
 Każdy z nas pragnie szczęścia. Szukamy go na 
wiele różnych sposobów, ale w praktyce rzadko korzysta-
my ze wskazówek Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Trudno 
jest nam zrozumieć, że to właśnie one prowadzą do praw-
dziwego szczęścia. Oczywiście zaprezentowany w nich 
ideał jest piękny i raczej mu nie zaprzeczamy, ale jak to  
w życiu bywa, ideał ideałem, a codzienność wymaga in-
nych wyborów. Często tak myślimy i na skutek tego na-
sze poszukiwanie szczęścia zdaje się nie mieć końca. Dro-
ga, którą wskazuje nam dzisiaj Jezus, nie jest prosta, ale 
jeśli rzeczywiście Mu ufamy, to możemy być pewni, że 
doprowadzi nas do celu. Bóg pragnie, abyśmy byli szczę-
śliwi. Właśnie po to Jezus wskazał nam drogę prowadzą-
cą do szczęścia. Sami jednak musimy zdecydować, czy 
nią pójdziemy. 

 Duchu Święty, przemieniaj nasze umysły, abyśmy 
zrozumieli, co przyczynia się do naszego prawdziwego 
szczęścia i naucz nas podążać ku niemu. 

Pójdźmy drogą ku szczęściu 

29 stycznia 2017 r. 
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  „To bóg chce działać, a my powinniśmy „To bóg chce działać, a my powinniśmy 

modlić się, by zechciał w swej dobroci posłu-modlić się, by zechciał w swej dobroci posłu-

żyć się nami w swoich świętych działaniach.”żyć się nami w swoich świętych działaniach.”  

  

Św. Jan BoskoŚw. Jan Bosko  
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W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Martyna Podstawska, Maria Borzęcka, Maria Skiba, Oskar Krakowski. 
 

Solenizantom składamy serdeczne życzenia  
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie 
obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowa-
tych, ustanowiony w 1954 roku. Dziś na świecie trędowatymi 
opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy 
ich naszymi modlitwami i ofiarami. 

2. 31 stycznia we wtorek święto  św. Jan Bosko (1815-1888), 
założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo-
życielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży. 
Wszystkich mieszkańców zapraszamy na Mszę św. szkolną  
o godz. 9.00 a po niej na okolicznościową akademie. Mszy 
św. wieczornej nie będzie. 

3. W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowa-
nia Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem 
Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu – 
zgodnie z żydowskim prawem – w czterdziestym dniu po uro-
dzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzie-
ciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu 
Bogu i złożyć ofiarę. Msza Święta o godz. 17.00. Tego dnia 
na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. 
Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłasz-
cza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu 
Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca dro-
gi naszego życia. 

4. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania 
Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowa-
nego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę 
Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. 
Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do ży-
cia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej.  

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pią-
tek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za 
dar Eucharystii i kapłaństwa. W piątek pragniemy wypełnić 
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy 
nasze i całego świata. W naszym kościele okazja do spowie-
dzi świętej przed Mszą św. W sobotę czcimy Matkę Najświęt-
szą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 


