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Błogosławieństwa to nasze 
drogowskazy – obok Dekalogu – 
do Pana Boga. Bóg ma wielkie 
upodobania w  tym co słabe, aby 
objawić swoją wielką moc i siłę. 

Redakcja



2 Tygodnik Wniebowzięta  pismo Parafii WNMP w PolanicyZdroju

Jezus, widząc tłumy, wyszedł 
na górę. A  gdy usiadł, przystąpili 
do Niego Jego uczniowie. Wtedy 
otworzył usta i  nauczał ich tymi 
słowami: „Błogosławieni ubodzy 
w duchu, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie. Błogosławie
ni, którzy się smucą, albowiem oni 
będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem 
oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pra
gną sprawiedliwości, albowiem 
oni będą nasyceni. Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosier
dzia dostąpią. Błogosławieni czy
stego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowa
dzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowanie dla sprawiedliwo
ści, albowiem do nich należy kró
lestwo niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy wam urągają i prze
śladują was i gdy z mego powodu 

mówią kłamliwie wszystko złe 
o  was. Cieszcie się i  radujcie, al
bowiem wielka jest wasza nagro
da w niebie”.

Drodzy bracia i  siostry, słyszy
my dzisiaj błogosławieństwa, któ
re wypowiada Jezus na Górze. 
Stanowią one dla nas – obok De
kalogu – wzór postępowania 
chrześcijańskiego. Jezus chciał 
owymi błogosławieństwami zbu
rzyć porządek – chciał zburzyć do
tychczasową logikę świata, która 
szczęście upatrywała w  doczesno
ści. 

Jezus stawia świat na głowie. 
Bóg wzywa do postawy, która da
leka jest od życiowego pragmaty
zmu. Ewangeliczne błogosławień
stwa kompletnie nie uwzględniają 
tego, że żyjemy w świecie, którym 
rządzi pieniądz, władza, przemoc, 
intryga i rozpusta. Wkraczając na 
drogę, którą dziś wskazuje nam 
Jezus, zachowujemy się, jakby
śmy byli nie z tego świata. 

Czym 
bowiem jest 
ten świat? 
Ten świat 
to ciągłe 
wojny i  dą
żenie do 
władzy nad 
człowie
kiem. Jakie 
wartości 
nam propo
nuje? To 
chwilowe 
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przyjemności. Jaką wizję człowie
ka nam przedkłada? Nie jesteś 
dla świata dzieckiem Bożym 
i  twoje życie nie jest bezcenne.  
Jesteś tyle wart, ile twoje osią
gnięcia w  pracy. Czy w  takim 
świecie chcesz żyć? W  świecie, 
gdzie nie ma Boga lub jest spy
chany na bardzo odległy plan? 

Nie Jezus był w  błędzie, kiedy 
dawał błogosławieństwa, ale to 
świat jest w błędzie, kiedy te bło
gosławieństwa odrzuca. To Syn 
Boży miał rację, kiedy mówił, iż 

szczytem miłości jest ofiara z  sa
mego siebie. W  błędzie zaś jest 
ten, kto wszystkie siły poświęca 
na zaspokojenie swoich egoistycz
nych zachcianek. W końcu to Me
sjasz miał rację, gdy wzywał do 
gromadzenia duchowych skarbów, 
których złodziej nie ukradnie. 
Wielkie zaś rozczarowanie czeka 
tych wszystkich, którzy swą całą 
ufność pokładają w bogactwie.

 
Ks. Mateusz Matusiak
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1. Nabożeństwa w  tym tygodniu: 
we wtorek do św. Siostry Fau
styny i  św. Jana Pawła II; 
w  środę nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy; 
w  czwartek w  intencji powo
łań – g. 16.30

2. W czwartek 2 lutego obchodzi
my Święto Ofiarowania Pań
skiego, zwane Świętem Matki 
Bożej Gromnicznej. Msze św. 
będą sprawowane o  g. 07.00, 
10.00, 17.00, w  czasie których 
będzie błogosławieństwo grom
nic.

3. Również w Święto Ofiarowania 
Pańskiego, obchodzimy Świato
wy Dzień Życia Konsekrowane
go. Pamiętajmy w  modlitwach 
o  zgromadzeniach zakonnych, 
zwłaszcza posługujących w  na
szej parafii, wypraszając im 
błogosławieństwo i  dar powo
łań. Taca w tym dniu – zgodnie 
z apelem Biskupa Świdnickiego 
– przeznaczona będzie na 
klasztory klauzurowe posługu
jące w  naszej diecezji: Siostry 
Klaryski z  Ząbkowic Śląskich 
i Kłodzka.

4. W  tym tygodniu przypada 
pierwszy czwartek, pierw
szy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. Spowiedź święta 
w  czwartek i  w  piątek od  g. 
16.00 do g. 17.00. 

5. W piątek o g. 16.00 zmiana ta
jemnic różańcowych i nabożeń
stwo ku czci Serca Pana Jezu
sa. W tym dniu – z racji wspo
mnienia św. Błażeja – błogosła
wieństwo gardeł po Mszach św.

6. W  sobotę odwiedziny chorych 
od  g. 09.00. O  g. 16.15 nabo
żeństwo do Niepokalanego Ser
ca Maryi.

7. Kancelaria parafialna czynna 
będzie w środę i w sobotę od g. 
18.00 do g. 18.30. 

8. Zachęcamy do lektury katolic
kiej prasy.

9. Solenizantom i  jubilatom tygo
dnia życzymy wielu Bożych 
łask.

29 stycznia 2023 roku
IV niedziela w ciągu roku

Ogłoszenia duszpasterskie



PONIEDZIAŁEK 30.01.2023 r. 
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 17)
godz. 17:00 – + brat Stefan w 3 rocznicę śmierci, + bratowa Henryka 

(f)
WTOREK 31.01.2023 r. WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 18)
godz. 17:00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Święte

go oraz opiekę Matki Bożej dla Kacpra z okazji 18 rocz
nicy urodzin

ŚRODA 01.02.2023 r.
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 19)
godz. 17:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

oraz potrzebne łaski dla Ewy z okazji urodzin
CZWARTEK 02.02.2023 r. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 20)
godz. 10:00 – + Mieczysław 
godz. 17:00 – Dziękczynna za Eucharystię i Kapłaństwo, za kapłanów 

z naszej parafii, za Służbę Liturgiczną, o powołania ka
płańskie, zakonne i misyjne, w intencji Seminarium 
Duchownego 

PIĄTEK 03.02.2023 r.
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 21)
godz. 17:00 – Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za 

grzechy i zniewagi poczynione przez ludzi
SOBOTA 04.02.2023 r.
godz. 07:00 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 22)
godz. 17:00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 
NIEDZIELA 05.02.2023 r. V NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 07:00 – + Maria SOZAŃSKA, ++ z rodziny
godz. 08:30 – ++ rodzice Czesława (f) i Stanisław KUBICCY, + Jolan

ta ZAJĄCZKOWSKA
godz. 10:00 – + Stanisław KOZIOŁ w 5 rocznicę śmierci (od córek 

z rodzinami)
godz. 11:30 – + ks. Antoni KOPACZ (greg. 23) 

godz. 17:00 – + Andrzej w 1 rocznicę tragicznej śmierci

Intencje Mszalne 30-01– 05.02.2023 r.


