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 IV Niedziela Zwykła
1. Liturgia Kościoła w najbliższym tygodniu:

     - wtorek, 31.01. – wspomnienie Św. Jana Bosco, kapłana.
     - czwartek, 02.02. – Święto Ofiarowania Pańskiego. Msza św. o godz. 8.00. 
     Na początku Mszy św. zostaną pobłogosławione przyniesione gromnice. 
     W Kościele  jest  to  Dzień  Życia  Konsekrowanego.  Tego dnia  modlimy się
szczególnie za te osoby, które całkowicie poświęciły się Bogu, ofiarując całą swoją
doczesność na modlitwy - również za nas. Taca z 2 lutego przeznaczona zostanie na
wsparcie  zakonów  kontemplacyjnych  naszej  archidiecezji.  Są  nimi  Siostry
Benedyktynki w Żarnowcu, Siostry Betlejemitki w Grabowcu, Siostry Karmelitanki
Bose w Gdyni - Orłowie i Siostry Karmelitanki Bose w Suchej Hucie. 
     -  piątek,  03.02. – wspomnienie  Św. Błażeja, biskupa i męczennika. Podczas
Mszy św. o godz. 18.00 będzie można przyjąć błogosławieństwo św. Błażeja, który
w sposób szczególny pomaga cierpiącym na choroby gardła.
     -  niedziela, 05.02.  Przyzywając  wstawiennictwa  Św.  Agaty,  dziewicy  i
męczennicy,  można w tą  niedzielę  pobłogosławić chleb i  wodę,  które  mają być
znakiem Bożej pomocy chroniącej ludzi przed niebezpieczeństwem ognia.

2. W  środę,  1 lutego,  zapraszam  na  spotkanie  formacyjne  i  modlitwę
różańcową wszystkich członków Żywego Różańca  – na godz. 17.15.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i  sobota miesiąca. Okazja do
spowiedzi św. w piątek od godz. 17.15.

4. Zapraszam w piątek na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu po
wieczornej Mszy św. 

5. Zapraszam w dzisiejszą niedzielę na modlitwę i adorację relikwii św. Ojca
Pio jego czcicieli jak również wszystkich wiernych – dziś na godz. 12:00.

6. W przyszłą niedzielę będzie zbierana taca inwestycyjna.
7.  Od 29 stycznia do 18 lutego proszę o sprzątanie kościoła mieszkańców z

ul.  Kaperskiej od nr  4 do 38 (n-ry parzyste). Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
ostatnio sprzątali kościół. Bóg zapłać!

8. Zapraszam  Panie  i  Panów  do  pomocy  przy  uprzątnięciu  dekoracji
świątecznych w kościele w najbliższy wtorek, 31 stycznia, o godz. 17.00. 

9. Przy  wyjściu  z  kościoła  można  nabyć  najnowszy  numer  „Gościa
Niedzielnego”   i nasz Parafialny Biuletyn. Zapraszam do lektury.

10.  Wszystkim  Parafianom  i  Gościom  życzę  radosnej  niedzieli,  dobrego
wypoczynku oraz obfitego Błogosławieństwa na kolejne dni.

MSZE  ŚWIĘTE:   
 niedziele  i   święta:   

 9:00 i 11:00;   
Wtorek, czwartek:  8:00;

poniedziałek, środa,
piątek i sobota:  18:00.

ADORACJA  Najświętszego
Sakramentu: 
W każdy  piątek po Mszy św.
wieczornej  –  przez  godzinę.
KORONKA  DO  MIŁO-
SIERDZIA  BOŻEGO: 
każdy piątek przed Mszą św.

SPOWIEDŹ  ŚWIĘ-
TA: 15  minut  przed
każdą Mszą świętą
KANCELARIA
PARAFIALNA:  po
każdej Mszy św.
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Święto Ofiarowania  Pańskiego
2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Lud Boży przeżywa na nowo to,

co  wydarzyło  się  w  świątyni  jerozolimskiej  -  Najświętsza  Maryja  wraz  ze  św.  Józefem
ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest
Światłem świata i Zbawieniem narodów. Święto to potocznie nazywamy świętem Matki Bożej
Gromnicznej.  Od 1997 r.  w  tym dniu  obchodzimy ustanowiony  przez sługę Bożego Jana
Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Najstarsze świadectwo
Najstarsze świadectwo dotyczące tego święta pochodzi z IV wieku. W odkrytym w 1884 r.

manuskrypcie w Arezzo (Toskania) przez Gian Francesco Gamurriniego odnajdujemy relacje
z pielgrzymki do Ziemi Świętej pewnej kobiety o imieniu Egeria. Wśród zapisków z pobytu w
Jerozolimie, który miał  miejsce pod koniec IV wieku (ok.  386 r.),  znajdujemy następującą
notatkę:  „Czterdziesty  dzień  po  Epifanii  jest  tu  obchodzony naprawdę bardzo  uroczyście.
Tego dnia ma miejsce procesja do Anastasis [Bazylika Zmartwychwstania] i wszyscy w niej
biorą udział, jak i wszystko jest sprawowane w sposób
uroczysty,  podobnie  jak  podczas  Paschy.  Wszyscy
kapłani  i  biskup  wygłaszają  kazania,  komentując
fragment Ewangelii,  w którym wspomina się, że św.
Józef i Maryja w czterdziestym dniu zanieśli Pana do
świątyni i że Symeon i prorokini Anna, córka Manuela,
Go  zobaczyli,  wspomina  się  także  słowa,  które  oni
wypowiedzieli podczas tej wizyty, i dar, który rodzice
złożyli”.

