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VI N IEDZIELA Z WYKŁA
Ewangelii według Świętego Łukasza( Łk 6, 17. 20-26 )

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam
liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem
oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów
i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze
imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza
nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».
Dobra materialne powinny być wciągnięte w służbę Królestwa Bożego
i drugiego człowieka żyjącego obok mnie. Kto więc ubóstwia te dobra i korzysta z
nich, nie oglądając się na Boga i bliźniego, ten zasługuje na „biada”. Nie pieniądz
jest przeklęty, ale serce, które przylgnęło do pieniądza. Nawet ubodzy nie są
błogosławieni, jeżeli myślą tylko o chlebie, a nigdy o Bogu. Bogaci też nie są
przeklęci dlatego, że wszystko mają, ale dlatego, że nie potrzebują Boga. Nie wolno
używać dóbr materialnych do celów przeciwnych miłości Boga i człowieka; nie
można bogacić się, korzystając z niepewnej sytuacji bliźniego. Chrześcijanin o
duchowości ubogiego czuje się zawsze solidarny z biednym i głodnym, z płaczącym
i prześladowanym... nie z racji humanitarnych, ale z racji wiary w Boga
Miłosiernego, który dał Jedynego Syna, by nas wszystkich odkupił. Tak więc, o
błogosławieństwie i przekleństwie nie decyduje ubóstwo ani bogactwo, ale serce i
postawa życiowa.

P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . 18 – 24.02.2019
PONIEDZIAŁEK – 18.02.2019
7.00 - Za Parafian
18.00 - Za † męża Jerzego z ok. ur. oraz o dary Ducha Św. dla wnuka Patryka z ok. 15 r. ur.
- Za † ciocię Urszulę Langer
WTOREK – 19.02.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Antoniego w int. Aleksandra Sikora z ok. 50 r. ur. oraz o bł.
B. w rodzinie
18.00 - Za † brata Krystiana Makselon w 10 r. śm.
- Za † Czesławę Gładysz w 3 r. śm., † męża Czesława Gładysz i †† z rodziny
ŚRODA – 20.02.2019
7.00 - Za † ojca w kol. r. śm., mamę Annę, siostrę Reginę, szwagierkę Anielę, teścia Tadeusza,
†† z pokrew. z obu str.
18.00- Za † ojca Pawła Bartosiak w 20 r. śm., brata Jana, teściów Stanisławę i Mieczysława
Kwaśny, †† z rodzin Bartosiak, Piskorz, Kwaśny, Fiedosiej, ciotkę Janinę Majewską
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Józefa z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
CZWARTEK – 21.02.2019
7.00 - Za † ojca Kazimierza w kol. r. śm., mamę Anastazję, siostrę Henię, dziadków Krajewskich,
Czerwioskich i d. w c.
18.00- Za †† rodzic. Bronisławę i Józefa Żądło, †† dziadków z obu str. i †† z rodziny
- Za † ojca Stanisława w 100 rocz. urodzin, mamę, siostrę, teściów i d. w c.
PIĄTEK – 22.02.2019 – Katedry św. Piotra Apostoła
7.00 - Za † Stanisława Kawałko w 30 dniu po śm.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża Romana Przeździak w 8 r. śm.
- Za † męża Jerzego w 16 r. śm., ojca, teściów, †† z rodziny Woźnica i Wacławczyk
SOBOTA – 23.02.2019 – św. Polikarpa
7.00 - Za † ojca Jana w kol. r. śm., mamę Anielę, brata Zbigniewa, †† z rodziny i d. w c.
16.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ewy z ok. 60 r. ur. oraz o Dary Ducha Św. dla jubilatki
i przybyłych gości
18.00 - Za †† Rozalię i Juliana Stanuch w kol. r. śm., †† z rodzin Jaśkiewicz, Stanuch
- Za † ojca Franciszka Antoniak w kol. r. śm., mamę Helenę, szwagra Janusza i †† z rodziny
VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.02.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. syna Dawida z ok. 30 r. ur., oraz o bł. B. w rodzinie
8.30 - Do B. Op. P. w. MB Fat. w int. syna Romana z ok. 50 r. ur. oraz wnuczki Iwony z ok. 22 r.
ur. i o b. Bł. w rodz.
- Za †† rodzic. Janinę i Józefa Gradus w kol. r. śm., †† z rodziny Gradus i d. w c.
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny Buratowskiej z ok. urodzin oraz za † mamę w dniu
ur. i o bł. B. w rodzinie
- Za † męża Władysława Czerniec w 3 r. śm., † Zofię i †† z rodziny Czerniec
11.15 - Za †† rodzic. i teściów Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, kuzyna
Stanisława, †† z rodzin Marciniszyn i Horodyskich
- Za †† rodzic. Jadwigę i Jerzego Strzelczyk oraz za †† z rodziny Strzelczyk i Ploch
15.00 - Za † Mariana Żuk, †† z rodz. i pokrew. oraz d. w c.
- Za †† rodzic. Zofię i Jana, teściów Teklę i Józefa, †† z rodziny Janczura, Wróbel oraz o bł.
B. w rodzinie

