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W miniony czwartek nasze parafialne grupy taneczne gościły w Domu Opieki
Społecznej w Tomaszowie Maz. Ich piękny występ bardzo podobał się podopiecznym
tego Domu /fot. str.3/.
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Błogosławieni ubodzy duchem.
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. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed
wami.

●●●
Bardzo często w ostatnich czasach słyszmy w mediach o programie rządu, programie
naprawy finansów publicznych, programie reformy służby zdrowia. Są to programy, które
dotyczą spraw naszego życia. To, co Chrystus Pan przedstawia nam dzisiaj w ośmiu
błogosławieństwach możemy nazwać także wielkim programem. Programem, który także
dotyczy naszego życia. Błogosławieństwa stanowią bowiem program chrześcijańskiego
życia i szczęścia. Kardynał Wyszyński powiedział, że program ten „stanowi jedyną drogę
do zaprowadzenia ładu w każdym sercu i w całej ludzkości. Jest to program rewolucyjny,
bo wywraca wszystkie ustalone schematy myślenia ludzkiego”. Błogosławieni ubodzy w
duchu…, błogosławieni, którzy się smucą…,błogosławieni cisi…, błogosławieni
miłosierni…, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości… To
rzeczywiście program nie z tego świata. Nie ze świata, w którym opłaca się tylko
przebiegłość, tupet i nieustępliwość. Ale jednocześnie jest to program dla tego świata,
chociaż przez wielu ludzi może być uważany za nieżyciowy. Chociaż ten program jest dla
tego świata, to jednak Chrystus Pan ludziom cichym, miłosiernym, czystym i ustępliwym –
nie obiecuje żadnej nagrody na tym świecie. Mówi: „wasza nagroda wielka jest w niebie”.
Bo czy takie wartości, jak wierność przykazaniom, jak wiarę, jak miłość, można
wynagradzać pieniędzmi? Jakimi pieniędzmi można wynagrodzić to, że ktoś przez całe
życie walczy z nałogami, oddala pokusy, stara się zachować czystość serca, przebacza
urazy, wyrzeka się zemsty, modli się za wrogów, z miłości dla Boga cierpi prześladowanie,
swoje serce oddaje w służbie miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości.
Nie żądajmy nagrody za naszą miłość i wierność. Błogosławieństwa, które dzisiaj daje nam
Chrystus jako program naszego życia - dają nam szczęście. One ukazuję różnorodność
nagród, które obiecuje nam Chrystus: posiadanie królestwa niebieskiego, trwałe
pocieszenie, doświadczenie pełnego miłosierdzia, Boże synostwo i oglądanie Boga.

OGŁOSZENIA
1. W najbliższą środę przeżywamy Uroczystość Ofiarowania Pańskiego zwaną
Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00 i 16.00.
Pamiętajmy o przyniesieniu w tym dniu Gromnic do poświęcenia.
2. Zapraszamy czcicieli o. Pio na Mszę św. i adorację w czwartek, tj. 03. 02. 2011 r.
na godz. 16.00.
3. W najbliższy piątek, tj. 4 lutego z racji I piątku miesiąca zapraszamy do
Sakramentu Pojednania od godz. 15.30 /szczególnie młodzież przygotowującą się
do Sakr. Bierzmowania i dzieci Rocznicowe/.
4. Informuję, że lista osób wyjeżdżających na nocne czuwanie w Częstochowie
została zamknięta. Orientacyjny plan:
3.II g. 17.30 – wyjazd z Placu JP II;
21.00 – „Apel Jasnogórski” z kaplicy MB transmitowany przez
telewizję „Trwam” i „Radio Maryja”;
22.00 – rozpoczęcie czuwania;
22.30 – Nabożeństwo Różańcowe;
24.00 – Eucharystia;
4.II g. 1.30 – agapa /wspólny posiłek/;
2.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nieszpory;
3.15 – Droga Krzyżowa;
4.00 – Godzinki.
Proszę zabrać coś do jedzenia i zapisać na kartkach intencje do Różańca.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi światło, potem znów je zapala.
- Co ty robisz? - pyta go żona.
- Przecież przewracać kartki można i po ciemku.

Najmłodsze „aniołki” oczekują na swój
występ.

Ks. Proboszcz znalazł również czas na
rozmowę z mieszkańcami DPS.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 31. 01. 2011

9.00 ---------------WTOREK 01. 02. 2011

16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 1/.

ŚRODA 02. 02. 2011
UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

9.00 Za +Adama w 2 rocz. śm., Mariana i Jerzego Plutów, cr. Plutów
i Włodarczyków.
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z racji imienin i urodzin.
Za +Piotra Rokickiego /int. od rodziny Skonecznych/;
+Jana Szurmańskiego /int. od syna Jerzego z rodziną/;
+ Helenę, Jana, Mariana i Władysława Kutów;
+Krzysztofa Cabałę /greg. 2/;
+Jana Walaszczyka /int. od syna Tomasza z żoną/;
+Stanisława Jankowskiego, Stanisławę i Marcina Rokickich, Zofię
i Stanisława Jankowskich oraz Józefę Grad;
+Józefę Polit.
CZWARTEK 03. 02. 2011

16.00 Msza św. czcicieli o. Pio.
O zdrowie dla Kuby;
O pokój na świecie /int. Koła Żywego Różańca o. Pio/
PIĄTEK 04. 02. 2011

15.30 Spowiedż.
16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 4/.
SOBOTA 05. 02. 2011

16.00 O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa;
Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 5/.
NIEDZIELA 06. 02. 2011

9.00 Za +Czesławę i Mariana Skonecznych;
+Grzegorza, Józefa i dziadków Bisów, Zofię Gierach i cr. Skonecznych;
+Jana Bednarka /int. od córki Kazimiery z rodziną/;
+Edwarda Skrobisza /int. od syna Władysława z rodziną/;
+Krzysztofa Cabałę /greg. 6/;
+Jadwigę Strzelecką /int. od syna z narzeczoną/;
+Ryszarda Rybaka w 3 rocz. śmierci;
+Jana Wieczorka w 1 rocz. śmierci;
+Jana Walaszczyka /int. od córki Małgorzaty z rodziną/;
+Jana Szurmańskiego /int. od teściowej/;
+Stanisława i Władysławę Trzcińskich, Wojciecha i Mariannę Wieczorek
oraz dziadków Trzcińskich;
+Walerię i Franciszka Fangratów oraz cr. Cyniaków;
+Mariannę, Jana i Stanisława Wieczorków, Stanisława Wasilewskiego
oraz Michała i Sylwestra Wójcików;
+Michała i Stanisławę Bogusławskich, Jana Więckowskiego oraz
zmarłych z cr. Duczków;
+Jana w 17 rocz. śmierci i Michalinę Matyjaszczyków;
+Janinę w 1 rocz. śmierci i Kazimierza Rybaków.
12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Mariusza
Dziedzina w 3 rocz. ślubu i ich córeczki.
16.00 Za +Teresę Jankowską /int. od chrześniaka Mariusza/.

