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VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
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».
Ewangelia * Łk 6, 17. 20-26



Błogosławieni jesteście...
Przysłowie mówi wprawdzie, że pieniądze szczęścia nie dają, jednak samo szczęście
kojarzy się nam zawsze z posiadaniem czegoś. Gdy myślimy o szczęściu, zakładamy,
że człowiek szczęśliwy „coś ma", czy to w znaczeniu materialnym, czy jeszcze bardziej
w sensie duchowym.
Cała paleta programów telewizyjnych, radiowych czy gazetowych konkursów chce nas
przekonać, że włączenie się do wspólnej zabawy może zmienić nasze życie, odmienić nasz
los, dać nam coś, na co sami nie moglibyśmy sobie pozwolić. Za wszystkimi hasłami, które
towarzyszą przeróżnym quizom, konkursom czy, jak się zwykło ostatnio mówić, zmaganiom
konkurentów, pobrzmiewa jedno: „będziesz miał więcej, będzie ci lepiej, będziesz szczęśliwszy...".
Ewangelia błogosławieństw, która wpisuje się w liturgię kolejnej niedzieli, zupełnie
zmienia obraz szczęścia. Można powiedzieć, że odwraca o sto osiemdziesiąt stopni nasze
myślenie o szczęściu. Tutaj błogosławieni (szczęśliwi) są ubodzy, głodni, płaczący,

pogardzani i znienawidzeni z powodu wiary w Chrystusa. A więc ci, którym w sensie duchowym lub materialnym czegoś brakuje; ci, którzy „czegoś nie mają".
Skąd bierze się szczęście wszystkich, którym czegoś w życiu brakuje? Jest to szczęście, które rodzi się z głębokiej nadziei. Ich szczęściem jest sam Bóg, nadzieja nagrody
w niebie. Żyjąc w świecie, w którym preferuje się szybki zysk, inwestycje, które mają przynosić natychmiastowe efekty, chyba coraz trudniej przychodzi nam wyobrazić sobie, co
znaczy szczęście w niebie. Szczęście dalekie, którego nie da się sprawdzić ani w żadnym
arkuszu kalkulacyjnym, ani za pomocą komputerowej symulacji...
Trzeba jednak pamiętać, że nie da się w pełni i głęboko przeżywać wiary w codziennym życiu, pośród najrozmaitszych spraw, które pochłaniają nas każdego dnia, jeśli kalkulacji, symulacji i wszelkich innych przewidywań nie zamieni się na szczere i proste zawierzenie. Błogosławieństwo płynące z nadziei.
Nie wolno nam oczywiście rezygnować z własnej pracy, osobistego wysiłku i zaangażowania, a czasami nawet chłodnych kalkulacji, ale trzeba zostawić także trochę miejsca
dla Pana Boga. Licząc na własne siły i zdolności, trzeba liczyć także na Niego.
Źródło: Przewodnik Katolicki
ks. Dariusz Madejczyk


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski
o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych
dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy
dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.
2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 1700.
3. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszenia po rodzinach naszej parafii. Bóg
zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe urządzenie czyszczące do naszej
świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego Sakramentu do
polowych celebr odpustowych na naszej Kalwarii.
4. Dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa, zgromadzimy się w czwartkowy dzień na
adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na Mszach świętych: o godzinie 720, 1500:
z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz o 1700. O przewodniczenie adoracji proszę grupę I.
Naszej modlitwie będzie przyświecała troska o nowe, święte powołanie kapłańskie oraz
o łaskę wytrwania i rozwoju w powołaniu.
5. W piątek z okazji Święta Katedry świętego Piotra Apostoła, podczas Mszy świętej o godz.
1700 będziemy modlili się o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne łaski dla
papieża. Po Mszy świętej spotkanie dla bierzmowanych, przynieśmy ze sobą indeksy.
Proszę o obecność obowiązkową.
6. W przyszłą niedzielę na Mszę świętą o godzinie 1600 zapraszam dzieci I Komunijne
z rodzicami. Po Mszy świętej spotkanie organizacyjne. Proszę o obecność
obowiązkową.



7. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie kolektą „specjalną” – przeznaczoną na dalsze prace
renowacyjno-konserwatorskie w naszej świątyni. Polecam ją naszemu wspólnemu
zatroskaniu.
8. Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom.

