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Ewangelia IV niedzieli zwykłej 

rok A 

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na 

górę. A gdy usiadł, przystąpili do 

Niego Jego uczniowie. Wtedy otwo-

rzył 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, albo-

wiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają 

pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześla-

dowanie dla sprawiedliwości, albo-

wiem do nich należy królestwo niebie-

skie. 

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.” (Mt , 1-12) 

Ewangelista Mateusz zamieścił 

w swojej ewangelii tekst, który nazy-

wamy Ośmioma Błogosławieństwami.  

 
 

Słowo „błogosławieni” można także 

tłumaczyć jako „szczęśliwi”. Jezus 

prezentuje osiem postaw, osiem dróg 

do szczęścia. Nie jest to jednak szczę-

ście łatwe. Wśród prezentowanych 

dróg są takie, z którymi łatwo się 

utożsamiamy. Każdy z nas chciałby 

być: miłosierny, sprawiedliwy, każdy 

chciałby być osobą, która wprowadza 

pokój. Wśród błogosławieństw są 

również zdania trudne, z którymi nie 

jest łatwo się zgodzić, a tym bardziej 

realizować je w swoim życiu. Pytamy 

być może: Dlaczego trzeba być ubo-

gim, cichym, smutnym czy osobą, 

która jest prześladowana? Dlaczego 

Pan Jezus w ewangelii wymaga od nas 

takich postaw? Nie jest to pytanie 

łatwe. Wydaje się, że właśnie w takich 

postawach odkrywamy szczególnie 

Bożą obecność i Boże działanie. Sku-

pmy się na dwóch z nich.  

Pierwszym z nich jest błogosławień-

stwo, które mówi o ubogich w du-

chu, do których należy królestwo 
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niebieskie. Być ubogim to zrezygno-

wać z czegoś wartościowego, z czegoś 

co w moim życiu jest ważne i po-

trzebne. Ubóstwo oznacza także 

zależność od innych osób, przypo-

mina, że w moim życiu nie jestem 

samowystarczalny. To błogosławień-

stwo uczy mnie, że do szczęścia jest 

mi potrzebny Bóg – dawca wszelkiego 

dobra, oraz drugi człowiek; że szczę-

śliwym staję się w relacji z kimś in-

nym, a nie sam ze sobą. Ubóstwo 

otwiera mnie na drugiego, bo otrzy-

muję od niego to, co mi jest potrzebne 

do życia. Dziś w świecie, w którym 

stawia się na niezależność i samo-

dzielność, to błogosławieństwo jest 

szczególnie aktualne, bo pokazuje, że 

prawdziwe szczęście jest w moim 

życiu wtedy, kiedy potrafię przyjąć 

dar Boga – łaskę, oraz dar drugiego 

człowieka – konkretną pomoc. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na 

własność posiądą ziemię. To Błogo-

sławieństwo przypomina o Abraha-

mie, człowieku „bez ziemi”. Przez 

większą część swojego życia Abraham 

nie miał ziemi. Był nomadą – wę-

drowcem, który razem ze swoim do-

bytkiem wędrował przez dobrze znany 

sobie świat mieszkając w namiotach. 

Nie miał nie tylko ziemi, ale i syna, 

któremu mógłby powierzyć swój ma-

jątek. Pewnego dnia w środku nocy, 

usłyszał Głos wzywający go do wyru-

szenia w drogę. Głos obiecywał, że 

z Abrahama uczyni wielki naród, że 

posiądzie on ziemię na własność i że 

będzie miał syna, na którego czekał 

już siedemdziesiąt pięć lat. Głos jed-

nak, który słyszał Abraham po pew-

nym czasie zamilkł i Abraham czekał 

aż dwadzieścia pięć lat na spełnienie 

obietnicy. Był człowiekiem cichym 

(łagodnym, bo tak też można to prze-

tłumaczyć) i doczekał się syna – dzie-

dzica jego imienia i ogromnego ma-

jątku. Bóg spełnił swoją pierwszą 

obietnicę dopiero po dwudziestu pię-

ciu latach. Wtedy urodził się Izaak. 

Jednak dopiero kilkaset lat później 

Bóg spełnia obietnicę potomstwa 

licznego jak gwiazdy na niebie, wtedy 

gdy przychodzi Chrystus – potomek 

Abrahama. To właśnie wiara w Jezusa 

i w to, że jest zapowiedzianym Mesja-

szem – Synem Bożym, czyni każdego 

wierzącego potomkiem Abrahama, 

jedną z gwiazd na niebie.  

 

Abraham posiadł także ziemię. Nie 

chodzi tu tylko o ziemię obiecaną, ale 

także o niebo – które dla każdego 

z nas wierzących powinno być celem, 

do którego zmierzamy. Potrzebujemy 

dziś przyjąć postawę Abrahama, 

człowieka który uwierzył wbrew na-

dziei. Nie chodzi tylko o dążenie do 

Ziemi Obiecanej, do Nieba. Chociaż 

to oczywiście najważniejsza sprawa. 

Aby dojść do Ziemi Obiecanej,  po-

trzeba nam dziś uczyć się od Abraha-

ma postawy słuchania Boga i jego 
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Słowa, które wypowiedział. Tym 

słowem jest Jezus Chrystus i  Dobra 

Nowina o Królestwie Niebieskim. 

