
 przynależności,  potrzeby  czucia  się  wspieranym,  rozumianym,  ale  też  potrzeby
przytulenia, w dotyku. Do tego dochodzi wykluczenie z życia, bo osoby, które czują się
samotne czyli mają niepowodzenia w zakresie realizowania potrzeb społecznych, jeszcze
bardziej zamykają się w sobie i zmniejszają szanse na wyjście w relację. Bywa też, że
uruchamia  się  zjawisko  samospełniającej  się  przepowiedni.  Ta  nazwa  brzmi  trochę
egzotycznie,  ale  chodzi  o  to,  że  kiedy  osoby  są  na  tyle  przekonane  o  własnej
nieatrakcyjności – bo osamotnienie ma ogromne odbicie w samoocenie – to całą swoją
mimiką, całym swoim ciałem informują, że są nieatrakcyjne. Tym samym zniechęcają do
siebie innych i przez to nie zaspokajają tych swoich potrzeb społecznych.

Co czwarty  Polak  doświadcza  samotności  –  wynika  z  danych  opublikowanych
przez  wspólne  Centrum  Badawcze  Unii  Europejskiej.  Drastyczny,  prawie  trzykrotny
wzrost tego wskaźnika nastąpił w czasie pandemii. Jeszcze w 2016 r. co dziesiąty Polak
(9,4  proc.)  deklarował,  że  przynajmniej  przez  połowę  czasu  w  okresie  2  tygodni
poprzedzających badanie odczuwał samotność. Najnowsze wyniki mówią już o 25,9%,
co jest jednym z najwyższych wzrostów w całej Unii. Doświadczenie samotności jest
wpisane  w naturę  człowieka  –  twierdzi  ks.  Tomasz  Koryciorz,  kapelan  szpitala  oraz
hospicjum domowego w Rudzie Śląskiej,  duszpasterz ubogich i opiekunów Grupy 33
gromadzącej osoby stanu wolnego. – Sami przychodzimy na świat i sami umieramy.  
Z  drugiej  jednak  strony  Pan  Bóg  zaraz  po  tym jak  stworzył  pierwszego  człowieka,
powiedział: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam". To znaczy, że człowiek nie jest
stworzony do samotności  i  nie  ma czegoś  takiego jak  powołanie  do samotności.  Na
pytanie "kim jestem?" człowiek nigdy nie znajdzie odpowiedzi w samym sobie – jak
mówi psalmista: "Boże, w Tobie są wszystkie me źródła". Jeśli naszą odpowiedzią nie
jest Pan Bóg, jeśli nie w nim jej szukamy, to wnioski będą przerażające. Na przykład na
pytanie  o  to,  czym  jest  miłość,  będę  odpowiadał,  że  to  ja  jestem  najważniejszy.  

Tymczasem jeśli Bóg dopuszcza w naszym życiu samotność, to zawsze po to, by
nas poprowadzić do drugiego człowieka. Coś tracimy, ale coś zyskujemy. Bo jaka jest
najlepsza  przyprawa? Głód!  Czasem jednak pragnienie  samotności  może  być pokusą
ucieczki  –  od  kogoś,  czegoś,  problemów  do  rozwiązania.  Samotność  jako  problem
społeczny wynika więc przede wszystkim z zatracenia horyzontu, jakim jest Pan Bóg.
Stawiamy siebie w centrum i przez to źle rozumiemy, czym jest wspólne życie, rodzina,
miłość. Kiedy drugi człowiek przychodzi do nas ze swoją historią, problemem, chorobą,
zwykle chcemy pomóc, ale brak nam zaplecza wiary.

Na podst. "Podziel się samotnością" 
Sz. Babuchowskiej i "Czapka niewidka" 
A. Huf, GN 2022/44, s. 17-20
oprac. Leokadia Pawliszak, Akcja Katolicka 

(Wyłącznie do użytku Kościoła)   Czasopismo dostępne na stronie: www.bialykosciol.pl 

http://www.bialykosciol.pl/
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IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy w duchu
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.
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, 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.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu 
mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest 
wasza nagroda w niebie». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 29.01.2023r.
W  tym  tygodniu  we wtorek przypada  wspomnienie  św.  Jana  Bosko;  czwartek

