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OGŁOSZENIA  

V NIEDZIELA ZWYKŁA  

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ 

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – 
po mszy św. o godz. 7.00 zmiana  
tajemnic różańcowych. 
W tym tygodniu w liturgii  
wspominamy: 
W poniedziałek wspomnienie św. 
męczenników Pawła Miki i  
towarzyszy 
W piątek wspomnienie św.  
Scholastyki, dziewicy 
Zapraszamy na nabożeństwa w rytmie 
tygodniowym w naszej parafii: 
We wtorek na wieczór anielski –  
rozpoczniemy godzinkami do chórów 
Anielskich o 17.30, następnie o godz. 
18.00 Msza św. pod przewodnictwem 
ks. Krzysztofa Stawarza - naszego  
byłego wikariusza. 
W środę Różaniec przed mszą świętą - 
prowadzi Róża MB Różańcowej 
W czwartek – nieszpory o godz. 17.40 
W piątek - Koronka do Miłosierdzia 
Bożego o 17.30 
W czwartek na Mszę św. wieczorną 
zapraszamy kandydatów do  
bierzmowania. Po Mszy św. kolejne 
spotkanie formacyjne. 
W sobotę 11 lutego obchodzić będzie-
my Światowy Dzień Chorego. Dodat-
kowa Msza Święta dla chorych połą-
czona z udzieleniem sakramentu na-
maszczenia chorych o godz. 9.00. Pół 
godziny przed mszą świętą będzie 
możliwość skorzystania z sakramentu 
pokuty. 
Dla pogłębienia wiary i wiedzy  
religijnej zachęcamy do czytania prasy 
katolickiej. 

„…Jasny płomyczek z woskowej 
świecy, zwanej po staropolsku 
gromnicą, uspokaja lęk w duszy, 
w burzę krzyżuje wiatry i ucisza 
grad, w nieszczęściu dodaje otu-
chy i roznieca nadzieję. W ostat-
niej drodze człowieka w chwili 
konania tajemnica gromnicznego 
światła przeprowadza duszę stąd 
do wieczności – Gromnica –  
duszy strażnica”.  
Czterdziestego dnia po Bożym 
Narodzeniu czyli 2 lutego Ko-
ściół obchodzi święto Ofiarowa-
nia Pańskiego w polskiej tradycji 
zwanego – świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Podczas burzy sta-
wiano te świece w oknach, stąd 
nazwa – gromnice. Jego treścią 
jest scena opisana w Ewangelii 
św. Łukasza: przedstawienie  
Jezusa w świątyni, spotkanie  

z Symeonem i prorokinią Anną. 
Tu po raz pierwszy rozbrzmiewa 
dalekie echo zbawczej misji 
Chrystusa, obleczonego w  
cierpienie krzyża. Padają też sło-
wa zapowiadające współudział 
Maryi w cierpieniu Syna. A tą 
światłością świata, która nigdy 
nie gaśnie, jest ofiarowany Me-
sjasz. Mimo, że jest to święto 
Pańskie, odnajdujemy w nim 
wiele maryjnych akcentów,  
bo przecież Maryja ma wielki 
wkład w dzieło odkupienia.  
Ona jest tutaj tą, która działa, 
przynosi dziecko, ofiarowuje je 
Ojcu Niebieskiemu, słucha słów 
proroczych. Tradycyjnie już tego 
dnia na Mszach św. w  
naszym kościele odbędzie się 
poświęcenie świec. Blask ich 
płomieni rozprasza mrok nocy, 
ale jest niczym wobec tej jasno-
ści, którą przyniósł na świat 
Chrystus: „Ja jestem światłem 
dla świata. Kto idzie za Mną,  
nigdy nie będzie chodził w  
ciemnościach, lecz będzie miał 
światło życia” (J 8,12).To światło 
swoimi rękami podaje nam Ma-
ryja i to światło – płowych Bożej 
miłości towarzyszy wszystkim 
ważniejszym wydarzeniom w 
życiu chrześcijanina od chrztu aż 
do śmierci. Chrystusowe światło 
wydobyło ludzkość z mroku 
grzechu i beznadziei, a płomyk 
świecy poświęconej w Dniu 
Ofiarowania Pańskiego ma o tym 
przypominać.   
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Poniedziałek  

