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IV Niedziela Zwykła
Ewangelia wg. św. Mateusza
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».

Intencje mszalne
Poniedziałek 30. 01. 2017
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBF. z podz. za odebrane łaski, z pr. o zdrowie i o
wszelkie Boże błog. w int. Zofii Wojnar z ok. urodzin i w int. całej rodziny
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog.
w int. Marianny z ok. 30 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i w int. całej rodziny

Wtorek 31. 01. 2017 – św. Jana Bosko, kapłana
7. 00 Za + Antoniego Kiełbasa, syna Huberta, brata Pawła, bratową Magdalenę,
rodziców, teściów, szwagierkę Marię, szwagrów Piotra i Alojzego oraz d.op.

Środa 1. 02. 2017
18. 00 Za + Jadwigę Jurgens w 30 dz. po śm., która zmarła za granicą, za ++ z rodz.
Mikoszek - Jurgens i d.op.

Czwartek 2. 02. 2017 - Ofiarowanie Pańskie – święto
Dzień Życia Konsekrowanego – I czw. m-ca
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 - O nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne
- Za + Hansa Janikula, który zmarł za granicą
17. 00 Godzina Święta
18. 00 Za + Cecylię Skrzypczyk w 30 dz. po śm., za + ojca Jana i pokr.

Piątek 3. 02. 2017 - św. Błażeja, m i Oskara – I pt m-ca
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Dobrodziejów i za naszych
Chorych
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. do B.Op. MBF z podz.
za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. Tadeusza Kłak z ok. 60 r.
ur., w int. Sylwii i Tadeusza z ok. 36 r. ślubu, za córkę Mariolę i za wnuczki
18. 30 Katecheza dla dzieci I- Komunijnych

Sobota 4. 02. 2017 - I sob. m-ca
7. 00 - Do Niep. Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców
- Za + Piotra Henike w I r. śm.
7. 30 Modlitwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
12. 00 Różaniec za Kościół, w int. Ojca św. i za prześladowanych chrześcijan
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Za ++ Cecylię i Wilhelma Sikora, + brata, szwagra i d.op.
- Za + matkę Jadwigę Gabriel w 5 r. śm., za + ojca Gerharda, za ++ z rodzin
Gabriel – Warzyc - Wojewoda, pokr. i d.op.
- Za + Jana Klik w 18 r. śm., za + żonę Marię, ++ rodziców, rodzeństwo,
teściów i d.op.
- Za + Jana Kurc, żonę Marię, syna Joachima, za ++ z rodz. Kurc - Bregula
- Za + Jerzego Smolin w rocznicę śm., jego ++ rodziców, teściów Jana i Marię
Bazelak, za zięcia Zygmunta Klepert w rocznicę śm., jego ++ rodziców i za +
ciocię Jadwigę Sańkowską a także za + Ewę Kupczak, za + Józefa Kowol,

pokr. i d.op.
- Za ++ z rodz. Kasperek - Linkert - Kornek - Lazar i d.op.

Niedziela 5. 02. 2017 – V Niedziela Zwykła
8. 00
10. 30
16. 00
16. 30

Za + męża i ojca Karla Grüner w dniu urodzin, za ++ rodziców i rodzeństwo
Za ++ Annę i Franciszka Piechota, za ++ z rodz. Piechota – Matejka i d.op.
Nieszpory
Za ++ z rodziny Koperskich, za + Teodora, Piotra, Stanisławę i d.op.

Pozostałe ogłoszenia
W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: we wtorek św. Jana Bosko,
patrona dzieci i młodzieży, św. Błażeja i św. Agaty (niedziela)
2. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na ubezpieczenie
kościoła
3. W czwartek święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie określane świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Czcimy Jezusa Chrystusa, który jest światłością
świata i Jego Matkę Najśw. Maryję Pannę. W tym dniu błogosławieństwo
świec i procesja ze świecami. Jest to Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego
4. W piątek wspomnienie św. Błażeja. Udziela się w tym dniu wiernym
błogosławieństwa gardła ku Jego czci, a także w święto Ofiarowania
Pańskiego
5. W niedzielę błogosławieństwo wody i chleba ku czci św. Agaty
6. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca
7. W pierwszy piątek od 9.00 odwiedziny chorych
8. W święto Ofiarowania Pańskiego kolekta na klasztory klauzurowe, a w
przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na potrzeby Seminarium i innych
instytucji diecezjalnych
9. W tym tygodniu w środę zakończyłem tegoroczną kolędę. W imieniu
własnym i naszych ministrantów starszych i młodszych dziękuję za bardzo
miłe i serdeczne spotkania, za wszelkie posiłki jakimi byliśmy częstowani.
Wszystkim za wszystko składamy serdeczne Bóg zapłać
10. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00
1.

trakcie dzisiejszych Nieszporów na zakończenie okresu
Bożonarodzeniowego, nasz chór parafialny da koncert kolęd i pastorałek

11. W

Patron tygodnia – św. Błażej
Św. Błażej, biskup, męczennik. Pochodził z Sebasty w Armenii. Studiował filozofię.
Został lekarzem. Porzucił jednak swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd
wezwano go na stolicę biskupią w rodzinnym mieście. Podczas prześladowań za
cesarza Licyniusza został aresztowany i uwięziony.
Po okrutnych torturach ścięty mieczem w 316(?) roku.
Patron m. in. kamieniarzy i miasta Dubrownika.
Przyzywany podczas chorób gardła, bowiem święty uleczył duszące się dziecko,
w którego gardle utkwiła ość. Opiekun zwierząt. Jeden z Czternastu Świętych
Wspomożycieli.
W IKONOGRAFII Św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi.
Atrybutami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane
świece, zgrzebło - narzędzie tortur.

Pierwszy list 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, wybrał
to, 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 wobec 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".

Humor
Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza:
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!
Gościu po powrocie z urlopu w Anglii spotyka kumpla.
- No i jak tam urlop, podobało się?
- Super, nawet wiem dlaczego Anglicy tak fanatycznie piją herbatę.
- Tak? Dlaczego?
- Wystarczyło skosztować ich kawy.
Żona do męża przed wyjściem na plażę:
- Chiałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich!
- To załóż łyżwy...

