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Ofiarowanie Pańskie - nazwa 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 dnia 40 po jego
urodzeniu należało syna zanieść do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 sykłow. 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 Maryja i 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 dziś wolno śpiewać kolędy. Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się
dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia
przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. Od X w. 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. Niegdyś 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 (a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego.
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Liturgia słowa - 4 niedziela zwykła
I czytanie (Pwt 18,15-20) Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród
braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to
prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech
więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę
tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim
imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok
odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo
wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć.
II czytanie (1 Kor 7,32-35) Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się
przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega
o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki.
Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana,
o to, by była święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż,
zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię
to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to,
byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
Ewangelia (Mk 1,21-28) W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł
do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem
jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:
Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz
i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.01.2012 r.
1. Msza święta, w naszym kościele, w dzień powszedni odprawiana jest o godz. 1800. Możliwość skorzystania z sakrament pojednania i pokuty każdego dnia pół godziny przed Mszą
świętą. W środę o godz. 1800 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a
w piątek przed Mszą świętą na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Biuro parafialne czynne jest
w środę o godz. od 1900 do 2000.
2. W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia na uroczystą liturgię o
godz. 1800 przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez
cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości
Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. Święto Ofiarowania Pańskiego jest
Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały drogę życia zakonnego – szczególnego naśladowania Jezusa przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Ogarnijmy ich tego dnia
naszą modlitwą.
3. W piątek, 3 lutego przypada wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika, patrona
wstawiającego się za cierpiącymi na choroby gardła. Tego dnia na zakończenie Mszy Świętej
będziemy mogli przyjąć specjalne błogosławieństwo za przyczyną tego świętego, podczas
którego kapłan posługuje się dwiema zapalonymi i skrzyżowanymi świecami. Jest to również
dzień imienin biskupa pomocniczego Mariana Błażeja.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, czyli dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Na Msze świętą wieczorną i spotkanie w domu parafialnym zapraszamy ministrantów i kandydatów wraz z rodzicami. W pierwszy piątek od godz. 1700 będzie szczególna okazja do pojednania się z Bogiem
w sakramencie pokuty i pojednania. Odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną
od godz. 900. Pierwsza sobota miesiąca jest to dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.
5. Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy św.
o godz. 900. Tegoż dnia będą zbierane datki do puszki na obiady dla ubogich dzieci z naszej
parafii.
6. Zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę, 4 lutego o godz. 1000 w domu parafialnym.
Jeśli są jeszcze chłopcy, którzy chcieliby zostać ministrantami również serdecznie zapraszamy.’
7. Rodziny, które ze względu na ferie zimowe, nie były obecne podczas wizyty duszpasterskiej
i chciałby przyjąć kapłana w innym terminie, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po Mszy
świętej.
8. Pragniemy przypomnieć, że wierni mają prawo do powierzenia Kościołowi konkretnych
intencji, w których odprawiona jest Eucharystia. Ktoś, kto prosi o odprawienie Eucharystii w
godziwej intencji, włącza dzięki Bożej łasce konkretne osoby czy wydarzenia w dzieło zbawcze Chrystusa. Intencja mszalna – jest, zatem niepowtarzalną dla nas wierzących – łaską, podarowaną nam przez Boga i działającą w przestrzeni Kościoła, przez nas tworzonego i zbudowanego na fundamencie Chrystusa. Zachęcamy, zatem do sprawowania Eucharystii w konkretnych nam ważnych intencjach.
9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Noskę. Niech spoczywa w pokoju.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
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