
  
 
„Jezus, jako nowy Mojżesz, zajmuje miejsce na 'katedrze', jaką jest Góra i nazywa 
«błogosławionymi» ludzi ubogich duchem, zasmuconych, miłosiernych, odczuwają-
cych głód sprawiedliwości, czystych sercem, prześladowanych (por. Mt 5, 3-10). Nie 
jest to jakaś nowa ideologia, ale nauczanie, które pochodzi z wysoka i dotyczy kondy-
cji ludzkiej, właśnie tej, którą Pan, wcielając się, zechciał przyjąć, aby zbawić człowie-
ka. Dlatego Jezus kieruje swe Kazanie na Górze do całego świata, ku teraźniejszości i 
przyszłości i można je zrozumieć i przeżywać tylko przez naśladowanie Jezusa i towa-
rzyszenie Mu w drodze. Błogosławieństwa są nowym programem życia, pomagają-
cym uwolnić się od fałszywych wartości świata i otworzyć się na prawdziwe dobra, 
teraźniejsze i przyszłe. Gdy bowiem Bóg pociesza, zaspokaja głód sprawiedliwości, 
ociera łzy smutku, oznacza to, że poza odczuwalnym wynagradzaniem każdemu 
otwiera królestwo nieba. Błogosławieństwa są realizacją Krzyża i Zmartwychwstania 
w egzystencji uczniów. Odzwierciedlają one życie Syna Bożego, który daje się prze-
śladować i wzgardzić aż po skazanie na śmierć, aby ludzie mogli być zbawieni. 
Starożytny pustelnik, Piotr z Damaszku pisze: «Błogosławieństwa są darem Boga i 
winniśmy okazywać Mu za nie wielką wdzięczność, i za korzyści, jakie z nich wypły-
wają, to znaczy królestwo niebieskie w przyszłym wieku, pociechę tutaj, pełnię 
wszelkich dóbr i miłosierdzie od Boga (...) jednym słowem, abyśmy się stali obrazem 
Chrystusa na ziemi». Komentarzem do Ewangelii Błogosławieństw jest sama historia 
Kościoła, dzieje świętości chrześcijańskiej, gdyż — jak pisze św. Paweł — «Bóg wybrał 
(...), co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według 
świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unice-
stwić» (1 Kor 1, 27-28). Dlatego Kościół nie boi się ubóstwa, wzgardy, prześladowań 
w społeczeństwie często pociąganym przez dobrobyt materialny i władzę doczesną. ” 

 
 