Potrzeba nam dziś także cierpliwości 

w stosunku do Boga i drugiego czło-

wieka, ale także w stosunku do nas 

samych. Chcemy od razu wszystko 

mieć i wszystko posiadać, nie umiemy 

czekać, bo uważamy, że nam się nale-

ży. Tymczasem przykład Abrahama 

i chyba każdej postaci biblijnej poka-

zuje, że czekać trzeba, że Bóg nie 

działa jak supermarket, w którym 

zostajemy obsłużeni „szybko i kom-

fortowo”. Cierpliwość względem 

Boga jest nam potrzebna, bo otwiera 

nas na dary, których nam udziela. 

Umiejmy żyć Błogosławieństwami. 

Starajmy się widzieć w nich szczegól-

ną obietnicę, która udziela nam daru 

życia wiecznego i łaski, która prowa-

dzi do Królestwa Niebieskiego. 

ks. Mateusz Szymczyk 

 
ŚWIĘTO 

 OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
2 lutego 

 

Porządek Mszy św. w kościele 
parafialnym: 630, 715, 18 i 19. 
Podczas każdej Mszy św. poświę-
cenie gromnic. 

 
W 1997 roku św. Jan Paweł II usta-
nowił 2 lutego Światowym Dniem 
Życia Konsekrowanego, zachęcając 
wiernych do refleksji nad darem, ja-
kim jest dla nas wszystkich życie 
poświęcone Bogu. Ktoś może zapytać, 
jakiż to dla mnie dar? Na co dzień 
nie stykam się z zakonami kontempla-
cyjnymi, w ogóle nie wiem o ich ist-
nieniu. A jednak… W Kościele wszy-
scy jesteśmy naczyniami połączony-

mi. Po drugiej stronie dowiemy się, 
jak wiele zawdzięczamy wiernej mo-
dlitwie sióstr ukrytych za klauzurą. 
I nie są to puste słowa. Nieopodal, 
przy ulicy Kopernika 44 mieści się 
najstarszy z istniejących obecnie 
w Polsce klasztor SS. Karmelitanek 
Bosych. Oddzielony od nas wysokim 
murem, trwa cichy, ale nie uśpiony. 
Życie modlitwy tętni w nim nieprze-
rwanie od blisko 300. lat. Siostry nie 
opuszczają klasztoru, nie oznacza to 
jednak, że zapominają o świecie, 
przeciwnie, każdego dnia modlą się 
za jego problemy, ludzi w nim żyją-
cych, także za Ciebie. 

W tym roku po raz pierwszy pragnie-
my zaprosić wszystkich o otwartym 
sercu do przygody. Zaryzykuj! Adop-
tuj Siostry Karmelitanki! Zapytasz, 
w jaki sposób? To proste. Wspieraj je 
swoją modlitwą, tak jak potrafisz, 
przez najbliższy rok. Pamiętaj, one 
także potrzebują modlitwy, Twojej 
modlitwy.  
Siostry ślubują ubóstwo i w związku 
z tym żyją bardzo skromnie, utrzymu-
jąc się z dobrowolnych ofiar. Jeśli 
masz możliwość, złóż taką ofiarę. 
Posłuchaj rady św. Pawła. Postąp tak, 
jak Ci nakazuje własne serce, nie 
żałując i nie czując się przymuszo-
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nym, albowiem radosnego dawcę 
miłuje Bóg [por. 2 Kor 9,7]. Bądź 
pewien, że w zamian otrzymasz 
uśmiech Nieba i duchową więź z sio-
strami. 

* * * 
Więcej informacji na temat adopcji 
można uzyskać w kancelarii parafial-
nej oraz pod numerem telefonu 
12 431-22-77. 

* * * 
Zainteresowanych duchowością sióstr 
zachęcamy do zapoznania się z książ-
ką autorstwa s. Miriam Dzieciątka 
Jezus OCD, która dzieli się z nami 
owocami swojego trwania przed Bo-
giem. Książkę będzie można nabyć 
2 lutego w kościele parafialnym po 
wszystkich Mszach Św. 

 
* * * 

 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

 związane z kultem świętych 
 

W piątek 3 lutego we wspomnienie 
św. Błażeja święcenie jabłek oraz 
błogosławieństwo ze świecami po 
każdej Mszy św. Tego dnia wypra-
szamy za wstawiennictwem św. Bła-
żeja łaskę zachowania od chorób gar-
dła i wszelkiego zła. Modlimy się 
także o właściwe korzystanie z daru 
głosu. 

 

W niedzielę 5 lutego błogosławień-
stwo wody, chleba i soli ku czci św. 
Agaty podczas każdej Mszy świętej. 
Mają się one stać pomocą od klęski 
ognia i innych przeciwności. 

 

* * * 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 

11 lutego 

 

Msza św. połączona z możliwością 

przyjęcia Sakramentu Namaszczenia 

Chorych oraz błogosławieństwem 

lurdzkim odbędzie się w kościele 

parafialnym w sobotę 11 lutego 

o godz. 15. Prosimy o przyniesienie 

z sobą karteczek z wypisanym imie-

niem, nazwiskiem oraz adresem. 

Możliwość spowiedzi pół godziny 

przed Mszą św. 

 
* * * 

KLUB SENIORA 
Najbliższe spotkanie Klubu Seniora 

odbędzie się w czwartek 9 lutego 

o godz. 16.00 w sali kolumnowej na 

wikarówce. Gościem spotkania będzie 

prof. dr hab. inż. Marta Gollinger, 

która wygłosi referat na temat: „Misje 

jezuickie wśród Indian”. Zaprasza 

opiekun ks. Prałat Antoni Sołtysik. 
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