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EWANGELIA NA SZÓSTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                                                                 Łk 6,17.20-26                                 
 
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom. 

Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i 
wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; A On 
podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 
  Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 
  Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 
  Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 
  Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród     
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę 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. 

��� 

Trudnej miłości wymaga od nas Chrystus. Może wielu zastanawia się czy w ogóle taka 
miłość jest możliwa? Bo jak przebaczyć komuś, kto wyrządził mi zło, krzywdę?  
Przebaczyć komuś wyrządzone zło, jest niesamowicie trudno! Sama postawa wybaczenia, 
zapomnienia doznanej krzywdy, nienawiści, niesprawiedliwości wymaga niekiedy wprost 
bohaterstwa. Ale wzorem jest dla nas Chrystus, który przebaczył, nawet swoim oprawcom. 
Człowiek, który przebacza, odnosi zwycięstwo. Najpierw zwycięstwo nad wrogiem, 
a potem nad sobą samym. Stare przysłowie rzymskie powie: „Siebie zwyciężyć, to jest 
największe zwycięstwo”. 

                
Pierwsze kroki taneczne z wdziękiem stawiają dorośli,  młodzież i … 

 



OGŁOSZENIA 
1. W najbliższą środę zwaną Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. 
    Dlatego zapraszam w tym dniu na Msze św. o godz. 9.00 i 17. 00. Postarajmy się 
    również o zachowanie postu ścisłego. 
2. W piątek /19.II/ zapraszam na pierwszą w tym roku Drogę Krzy żową o godz. 16.00. 
    Przypominam, że za udział w Drodze Krzyżowej i przyjęcie Pana Jezusa w czasie 
    Mszy św. można uzyskać odpust zupełny za siebie lub kogoś zmarłego. Na te naboż. 
    zapraszam szczególnie przygotowujących się do I Komunii św. i Rocznicy. 
3. Odpust zupełny w okresie Wlk. Postu można również uzyskać za udział 
    w Gorzkich Żalach. Będziemy je śpiewać w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. 
4. Zwyczajem lat ubiegłych w okresie Wlk. Postu zbierana jest ofiara na kwiaty 
    do Grobu Pana Jezusa i jednocześnie na Sem. Duchowne jako tzw. zbiórka 
    wiosenna. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie tych ofiar na  
    poszczególnych wsiach, osiedlach, ulicach. 
5. Dyrekcja Szkoły informuje, że wszystkie zajęcia w I tygodniu ferii są odwołane 
    z powodu opadów śniegu. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Andrzej Skoneczny – pokój jego duszy. 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Pani zadała dzieciom w szkole temat wypracowania: "Jak wyobrażam sobie pracę 
dyrektora". Wszystkie dzieci piszą tylko Jasiu siedzi bezczynnie. 
- Jasiu, dlaczego nie piszesz? - pyta po chwili nauczycielka. 
- Czekam na sekretarkę - odpowiada Jasiu. 
 
- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi ojciec do syna. 
- Na pewno wiesz, że dwa razy dwa jest cztery, a ile to będzie sześć razy siedem? 
- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze przykłady?! 
 
           

                             Z życia o. Pio  
       Pokorny i wielki Cyrenejczyk Chrystusa. 
Tak określił o. Pio kardynał Corrido Ursi. „Jego stan fizyczny wskazywał, 
że ten człowiek przez całe życie był przybity do krzyża. Stygmaty pojawiły 
się, gdy był jeszcze młodzieńcem, a… znikły całkowicie w dniu śmierci”. 

„Ten człowiek był przygwożdżony do krzyża. Znosił ten przygniatający ból przez pół 
wieku. Cyrenejczyk nie tylko z powodu zewnętrznego krzyża, ale także przez 
nagromadzenie ukrytych cierpień, pokus, walk i udręk ludzkich. Nikt nie pełnił swego 
apostolskiego posłannictwa tak owocnie jak On. Przywiódł tysiące ludzi do Boga, 
zainspirował w wielu częściach Włoch i świata powstanie grup modlitewnych, wzbudził 
wolę cierpienia, odbudował ogniska i wspólnoty zakonne drążone przez zło, kierował ku 
Chrystusowi naukowców, artystów, polityków… Jego głoszeniem słowa Bożego, jego 
apostolatem była cisza wypełniona Bogiem i jego ofiarą w konfesjonale”. 
O. Pio był człowiekiem, który jak Chrystus, cierpiał, wylewał łzy, był ukrzyżowany, 
doznawał cierpień, upokorzeń, niezrozumienia, zdrad, a wytrwał w pokoju i pogodzie 
ducha, w posłuszeństwie Bogu, jak Jezus. 



                                                      INTENCJE 
                                                     PONIEDZIAŁEK 15. 02. 2010 
16.00 int. wolna. 
                                                     WTOREK 16. 02. 2010 
16.00 int. wolna. 
                                                     ŚRODA 17. 02. 2010 
                                                                      POPIELEC 
  9.00 int. wolna. 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Genowefę Staruch /int. od wnuczka Adama z rodziną/; 
                +Mariusza Gieracha /int. od Tomka i Agnieszki z dziećmi/; 
                +Czesława Jańskiego; 
                +Helenę i Wacława Sypka oraz Mariannę Kruk /int. od syna 
                  Mariana z rodziną/. 
                                                      CZWARTEK 18 .02. 2010 
16.00 int. wolna. 
                                                      PIĄTEK 19. 02. 2010 
16.00 Droga Krzyżowa. 
16.30 Za +Bronisławę, Stanisława i Józefa Gradów oraz cr. Żelazków. 
                                                      SOBOTA 20. 02. 2010 
16.00 Za +Andrzeja Gieracha w 7 rocz. śmierci. 
                                                      NIEDZIELA 21. 02. 2010 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny z racji 94 rocz. urodzin. 
          Za Parafian. 
          Gorzkie Żale. 
16.00 Za +Ewę Andrzejewską w 1 rocz. śmierci. 
 
 

      
 
dzieci. Były też podziękowania i wspólne zajadanie pączków /bo to był tłusty czwartek/ 
Uczestniczyliśmy również we Mszy św. w int. Kasi i Roberta. Było bardzo miło. 