 Panie, nasz Boże, zawierzamy Ci czas Wielkiego Postu. Otwórz nasze serca i 
umysły, abyśmy wiarą i rozumem przyjęli piękno i bogactwo ośmiu błogosławieństw. 
Aby nasza codzienność była realizacją Twojego powołania. Aby wypełnianie Twojej 
woli dawało nam poczucie szczęścia.  
Panie, nasz Boże, zawierzamy Ci naszych najbliższych. Niech ci, którzy potrzebują 
Twojego błogosławieństwa, doświadczą Twej miłości. Niech ci, którzy potrzebują 
Twojego wybaczenia, znajdą drogę do konfesjonału. Niech smutni znajdą pociesze-
nie w kontemplacji krzyża Chrystusowego. Amen. 
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 Czas Wielkiego Postu - dar kochającego Ojca. Tak przyjmijmy ten liturgiczny okres. Niech 
będzie on dla nas również czasem pogłębionej refleksji na temat ośmiu błogosławieństw, wy-
powiedzianych przez Pana Jezusa podczas kazania na górze. Przypomnijmy sobie słowa Pana 
Jezusa zapisane w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5, 3-10: 
 „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosła-
wieni, 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. Błogosławie-
ni 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.” 
 Wspaniałe obietnice Boże, wypowiedziane przez naszego Zbawiciela od początku chrześci-
jaństwa były podstawą wielu rozważań, medytacji i teologicznych dysput. Zanim przejdziemy 
do omawiania  błogosławieństw, zacznijmy od przeczytania fragmentu „Wykładu Nauki Chrze-
ścijańskiej” napisany w 1844 roku na prośbę papieża Klemensa VIII przez św. Robetra Bellerina, 
kardynała: 
 „Czym są Błogosławieństwa o których Chrystus Pan w Ewangelii naucza? Są drugą drabiną 
do doskonałości, podobną do tej, którą składają Dary Ducha Świętego; bo siedem Błogosła-
wieństw stanowią siedem szczebli podnoszących do stanu błogosławionego; a zaś ósme błogo-
sławieństwo nie jest już nowym szczeblem, lecz jakby cechą służącą do rozpoznania, czyśmy 
już weszli na szczebel ostatni. 
 W pierwszych trzech Błogosławieństwach, Chrystus Pan naucza nas odrzucać przeszkody 
do doskonałości wiodącej do stanu błogosławionego. Przeszkody te w ogólności odnoszą się do 
trzech, a tymi są: Bogactwa, Zaszczyty i Rozkosze. I dlatego to, Chrystus Pan powiada najprzód: 
„Błogosławieni ubodzy duchem” to jest ci, którzy dobrowolnie wzgardzają bogactwy. Po wtóre: 
„Błogosławieni cisi” to jest ci, którzy chętnie ustępują pierwszeństwa drugim, i nie opierają się 
tym, którzy się im sprzeciwiają. Po trzecie: „Błogosławieni którzy płaczą” to jest ci, którzy nie 
szukają roztargnień i rozkoszy świata, lecz chętnie czynią pokutę i opłakują grzechy swoje. W 
dwóch następnych Błogosławieństwach, Chrystus Pan naucza nas doskonałości życia czynnego, 
która zależy na chętnym wypełnianiu tego wszystkiego, do czego nas obowiązują sprawiedli-
wość i miłość. Dlatego, Czwarte Błogosławieństwo jest w tych słowach: „Błogosławieni którzy 
łakną, i pragną sprawiedliwości". Piąte zaś mówi: „Błogosławieni miłosierni”. Szóste i Siódme 
mają już na celu życie bogomyślne: dlatego w Szóstym powiedziano jest: „Błogosławieni czy-
stego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” to jest, w tym życiu znać Go będą przez dar Bo-
gomyślności (per gratiam contemplationis), a w przyszłym widzieć Go będą w całej chwale Je-
go. Siódme zaś Błogosławieństwo tak mówi: „Błogosławieni pokój czyniący: albowiem nazwani 
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będą synami Bożymi” to jest, błogosławieni ci, którzy do daru Bogomyślności przydawszy 
miłość doskonałą, wszystkie swe sprawy urządzili według Boga, i do królestwa swej duszy 
pokój wprowadzili: tym bowiem sposobem staną się synami Bożymi podobnymi do Ojca 
naszego który jest w Niebiesiech, i będą święci i doskonali. W Ósmym Błogosławieństwie, jak 
to dobrze uważa Augustyn św., nie masz już nowego szczebla doskonałości, lecz objawionym 
jest znak wyraźny do poznania, czyśmy do niej doszli: tym znakiem jest chętne znoszenie 
prześladowania dla sprawiedliwości: bo jak złoto w ogniu, tak człowiek sprawiedliwy i dosko-
nały doświadcza się w utrapieniach: „Błogosławieni którzy cierpią prześladowanie dla spra-
wiedliwości: albowiem ich jest Królestwo Niebieskie” (Mt. V, 3-10), mówi Pan.” 
 