W tym tygodniu patronują nam:



w piątek, 22 lutego, święto Katedry Świętego Piotra Apostoła,
w sobotę, 23 lutego, św. Polikarp (ok. 69-155), męczennik, ustanowiony przez św. Jana
Apostoła biskupem Smyrny.
W Kościele obchodzimy 22 lutego święto Katedry świętego Piotra, Apostoła.
W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron - katedra na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V-go w. znajdował się on w baptysterium bazyliki
św. Piotra. Słynny budowniczy tej świątyni, Jan Wawrzyniec Bernini, zamknął ów tron
w potężnej, marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej Chrystusa w Kościele tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców.
W święto Katedry św. Piotra wyrażamy wdzięczność Bogu za misję powierzoną Apostołowi Piotrowi i jego następcom. „Katedra” to dosłownie tron biskupa stojący w kościele będącym matką diecezji, z tej racji nazywanym właśnie „katedrą”. Stanowi symbol władzy
biskupa, w szczególności jego „magisterium”, to znaczy ewangelicznego nauczania, którego
jako następca Apostołów ma on strzec i przekazywać dla dobra całej wspólnoty chrześcijańskiej. Kiedy biskup obejmuje Kościół partykularny, który został mu powierzony,
to zasiada na katedrze. Z tego miejsca jako nauczyciel i pasterz będzie przewodził
w ziemskiej pielgrzymce wierzących, we wzroście ich wiary, nadziei i miłości.
Pierwsze wzmianki o celebrowaniu święta Katedry św. Piotra pochodzą już z III wieku.
Różni się ono od innego ważnego wydarzenia liturgicznego — rocznicy męczeńskiej śmierci
Apostoła (29 czerwca) — jego narodzin dla nieba. Chrześcijanie rzymscy obchodzili to święto od IV w., wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W połowie V wieku święto
było obchodzone w Rzymie u św. Piotra wraz z wigilią w obecności papieża i biskupów.
Jego oficjalne obchody zatwierdzono jednak dopiero w 1558 roku za pontyfikatu papieża
Pawła IV wraz z bliźniaczym wspomnieniem rodem z Syrii. Oba koegzystowały aż do reformy kalendarza liturgicznego, która miała miejsce w roku 1960. Tak więc przez kilka wieków
obchodzono dwa święta Katedry św. Piotra: jedno 22 lutego z myślą o Rzymie — siedzibie
papieży, drugie 18 stycznia na chrześcijańskim Wschodzie ze stolicą w Antiochii — pierwszego biskupstwa św. Piotra. W XX wieku uznano za stosowne pozostawienie tylko rzymskiego wspomnienia, tym bardziej że według wczesnych przekazów chrześcijanie właśnie
22 lutego przywoływali na pamięć śmierć pierwszego spośród Apostołów. Liturgia katolicka
przejęła i uświęciła zwyczaj wywodzący się od pogan, którzy w tym dniu oddawali cześć
zmarłym rodzicom, krewnym i znajomym. Chrześcijanie uznali tę okoliczność za dobrą
sposobność, aby dać odpór pogańskiemu świętu, ustanawiając 22 lutego dniem wspomnienia odejścia do wieczności Zastępcy Chrystusa na ziemi.
www.gosc.pl/Święto Katedry świętego Piotra Apostoła

Intencje Mszy świętej
800
1000
niedziela
1130
17.02.
1600
Wdzydze 1300

† Urszula Rompca– w 18 rocznicę śmierci;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
Dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę urodzin Weroniki;
† Jacek i Stanisław Wardynowie;
† Rodzice: Franciszek i Zofia Hincowie

poniedz.
18.02.

720
1700

† Marek Kamrowski oraz zmarli z rodziny Kamrowskich i Sabiniarzów;
† Ludwik Śledź – w 15 rocznicę śmierci;

wtorek
19.02.

720
1700

† Leon Ważyński;
† Jan i Czesława Homa oraz Tadeusz Burchardt;

720
1700

† Rodzice Jażdżewscy z obu stron oraz Mirosław, Regina i Henryk
Intencja Róży p. Ireny Kozłowskiej z Bekasewa o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członkiń Róży i ich rodzin oraz o nagrodę nieba
dla zmarłych zelatorek i członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

środa
20.02.

czwartek
21.02.

720
1500
1600-1700
1700

† Maria Lewińska oraz Jadwiga i Michał;
Msza św. zbiorowa z Koronką do Bożego Miłosierdzia;
Spowiedź święta;
† Michał – w 37 rocznicę urodzin i Helena Lubeccy;

piątek
22.02.

720
1700

† Helena Rogala - intencja z pogrzebu;
† Jerzy Czapiewski – z okazji urodzin;

sobota
23.02.

720
1700

Dziękczynno-błagalna w intencji małżonków Urszuli i Józefa Zielińskich;
† Henryk Miszewski oraz Ewa i Brunon;

niedziela
24.02.

800
1000
1130
1600

† Tadeusz Erdman oraz zmarli z rodziny Milochów i Łangowskich;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
Dziękczynno – błagalna w intencji rodziny Sylków;
† Rodzice: Leon, w 40 rocznicę śmierci i Helena
oraz rodzeństwo z rodziny Mrosewskich;
† Leokadia i Leon Narlochowie


Wdzydze 1300

ks. proboszcz Jan Flisikowski
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