Egeria w swoim opisie nie czyni  żadnej wzmianki,  jak wyglądała i  jaki przebieg miała
procesja poprzedzająca Eucharystię. W Rzymie prawdopodobnie to święto przyjęło się w V
wieku. Natomiast o procesji  z pewnością możemy mówić dopiero począwszy od końca VII
wieku.  Papież Sergiusz I  (687-701)  postanawia wprowadzić  w dniu  2 lutego,  nazywanym
dniem św.  Symeona,  procesję  wyruszającą od  Forum Romanum do Bazyliki  Matki  Bożej
Większej. Miała ona miejsce o brzasku. Wszyscy uczestnicy trzymali w ręku zapalone świece.
Na charakter pokutny tej procesji mogą wskazywać szaty liturgiczne koloru czarnego, jakie
zakładali papież i diakon. Podobny charakter miała procesja w Konstantynopolu. Imperator
uczestniczył w niej, idąc boso.
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Historia i znaczenie święta
Nazwa dzisiejszego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich:  Hypa-pante oraz

Heorte ton Kataroin, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko
zakorzenione w tradycji  Starego Testamentu.  Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów
Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność
Boga.  Dlatego czterdziestego dnia  po  jego  urodzeniu  należało  zanieść  go  do  świątyni  w
Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą. Równało
się to zarobkowi 5 dni pracy. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego
syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana
złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo, to przynajmniej
ofiarę  z  dwóch  synogarlic  lub  gołębi.  Fakt,  że  Najświętsza  Maryja  i  św.  Józef  złożyli
synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu.
Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę
Bożą  obrzędu  oczyszczenia.  Święto  Ofiarowania  jest  związane  z  tajemnicą  Narodzenia
Pańskiego i dlatego jeszcze w tym dniu wolno śpiewać kolędy.

Maryjny aspekt święta
Tradycyjnie 2. dzień lutego nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób

uwypukla  się  fakt  przyniesienia  przez  Maryję  małego  Jezusa  do  świątyni.  Obchodom
towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na swoje
ręce Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego, Izraela” (Łk 2, 32). Od X wieku upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których
płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na
zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury.

W  Polsce  święto  Ofiarowania  Pana  Jezusa  nabrało  charakteru  wybitnie  maryjnego.
Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym
Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza
w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Dawniej wielkim wrogiem domów w
Polsce  były  burze,  a  zwłaszcza  pioruny,  które  zapalały  i  niszczyły  głównie  drewniane
domostwa.  Właśnie od  nich miała  strzec domy świeca poświęcona w święto  Ofiarowania
Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i
stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby
ochronić ich przed napaścią złych duchów. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w
Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i  choinek -  kończy się tradycyjny okres
Bożego Narodzenia (okres liturgiczny zakończył się świętem Chrztu Pańskiego). Dzisiejsze
święto  zamyka  więc  cykl  uroczystości  związanych  z  objawieniem  się  światu  Słowa
Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa - Dziecię.

Dzień Życia Konsekrowanego
Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień

Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę
Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Papież
ustanowił  Światowy Dzień  Życia Konsekrowanego,  stwarzając okazję  do głębszej  refleksji
całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu

największy Dar,  jaki  otrzymała -  Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze
siebie.  Podobną  ofiarę,  z  siebie  samych  z  miłości  do  Chrystusa,  składają  osoby
konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: „Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną
ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani  są, aby odtworzyć w
Kościele  i  w  świecie,  poprzez  rady  ewangeliczne,  «charakterystyczne  przymioty  Jezusa,
dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»”.

Historia  Kościoła pokazuje,  że w każdym
czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej
Marii  pragną  „obrać  lepszą  cząstkę”  -
podejmują  życie  w  czystości,  ubóstwie  i
posłuszeństwie,  by  sercem  czystym  i
niepodzielnym  służyć  Chrystusowi  i  bliźnim.
Historia ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie
i  posłuszeństwie  pozwala  na  osiągnięcie
miłości doskonałej.

W adhortacji  apostolskiej  Vita  consecrata
Jan Paweł II pisał: „Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o
decydującym  znaczeniu  dla  jego  misji,  ponieważ  wyraża  najgłębszą  istotę  powołania
chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła -  Oblubienicy do zjednoczenia z  jedynym
Oblubieńcem.  Życie  konsekrowane  nie  tylko  w  przeszłości  było  pomocą  i  oparciem  dla
Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i  przyszłości Ludu
Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją”.

MZA

INTENCJE MSZALNE  29.01.2023 – 05.02.2023

IV Niedziela
Zwykła 

29.01.2023

9:00 † Mąż Piotr w 1. rocz. śmierci.

11:00 † Józef.

Poniedziałek
30.01.2023

18:00 † Joanna Radtke w 3. rocz. śmierci.

Wtorek
31.01.2023

8:00 † Roman.

Środa
01.02.2023

18:00 † Mąż Augustyn Struck.

Czwartek
02.02.2023

8:00 ††  Gertruda  i  Edmund  Budzisz,  Hanna  Smus  i
Witold Tutkowski.

Piątek
03.02.2023

18:00 † Bożena.

Sobota
04.02.2023

18:00 † Brat Bogusław - w dniu urodzin.

IV Niedziela
Zwykła 

05.02.2023

9:00 †† Hildegarda oraz Walenty.
11:00 † Edmund Budzisz w 15. rocz. śmierci.