 
 Człowiek został stworzony do szczęścia. Wasze pragnienie szczęścia jest więc uzasad-
nione. Chrystus ma odpowiedź na wasze oczekiwania. Dlatego prosi was, abyście Mu zaufali. 
Prawdziwa radość jest zdobyczą, do której nie dochodzi się bez długiej i trudnej walki. Chry-
stus zna tajemnicę zwycięstwa.  
 Osiem Błogosławieństw to drogowskazy ukazujące kierunek, w jakim należy iść. Jest to 
droga pod górę, a Jezus przeszedł ją pierwszy. I jest On gotowy przejść ją z wami jeszcze raz. 
Pewnego dnia powiedział: «Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności» (J 8, 12). A w 
innych okolicznościach dodał: «To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby 
radość wasza była pełna» (J 15, 11). 
 Idąc z Chrystusem, można osiągnąć radość, prawdziwą radość! Właśnie dlatego dziś 
ponownie wzywa On was do radości: «Błogosławieni...» Przyjmując Jego chwalebny krzyż 
pozwólcie, by w ciszy waszych serc rozbrzmiało to pocieszające i wymagające słowo: 
«Błogosławieni...» (fragment homilii, Toronto, 25.07.2002) 
 
 

 
 W piątek Droga Krzyżowa o godz.17.15 – poprowadzi ją Krąg Rodzin, a w nie-
dzielę Gorzkie Żale o godz. 17.00. 
 Okazja do spowiedzi w pierwszy piątek od 7.30-8.00, 17.00- 18.00. 
 W sobotę odwiedzimy chorych z Komunią św. od godz. 9.00. Spotkanie Wspól-
noty Żywego Różańca w sobotę o godz. 17.00. 
 W gablocie przed kościołem są wywieszone programy pielgrzymek samolotem 
do Rzymu, autokarem w Alpy Bawarskie i autokarem do włoskich sanktuariów. Zapi-
sy będziemy przyjmować w zakrystii od przyszłej niedzieli.  
 Odszedł z naszej wspólnoty do Pana +Józef Górski „ Dobry Jezu...” 
Niedziela, 1.03:  
07.30 + Bronisława Sęk /greg./ 
07.30 w intencji wszystkich zmarłych 
09.30 + Maria Zając /greg./ 
11.30 w intencji wszystkich Parafian 
11.30 + Aniela Lamch – od WŻR 
18.00 dziękczynna za udaną operację Stanisława, z prośbą o dalszą opiekę nad 
  całą Rodziną 

Poniedziałek, 2.03:  
18.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Barbara Bombol  
18.00 + Józef Górski- od Albiny z rodziną z Sułkowa 
  
Wtorek, 3.03:  
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Bogusław Sala – od koleżanek i kolegów z Stalprodukt S.A. 
18.00 dziękczynna za dar życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże w 84 rocznicę   
 urodzin dla Genowefy 
 
Środa, 4.03: 
08.00 + Józef i Rozalia Drabina, Maria Worytko 
18.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Kazimierz Kania – na imieniny od rodziny 
 
Czwartek, 5.03:  
18.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Franciszek Flig i z prośbą o zdrowie dla Zofii i córki 
18.00 + Roman Kręcina – od sąsiadów Koroza 
 
Piątek, 6.03:  
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
18.00 + Paweł Dudra – od Felicji Ryś 
18.00 + Urszula Zielińska – od Elżbiety i Grzegorza Zielińskich z rodziną 
 
Sobota, 7.03:  
08.00 + Bronisława Sęk /greg./ 
08.00 + Marek Drobniak – od kolegów, koleżanek emerytów z Kontroli Jakości Tele-
foniki 
18.00 z prośbą o wzrost wiary, nadziei i miłości dla członków WŻR i ich rodzin 
  
Niedziela, 8.03:  
07.30 + Bronisława Sęk /greg./ 
09.30 z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Klimków 
09.30 + Roman Kręcina – od rodziny Chromy 
11.30 w intencji wszystkich Parafian 
11.30 dziękczynna za rok życia dziecka 
18.00 dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Elżbiety i Wiesława Boroń 
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