OGŁOSZENIA 17 – 24.02.2019
1. VI NIEDZIELA ZWYKŁA. Ojciec św. Franciszek przypomina nam, że Bóg nieustannie pochyla
się nad każdym człowiekiem zranionym przez grzech, bo Jego miłośd ma moc uzdrawiania i
zachęca nas do duchowego wysiłku, abyśmy stawali się „godnym mieszkaniem dla Boga”.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory – zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W środę 20 lutego przypada wspomnienie dzieci fatimskich; świętych Franciszka
i Hiacynty Marto, dwójki rodzeostwa, uczestników objawieo fatimskich w 1917 roku.
4. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna- szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci.
Po Mszy św. będzie spotkanie dla dzieci komunijnych i ich rodziców. Po spotkaniu, w salce
katechetycznej będą pobierane miary na szaty liturgiczne dla dziecido I Komunii św.
5. W piątek święto Katedry Św. Piotra Apostoła.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki
i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki.
O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.
6. W piątek o godz. 16.00 w hali sportowej przy ul. Kozielskiej odbędzie się turniej piłkarski o
puchar ks. Prałata Zygmunta Lubienieckiego. Wystąpią drużyny księży z diecezji bielskożywieckiej, opolskiej i krakowskiej oraz drużyny policji, nauczycieli, samorządowców i służby
więziennej, serdecznie zapraszamy.
7. W sobotę wspomnienie św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
8. Informujemy wszystkich Parafian, że w poniedziałek 18 lutego zostaje zamknięty aż do
odwołania kościół cmentarny pw. Św. Barbary z powodu rozpoczęcia wstępnych prac
przygotowawczych do gruntownego remont. W związku z tym Msze św. pogrzebowe
i obrzędy pożegnalne będą odprawiane w kościele parafialnym.
9. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, która dostępna jest na stoliku prasowym.
Kupując regularnie czasopisma o treści religijnej przyczyniamy się do rozwoju wydawnictwa
katolickiego w naszej ojczyźnie.
10.Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne oraz za życzliwą pomoc i troskę o naszą parafię. Serdeczne
podziękowanie kierujemy do wszystkim pao z zespołu CARITAS za zaangażowanie i pomoc
w przygotowanie pięknego spotkania w auli parafialnej z okazji Światowego Dnia Chorego.
Dzisiaj kolekta specjalna przeznaczona na pokrycie kosztów za ogrzewanie obiektów
sakralnych. Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli
i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

BŁOGOSŁAWIENI
Celem misji Jezusa było głoszenie dobrej nowiny
ubogim. Jasno to powiedział na początku swojej
działalności w synagodze w Nazarecie. Dlaczego Jezus
wybrał ubogich? Czyżby Bogu podobało się ubóstwo? Nie.
On przyszedł, aby zaradzić ubóstwu. To właśnie ludzie
ubodzy byli gotowi Go przyjąć i uwierzyć Mu. Ubogi w
Biblii to człowiek, który w Bogu pokłada nadzieję. Taki
człowiek jest nazywany w Biblii także błogosławionym.
Błogosławiony natomiast to człowiek, który pokłada ufność i nadzieję w Bogu. Jest to ktoś,
kto nie żyje tylko dla siebie samego. Błogosławiony to ten, kto słucha słowa Bożego i żyje nim.
Człowiek błogosławiony jest w stanie przyjmować i dzielić się życiem.
W styczniu 2019 roku miały miejsce w Panamie Światowe Dni Młodzieży. Papież
Franciszek wskazał uczestnikom na Maryję, która jest błogosławioną nie tyko między
niewiastami, ale między wszystkimi narodami. Jest ona błogosławiona, ponieważ zaufała Bogu,
zaufała bezgranicznie.
W czasie sobotniego czuwania z młodzieżą, pewna rodzina dała piękne świadectwo
zaufania, tak jak zaufała Maryja. W wieku 42 lat kobieta zaszła po raz piąty w ciążę. Gdy
poczęło się kolejne dziecko, okazało się, że jest chore na zespół Downa. Lekarze sugerowali
aborcję. Rodzice nie chcieli nawet o tym myśleć. Wobec setek tysięcy młodych ludzi zebranych
na czuwaniu matka stwierdziła: „Powiedzieliśmy Bogu TAK”. Gdy to mówiła stał obok niej
mąż i ojciec tego dziecka, który trzymał na rękach kilkuletnią córkę. Co więcej, dali swojej
córce imię Agnieszka na cześć świętej dziewczyny, która oddała swoje życie w obronie
czystości. Świat należy do ludzi błogosławionych. Życie należy do ludzi błogosławionych.
Dzisiejsza Ewangelia to nie tania pociecha, ale fundament udanego i spełnionego
życia. W błogosławieństwach widzimy odwrócenie mentalności świata. W ocenie świata,
błogosławieni to bogaci, możni, ci, którym się powodzi i są podziwiani przez tłumy. Natomiast
dla Jezusa, przeciwnie, błogosławionymi są ubodzy, łagodni, którzy pozostają sprawiedliwi,
uczciwie - nawet za cenę sprawiania złego wrażenia. Błogosławieni to także prześladowani za
wiarę. Błogosławieni to ci , którzy są wyśmiewani z powodu wiary.
Na ile, ja jako człowiek wierzący żyję z postawą zaufania Bogu, nawet gdy sprawy nie
układają się tak, ja sobie to zaplanuję?Kto planuje moje życie?Czy jest w nim miejsce dla
Boga?
Błogosławieństwa to „świętość” życia codziennego, która nie potrzebuje cudów
i niezwykłych znaków. Błogosławieństwa nie są dla nadludzi, ale dla tych, którzy zmagają się
z wyzwaniami i próbami każdego dnia.
Bądźmy ludźmi zakorzenionymi w Jezusie i gotowymi czynić dobro każdemu, kto jest blisko
nas. Bądźmy ludźmi błogosławionymi. Bądźmy ludźmi życia.
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