsp. św. Błażeja
7.00 - W int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrodziejów Parafii i budowniczych Kościoła.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. ks. Piotra z okazji urodzin oraz o Boże błog. dla rodziców i rodzeństwa.
- Za ++ rodziców i teściów Marię i Józefa Piela, Annę i Konrada Szopa, + męża Rudolfa Szopa, ++ brata
Jana, szwagra Józefa, ++ z pokr. z obu stron i d. w c.
- Za + męża Antoniego w 5. rocz. śm., + syna Edwarda, i ++ rodziców z obu stron.
I SOBOTA miesiąca – 4.02.2017
7.00 - W int. czcicieli NMP oraz członków Żywego Różańca.
13.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Jadwigi i Bolesława Partyka z ok. 50. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla
dzieci, wnuków i całej rodziny.
18.00 - Za ++ Pawła i Różę Lokocz, córkę Cecylię, syna Jerzego oraz ++ z rodziny z obu stron.
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.02.2017
7.00 - Za + Agatkę z ok. imienin, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
8.30 - Za ++ rodziców Otylię i Alojzego, brata Joachima, ciocię Paulinę, dziadków z obu stron i ++ z pokrew.
- Za ++ rodziców Henryka i Helenę Ferdynus, ++ dwie siostry, ojca Kazimierza Skwara i ++ z rodziny.
10.00 - Za + Krystynę Marek w kol. rocz. śm., ++ z rodziny i pokrewieństwa.
- Do B.Op. i MBFat…w int. Emila z ok. 12 rocz. ur. i Barbary z ok. 8 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla
rodziny.
11.15 - Do B.Op. z podzięk. za odebrane łaski w roku 2016 z prośbą o dalsze błog. Boże , zdrowie i opiekę
Matki Bożej w rodzinie Anny i Bernarda Markieton oraz w rodzinach dzieci.
12.15 - Chrzest: Magdalena Jurczyga
15.00 - Za + Leszka Straszewskiego w 6 rocz., ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
- Za + Józefa Pochopień w 7 rocz. śmierci.

16.00 - Nieszpory.

OGŁOSZENIA 29.01. – 5.02.2017
1. Dziś IV Niedziela Zwykła. Kościół zachęca nas do odkrywania piękna wiary i siły
ewangelicznej miłości, abyśmy w ten sposób stawali się świadkami Chrystusa.
Dzisiaj o godz. 16.00 ostatnie nabożeństwo kolędowe, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek przypada wspomnienie św. Jana Bosko, patrona dzieci i młodzieży.
4. W środę po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego w salce domu parafialnego,
uczestników spotkania zapraszamy już na Mszę świętą.
5. W czwartek ( 2 lutego ) obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego.
Czcimy w tym dniu Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata i Jego Matkę
Najświętszą Maryję Pannę. W tradycji ludowej Święto Matki Bożej Gromnicznej.
Zapraszamy na Msze św. o godz.: 7.00; 9.00; 16.30; 18.00. Na każdej Mszy św. będzie
błogosławienie świec ( gromnic ). W czwartek od godz. 16.00 miesięczna spowiedź dla
dzieci przed I Piątkiem miesiąca.
6. W Święto Ofiarowania Pańskiego przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Naszą modlitwą wspieramy wszystkich powołanych do życia zakonnego. Kolekta w tym
dniu przeznaczona jest na pomoc klasztorom klauzurowym.
7. I Piątek miesiąca - w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa i dobrodziejów naszej parafii.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego - wystawienie Najśw. Sakramentu Godzinki ku czci Męki Pańskiej i adoracja Najśw. Sakramentu.
O godz.17.30 - nabożeństwo wynagradzające ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.
Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
8. W piątek o godz. 18.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Piotra.
W piątek obchodzimy także wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i męczennika –
patrona chroniącego od chorób gardła i wszelkiego zła. Po Mszy św. rano i wieczorem
będzie błogosławieństwo św. Błażeja poświęconymi świecami.
9. I sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP.
Zachęcamy wszystkich czcicieli Matki Bożej do udziału w nabożeństwie I soboty
miesiąca, które przeżywmy w duchu objawień fatimskich.
O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający.
O godz. 7.00 Msza św.za czcicieli Matki Bożej i członków Żywego Różańca.
Po Mszy św. nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
10. Odwiedziny chorych w domach w sobotę od godz. 8.30.
11. W sobotę o godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
12. W niedzielę ( 5 lutego ) w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie św.
Agaty, patronki ratującej w różnych nieszczęściach i niebezpieczeństwach.
Poświęcenie wody i chleba ku czci św. Agaty będzie w niedzielę na każdej Mszy św.
13. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii. W przyszła niedzielę kolekta na

potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu.
błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.

Życzymy

dobrej

niedzieli

i

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (ŁK 2, 22-38)
CZTERDZIESTEGO DNIA PO BOŻYM NARODZENIU: 2 LUTEGO
OBCHODZIMY ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, ZWANE POPULARNIE
ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ. JEST TO PAMIĄTKA
OFIAROWANIA MAŁEGO CHRYSTUSA W ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ.
Zgodnie z Prawem Mojżeszowym rodzice musieli poświęcić
każdego pierworodnego chłopca Panu ("Każde pierworodne
dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu" Łk 2, 23 por. Kpł 5, 7 i 12, 6). Był to
symboliczny gest poświęcenia Bogu pierwszego potomstwa, a nie, jak się
niepoprawnie sądzi; poświęcenie chłopca na służbę kapłańską. Aby móc z
powrotem zabrać syna do domu, wykonywano tzw. obrzęd "wykupienia" łączony z
oczyszczeniem matki dziecka. Polegał on na ofiarowaniu baranka lub pary
synogarlic albo dwóch młodych gołębi (czyt. Łk 2, 24). Ubóstwo Świętej Rodziny nie
pozwalało na pozostawienie baranka, toteż rodzice Jezusa złożyli parę gołębi (por.
Kpł 5, 7 tzw. ofiara ubogich). Maryja i Józef przynieśli zatem swego Syna, jak
wszyscy rodzice w Izraelu, do Świątyni Jerozolimskiej (tej samej, której zburzenie
przepowiedział ich Syn prawie 30 lat później), by oddać Go Panu.
Ofiarowanie Pańskie zwane jest także świętem MB Gromnicznej. Związane jest
to z poświęcaniem w tym dniu świec; gromnic, nazywanych tak, gdyż miały one
ochraniać domostwa i ich mieszkańców od gromów w czasie burz. W tym celu w
czasie nawałnic świece zapalano i stawiano w oknach, modląc się do Maryi.
Gromnice wkładano także w dłonie umierających, by światło świecy prowadziło
duszę konającego do Chrystusa.

Obecnie święto Ofiarowania Pańskiego kończy w Polsce czas śpiewania kolęd,
wystawiania stajenek i ubierania choinek, mimo, iż okres Bożego Narodzenia
zakończył się już po Święcie Chrztu Pańskiego. Jest to związane z silną tradycją
śpiewania kolęd w naszym kraju; a na ten wyjątek zgodziła się Stolica Apostolska.
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