6:30 + Kazimierz Polit - od Ewy Rzemień 

+ za zmarłych przodków 

+ Andrzej Salach - od syna Dariusza z rodziną 

O zdrowie dla Elżbiety i Romana oraz o błogosławieństwo w 

rodzinie  

18:00  + Roma Kula (greg) 

+ Sławomir Opiela - od chrześnicy Edyty z rodziną  

+ dusze czyśćcowe 

+ Sławomir Opiela - (od pon. - wt.) (pp) 

+ Krystyna Bandelak - (od pon. - czw.) (pp) 

+ Zdzisław Dublan - od Renaty, Adama, Piotra i Oli 

+ Anna Krygowska - (greg)(od pon. - ndz.)(pp) 

+ Stanisław Baran - (greg)(od pon. - ndz.)(pp) 

+ Adam Wojtan - (greg)(od pon. - ndz.)(pp) 

Wtorek  

6:30 + Za dusze przodków 

+ Sławomir Opiela - od sąsiadów Rzucidło 

+ Maria Partyka - od chrześnicy Elżbiety z rodziną 

+ Romuald Bednarz - od Marka i Elżbiety Leckich 

18:00 + Roman Kula (greg) 

+ Kazimierz Polit - od Doroty i Konrada Boruty 

+ Stanisława Porębna - od córki Danuty 

O zdrowie i pokój w rodzinie Łachmanowiczów 

+ Zdzisław Dublan - ( od wt. - ndz. ) (pp)  

Środa 

6:30 + Za dusze przodków 

+ Sławomir Opiela - od Elizy i Marka Sitko 

Dziękczynna w intencji Alana - z prośbą o błogosławieństwo,  

zdrowie i opiekę MB 

18:00  + Roman Kula (greg) 

+ Kazimierz Polit - od rodziny Ożogów 

+ ks. Jacka Zyzak - od rodziców 

O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Marii i  

Andrzeja 

+ Krystyna Kulasa - (od śr. - ndz.)(pp) 

Czwartek  

6:30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

+ Za zmarłych przodków 

+ Sławomir Opiela - od Czesławy Sitko 

O Boże błogosławieństwo i łaski oraz opiekę MB dla Olafa  

w 1 r. urodzin 

18:30  + Roman Kula (greg) 

O Boże błogosławieństwo dla ks. Darka 

+ Krystyna Kulasa - od chóru 

+ Romuald Bednarz - od Stanisławy i Tadeusza Szemraj z  

rodziną 

Piątek 

6:30 + Marian Barłowski 

+ Za dusze przodków 

+ Sławomir Opiela - od Wiesława 

+ Romuald Bednarz - od Katarzyny i Aleksandra Szlachta 

18:00  + Roman Kula (greg) 

+ Hieronim Łowicki - r. śm. 

+ Andrzej Salach - od żony Leokadii 

+ ks. Jacek Zyzak - od siostry Agaty z mężem 

Sobota  
6:30 + Za zmarłych przodków  

+ Andrzej Salach - od brata Stanisława z żoną 

+ ks. Jacek Zyzak - od siostrzeńca Grzegorza 

+ Krystyna Bandelak - od sąsiadów Szpara 

9:00 Za chorych i cierpiących parafian z sakramentem 

namaszczenia chorych  

18:00 + Roman Kula (greg) 

+ Teresa Bojda 

+ Stanisława Porębna - od syna Wiesława z rodziną 

Niedziela  

7:00  Z Róży MB Anielskiej 

+ Kazimierz, Stefania i Stanisław 

9:00 O Boże błogosławieństwo dla Igi i opiekę MB z okazji  ur. 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Adolfa z 

okazji 70 rocznicy ur. 

10:30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii oraz o zdrowie dla  

niej i dziecka 

12:00  + Maria i Włodzimierz 

+ Marek i Bronisława Busz - r. śm. 

17:00  + Roman Kula (greg) 

18:30  + Eugenia Panek oraz + Zdzisław - od wnuczki  

Justyny z rodziną 

Intencje Mszalne  

06-12.02.2023 r. 

Światło w rękach wiernych ozna-
cza płomień ich żywej wiary,  
z którą winni iść na spotkanie ze 
Światłem najdoskonalszym, z 
Chrystusem. To światło swoimi 
rękami podaje nam Maryja i to 
światło – płowych Bożej miłości 
towarzyszy wszystkim ważniej-
szym wydarzeniom w życiu chrze-
ścijanina od chrztu aż do śmierci. 
Chrystusowe światło wydobyło 
ludzkość z mroku grzechu i bezna-
dziei, a płomyk świecy poświęco-
nej w Dniu Ofiarowania Pańskiego 
ma o tym przypominać. Poświęco-
ne 2 lutego świece, jakby widomy 
znak Bożej jasności, zapalano w 
trudnych chwilach, kiedy tylko  
interwencja Opaczności mogła  
pomóc. Dzisiaj to właśnie rodzinne 
i narodowe, nałogi, brutalność 
kłamstwo, niesprawiedliwość sieją 
wielkie spustoszenie duchowe.  

I właśnie u Maryi człowiek szuka 
wsparcia i pociechy w ciągu całego 
życia. Ufamy również, że Pani 
Gromniczna Matka Światłości 
przeprowadzi swych wiernych 
czcicieli przez bramę śmierci ze 
światłem gromnicy w ręku ku 
światłości świata.  
„…Pani Gromniczna Matko Świa-
tłości pośród burz i zawiei  
śpieszysz do dzieci Swoich niosąc 
światełko nadziei. Wśród niebez-
pieczeństw życia, gdy trudne nasze 
drogi do Ciebie się uciekamy byś 
ratowała od trwogi. Kiedy ostatnia 
iskierka w powiece naszej  
zaśnie światło które przyniosłaś 
nigdy przenigdy nie zgaśnie.  
Ono nas poprowadzi, gdy ostatnia 
godzina płomieniem żywej wiary 
prosto do Twego Syna…” 
 

Ewelina Nawacka  

1. Cierpienia i choroby człowieka to jeden z najtrudniejszych proble-
mów zawsze niepokojących ludzkość. Odczuwają to także chrześcija-
nie, jednak światło wiary pomaga im przeniknąć głębiej tajemnicę 
cierpienia i samo cierpienie mężniej znosić. Nie tylko bowiem  
w oparciu o słowa Chrystusa rozumieją znaczenie i wartość choroby 
dla własnego zbawienia i dla zbawienia świata, lecz także wiedzą,  
że gdy zachorują, Chrystus, który za swego życia na ziemi często  
nawiedzał i uzdrawiał chorych, okaże im swoją miłość.  

2. Chociaż choroba ma ścisły związek ze stanem człowieka grzeszne-
go, zasadniczo nie można jej uważać za karę wymierzoną jednostkom 
za ich własne grzechy (por. J 9, 3). Sam Chrystus, który jest bez grze-
chu, wypełniając to, co jest napisane w proroctwie Izajasza, w swojej 
męce wziął na siebie wszelkie rany i uczestniczył we wszystkich ludz-
kich cierpieniach (por. Iz 53, 4-5). I dziś także Chrystus cierpi i jest 
krzyżowany w swoich członkach, których upodabnia do siebie. Dzieje 
się to wtedy, kiedy znosimy różne cierpienia. Cierpienia te trzeba 
uważać za przemijające i niewielkie w porównaniu z bezmiarem 
wiecznej chwały, jaka przez nie ma się stać naszym udziałem (por.  
2 Kor 4, 17).  

3. Sama Opatrzność Boża postanowiła, aby człowiek wytrwale wal-
czył z wszelkimi chorobami i troskliwie zabiegał o zdrowie, potrzebne 
do wypełnienia obowiązków w społeczności ludzkiej i w Kościele. 
Powinien jednak zawsze być gotów dopełnić to, czego nie dostaje 
cierpieniom Chrystusa dla zbawienia świata, oczekując uwolnienia 
całego stworzenia w chwale synów Bożych (por. Kol 1, 24; Rz 8, 19-
21).  Ponadto chorzy spełniają w Kościele szczególne zadanie. Swoim 
świadectwem ostrzegają innych, by nie zapominali o sprawach  
istotnych czyli nadprzyrodzonych, oraz ukazują, że odkupienie  
ludzkiego śmiertelnego życia ma się dokonać przez tajemnicę śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa.  


