
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 27.01.2019 r. 
 

III Niedziela Zwykła 
 

     1. Zapraszam w dzisiejszą niedzielę na modlitwę i adorację relikwii św. 

Ojca Pio jego czcicieli jak również wszystkich wiernych –na godz. 15.00. 
          

     2. Liturgia Kościoła: 

     - poniedziałek, 28.01. – wspom. Św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora 

Kościoła. 

     - czwartek, 31.01. – wspomnienie Św. Jana Bosco, kapłana. 

     - sobota, 02.02. – Święto Ofiarowania Pańskiego. Msza św. o godz. 18.00.  
     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. Taca z tej Mszy świętej 

przeznaczona jest na utrzymanie kontemplacyjnych zakonów w naszej diecezji. 
 

     3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do 

spowiedzi św. w piątek od godz. 17.15. 
 

     4. Co tydzień podczas Mszy św. w poniedziałki modlimy się o powołania 

w Kościele – szczególnie z naszej parafii. Zachęcam także do przyjmowania 

Komunii św. w tej intencji, przynajmniej raz w miesiącu.  Natomiast w każdy 

piątek zapraszam na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu po 

wieczornej Mszy św.  
 

     5. Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Chałup „Bliza” informuje, że dnia 

29 stycznia, we wtorek, o godz. 16.00 odbędzie się jedno z najbardziej 

wzruszających i radosnych wydarzeń w roku, jakim jest nasze spotkanie 

opłatkowe. Jest to czas, który spędzimy na wspólnym kolędowaniu, ciesząc 

się swoją obecnością oraz skupiając się na tym, co nas łączy i umacnia. 
 

     6. W najbliższą sobotę, 02 lutego, spotkanie dla dzieci komunijnych z kl. 

III o godz. 9.30. A wieczorem po Mszy św. – spotkanie dla przygotowujących 

się do bierzmowania.  
 

     7. Zapraszam do sprzątania dekoracji bożonarodzeniowych w sobotę, 2 

lutego, po Mszy św., czyli ok. 18.50. 
 

     8. Sakramentalny związek Małżeński pragną zawrzeć:  

    - Weronika Ellwart, zam. w Swarzewie oraz 

    - Paweł Oskar Lorenz zam. w Chałupach. 
 

 

     9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnej niedzieli, dobrego 

wypoczynku oraz obfitego Błogosławieństwa w nowym tygodniu. 

 
 
 

 

 

Święto Ofiarowania Pańskiego 
     2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. 

Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich 

pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej 

tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 
 

     2 lutego przypada także Dnia Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia 

zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie 

na wyłączną służbę Bogu. 

      Według Ewangelii Jezus, zgodnie 

z prawem żydowskim, jako pierwo-

rodny syn był ofiarowany Bogu w 

świątyni jerozolimskiej. Wtedy też 

starzec Symeon wypowiedział 

proroctwo nazywając Jezusa 

"światłem na oświecenie pogan i 

chwałą Izraela". Dlatego święto to 

jest bogate w symbolikę światła. W 

Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., 

odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną 

datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu 

dziecka. 

     W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie 

w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli 

zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium 

rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu 

charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać. 

     Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla 

i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio do wielkanocnego 

paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. 
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Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego 

przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn 

Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść 

tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga 

powszechność zbawienia, które ma objąć nawet 

pogan. 

     W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej 

Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak 

też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia 

gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym. 

     Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, 

w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice 

służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie 

nowoochrzczonej osoby wkracza światło 

wiary, która prowadzi przez życie. 

     Dzień Matki Boskiej Gromnicznej miał 

przez cale stulecia wielkie znaczenie w roku 

kalendarzowym na wsi. Wtedy pachołkowie i 

służące otrzymywali zapłatę za przepracowany 

rok i mogli zmienić chlebodawcę. Z maryjnym świętem łączyły się też 

przysłowia wyrażające radość na nadchodzącą wiosnę, jak np. "Gromnica - 

zimy połowica", "Na Gromniczną mróz - chowaj chłopie sanie, szykuj wóz, 

czy "Na Gromniczną ciecze - to się zima wlecze". W tym dniu pochmurne 

niebo zwiastuje dobry, obfity rok, zaś słoneczne - przeszkody i trudności. 

     Ponadto od początku lutego dni są coraz dłuższe. Stare porzekadło 

ludowe mówi, że o ile dzień zimowego przesilenia słonecznego 21 grudnia był 

najciemniejszy w roku, to na Nowy Rok "przybywa dnia na barani skok", a na 

Trzech Króli już "na jeleni skok". 2 lutego dzień jest już dłuższy o całą godzinę, 

a do 21 marca przybywa dnia szczególnie szybko. 

 

Święty Tomasz z Akwinu 
     Św. Tomasz urodził się na zamku Roccasecca k/ Akwinu (Włochy) w 1225 r. Był synem 

hrabiego Landulfa, a jego matka pochodziła z rodziny normandzkiej. W wieku 5 lat został 

oddany w charakterze oblata do opactwa na Monte Cassino. Z nieznanych powodów opuścił 

jednak klasztor i udał się do Neapolu, gdzie rozpoczął studia na tamtejszej uczelni. W wieku 

ok. 20 lat wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów). Przełożeni wysłali Tomasza 

na studia do Rzymu, a następnie kontynuował on naukę w Kolonii pod okiem św. Alberta 

Wielkiego. Tam też przyjął święcenia kapłańskie ok. 1250 r. 

     Po ukończeniu studiów św. Tomasz został wykładowcą teologii na paryskiej Sorbonie, 

jednak na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na uczelni, po siedmiu 

latach powrócił do Włoch.  W 1260 r. na kapitule generalnej został mianowany kaznodzieją. 

Przez krótki okres wygłaszał także wykłady na dworze papieskim Urbana IV. Następnie w 

latach 1265-1267 przebywał ponownie w domu generalnym Zakonu –  w klasztorze św. Sabiny 

w Rzymie. Do Paryża wrócił na trzy lata (1269-1272), po czym w 1272 r. objął posadę 

wykładowcy w Neapolu.      Św. Tomasz zmarł w drodze na sobór powszechny w 1274 r. w 

wieku 48 lat.  

     Św. Tomasza uważa się za twórcę podziału na wiarę i wiedzę, teologię i filozofię. Bronił 

przy tym jedyności prawdy – nie może być sprzeczności między objawieniem a rozumem, 

niektóre prawdy przekraczają rozum, ale żadna mu się nie sprzeciwia.     

                           [WS] 

 

INTENCJE MSZALNE  27.01.2019 – 03.02.2019 

 

 

 

III Niedziela  

Zwykła 

27.01.2019 

9:00 ††  Ksawery i Anna oraz o błogosławieństwo w 80. 

urodziny.  

11:00  Podziękowanie za 57 lat Sakramentu Małżeństwa 

Melanii i Jerzego z prośbą o dalsze Boże 

Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dalsze łaski dla 

nich i całej ich rodziny. 

Poniedziałek 

28.01.2019 

18:00 ††  Babcia i dziadek: Agnieszka i Augustyn Kroll. 

Wtorek   

29.01.2019 

8:00 
 

Środa  

30.01.2019 

18:00  †  Maria Konkel. 

Czwartek 

31.01.2019 

08:00 
 

Piątek 

01.02.2019 

18:00 ††  Rodzice i bracia z obojga stron. 

 Sobota  

02.02.2019 

18:00 †  Ryszard Trendel w 10. rocz. śmierci. 

IV Niedziela  

Zwykła 

03.02.2019 

9:00 ††  Maria, Ludwik i Anna.  

11:00  †  Edmund Budzisz w 11. rocz. śmierci. 

 

    MSZE ŚWIĘTE:  
 

poniedziałek, środa, piątek, 

sobota -  18:00;  

wtorek, czwartek -  8:00; 

 niedziele i święta - 9:00 i 

11:00. 

ADORACJA Najświętszego 

Sakramentu:  

W każdy piątek po Mszy św. 

wieczornej – przez 1 godzinę 

KORONKA DO MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO:  

każdy piątek przed Mszą św. 

SPOWIEDŹ 

ŚWIĘTA:  

15 minut przed każdą 

Mszą świętą 
 

KANCELARIA 

PARAFIALNA:  

Po każdej Mszy św. 