święto Ofiarowanie Pańskie. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
30. 01. Poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Stanisława
Lichwy z racji przypadającej rocznicy urodzin
31. 02. Wtorek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
01. 02. Środa 
Nowolesie  - Msza św. o godz.  1800: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii i Jerzego
Fabianowskich i ich zmarłych Rodziców. 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery
Pater - gregorianka
02. 02. Czwartek - święto Ofiarowanie Pańskie
Nowolesie  -  Msza  św.  o  godz.  1700:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Marii  i  Jana
Sokołowskich
Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Kazimiery Pater -
gregorianka
03. 02. Piątek 
Nowolesie –  Msza  św.  o  godz.  800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
04. 02. Sobota 
Nowolesie – godz.  1800: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysława Tokarczyka  
w  rocznicę  śmierci  i  śp.  Franciszki  Tokarczyk  2)  O  wieczną  szczęśliwość  dla  
śp. Kazimiery Pater - gregorianka
05. 02. Niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800 O wieczną szczęśliwość dla śp. Ryszarda Mędrali 
w 1. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Markowicz – intencja od żony i córki  
z rodzina
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1000:  1)  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  zmarłych  
z  rodziny  Geroń  i  Pułka;  2)  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Kazimiery  Pater  -
gregorianka
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. męża Tadeusza
Mogielnickiego w 1. rocznicę śmierci

1. W święto  „Ofiarowanie  Pańskie” zbierana  będzie  taca  na  potrzeby  klasztorów
kontemplacyjnych.



2. W tym  tygodniu  przypada  pierwszy  piątek  miesiąca.  Msza  św.  w  Nowolesiu  
o  godz.  800,  przed  i  po  Eucharystii  możliwość  przystąpienia  do  spowiedzi.  
W Białym Kościele Msza o godz. 1800, poprzedzona spowiedź od godz. 1700.

3. Troskę  o  pokój  w  Europie  powierzamy  Matce  Bożej  w  soboty  w  nowoleskim
Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1730.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Szczęście i pycha
Uczniowie czuli, że są szczęściarzami. Byli blisko Jezusa. Wszyscy widzieli, że są dla
Niego  ważni.  Cieszyli  się  wyjątkową  pozycją.  Zapewne  byli  z  tego  powodu bardzo
dumni. Ciekawe, że Jezus o szczęściu zaczyna mówić wtedy, gdy przybliżyli się do niego
właśnie ci wybrani. Czy przypadkiem nie zrzedły im miny, gdy usłyszeli: Cieszcie się,
gdy  jesteście  cierpiący  i  udręczeni,  łagodni,  sprawiedliwi,  miłosierni,  czyści,  pełni
pokoju,  prześladowani,  znieważani,  oczerniani?  Czy  o  takim  szczęściu  marzyli
apostołowie? A my? Jakiego szczęścia pragniemy? Czy nasze marzenie, aby być blisko
Jezusa, mające swój konkretny wyraz w gorliwej pobożności, jaką się odznaczamy, jest
gotowe zaakceptować „szczęście gdy…”? Czy nadal je odczuwamy, gdy nikt nas nie
widzi i  nie może nas podziwiać? Zastanówmy się nad jednym zdaniem: Kluczem do
szczęścia jest pokora. Jezus wie, co znaczy prawdziwe szczęście.
Panie Jezu, Ty wiesz, jak bywam pyszny, nawet w swej pobożności i religijności na pokaz.
Dlatego, najpokorniej jak potrafię, wołam: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce
moje według Serca Twego. Amen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gdy już wybrzmią wszystkie życzenia...
Z roku na rok coraz huczniej obchodzony jest Dzień Babci i Dzień Dziadka. Dbają

o to media, najbardziej reklamy (czytaj: handel). Jak to się ma do pewnego filmiku?
Każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na to pytanie w kontekście swoich relacji  
z ludźmi starszymi. 

W spocie kampanii społecznej Fundacji Biedronki zainicjowanej przy okazji 
Międzynarodowego Dnia  Osób Starszych,  widzimy starszą  panią,  która  ze  smutkiem
przygotowuje sobie kanapki i herbatę (bo "dla jednej osoby nie opłaca się gotować").
Kiedy jednak słyszy dzwonek i w drzwiach pojawia się rodzina, jej twarz zmienia się nie
do poznania, promienieje. "Ale szczęśliwa! Zupełnie inna osoba!" – cieszy się narrator,
którym w spocie jest ceramiczny kot, jedyny cichy świadek tej przemiany.

Na poziomie biologicznym powoduje dokładnie to samo co przewlekły stres może
odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym dla niektórych typów osobowości samotność
jest  największym stresorem,  jaki  istnieje,  czymś najgorszym,  co  może  je  spotkać  na
poziomie psychologicznym Samotność to poczucie niezaspokajania potrzeb społecznych:


