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ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Ml 3, 1-4; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40

Gdy minęły dni oczyszczenia Maryi i Józefa zgodnie z Prawem
Mojżeszowym, rodzice Jezusa zanieśli Go do Jerozolimy, aby
ofiarować Panu. Tak bowiem napisano w Prawie Pańskim:
„Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu”. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z nakazem Prawa Pańskiego: parę
synogarlic lub dwa młode gołębie. Żył wtedy w Jeruzalem
człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon.
Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim.
Duch Święty objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy
Chrystusa Pańskiego. Kierowany przez Ducha przyszedł do
świątyni, gdy rodzice wnosili małego Jezusa, by wypełnić
odnoszące się do Niego przepisy Prawa. On wziął Go na ręce
i wielbił Boga: „Teraz, o Władco, zgodnie z Twoim słowem pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju. Bo moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom:
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
I błogosławił ich Symeon, a do Jego matki Maryi powiedział:
„On został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało,
i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. A Twoją duszę miecz przeszyje, aby zostały ujawnione przewrotne myśli
wielu”. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela, z plemienia Asera, bardzo podeszła w latach. W małżeństwie przeżyła siedem lat i owdowiała. Miała już osiemdziesiąt

cztery lata. Nie opuszczała świątyni i służyła Bogu, poszcząc
i modląc się dniem i nocą. W tej właśnie chwili nadeszła, wielbiła Boga i opowiadała o Nim wszystkim, którzy oczekiwali
wyzwolenia Jeruzalem. Kiedy wypełnili wszystko zgodnie
z Prawem Bańskim, wrócili do Galilei, do swojego miasta – Nazaret. Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z Nim.
Życie całkowicie oddane w darze
Jezus – pierwszy całkowicie oddany Ojcu i konsekrowany, poświęcony dla misji. Tak maleńki, a już rozpoznany przez Symeona
i Annę w swojej najgłębszej tożsamości. Życie Boga-Człowieka
ofiarowane w darze! Życie, które wnosi pokój, błogosławieństwo,
radość, nadzieję. Maryja i Józef, przynosząc Dzieciątko Jezus do
świątyni, przynoszą Bogu także swoje życie i życie Świętej Rodziny, które wpisuje się w misję Syna Bożego. Jezus w tajemnicy
swojego ofiarowania w świątyni uczy nas, że za każdym razem,
gdy coś z siebie szczerze ofiarujemy innym, mogą oni dostrzec
w nas coś z piękna i tajemnicy Boga samego.
Ofiaruję Ci dziś, Jezu, wszystkie osoby konsekrowane.
Dziękuję, że przypominają mi o wartości życia ofiarowanego dla innych.

V NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 58, 7-10; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi.
Lecz jeśli sól straci swoją właściwość, czym się ją posoli? Nie
nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem dla świata. Nie może się
ukryć miasto położone na górze. Nic zapala się też lampy po
to, by ją schować pod garncem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech
świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny
i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie”.

Być solą i światłem
Tylko przy Jezusie możemy odkryć naszą najgłębszą tożsamość.
On mówi „wy jesteście”, a nie „staniecie się, jeśli…”. To znaczy,
że w nasze duchowe DNA jest wpisany dar rozwijania naszego
człowieczeństwa wspieranego łaską. Dar ten jest w nas obecny
już od chrztu świętego, wystarczy go przyjąć i pielęgnować. Być
solą ziemi to być osobą żyjącą ze smakiem, sensem, spełnieniem, z pasją. Być światłem to kochać i być kochanym, bo miłość
rozświetla, oświeca, emanuje ciepłem. Żyjąc sensem i miłością,

wnosimy je wżycie innych. Wtedy mogą chwalić Ojca w niebie,
bo rozpoznają w nas Jego synów, Jego córki.

Jezu, pragnę, aby moje życie, podobnie jak Twoje, wskazywało innym Ojca i Jego miłość.
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Życie konsekrowane w Polsce – kto świętuje 2 lutego?
2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest
w Kościele katolickim Światowy Dzień Życia Konsekrowanego,
ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. Celem tego
dnia jest szczególna refleksja nad darem życia poświęconego
Bogu, dziękczynienie i modlitwa za konsekrowanych.
W 2020 r. Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest
pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”.
Podczas konferencji prasowej pt. „Świadkowie Wielkiej Tajemnicy Wiary” przed 24. Światowym Dniem Życia Konsekrowanego bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds.
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego powiedział: „Życie zakonne zrodziło się z Eucharystii
i ku Eucharystii wszystkich prowadzi. Dlatego bez Eucharystii
nie ma życia zakonnego. Osoby konsekrowane przede wszystkim w centrum swego życia stawiają Eucharystię. (…) Ten dzień
z jednej strony to jest wielkie dziękczynienie za obecność osób
zakonnych w Kościele i w świecie, ale jest okazją do tego, by
też ukazać czym się zajmują osoby konsekrowane.”
Kto świętuje 2 lutego? Warto pamiętać, że nie każdy ksiądz
jest osobą konsekrowaną, istnieje natomiast całkiem liczna
grupa świeckich konsekrowanych.
Osoby konsekrowane to osoby, które w sposób szczególny
poświęcają życie Bogu. Łączy je konsekracja, która wiąże się
ze złożeniem Bogu ślubów czystości oraz najczęściej również
ubóstwa i posłuszeństwa, choć zależy to od formy życia konsekrowanego. Specyfiką danej formy czy wspólnoty mogą być
również inne przyrzeczenia czy zobowiązania.
W Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowanych. Oprócz
istniejących tradycyjnie od stuleci zakonów kontemplacyjnych i zakonów czynnych funkcjonują nowe formy, sięgające
korzeniami początków XX w.: instytuty świeckie. Ciekawostką
jest odradzanie się indywidualnych form życia konsekrowanego znanych ze starożytności, które na przestrzeni stuleci
zanikły, jak dziewice konsekrowane, wdowy czy pustelnicy.
Warto też podkreślić, że wiele form i wspólnot właśnie się
tworzy. – To zjawisko charakterystyczne dla czasu przemian
i kryzysu, który bez wątpienia teraz obserwujemy – podkreśla matka Jolanta Olech, urszulanka SJK, sekretarka generalna
Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń
Zakonnych w Polsce.

Największą grupę osób konsekrowanych w Polsce stanowią kobiety – siostry zakonne żyjące w zgromadzeniach czynnych, czyli nastawionych na współdziałanie z Kościołem w pracy apostolskiej.
Według danych z 1 stycznia 2018 r. jest ich ponad 17 tys..
Mieszkają w 2188 domach i należą do 105 zgromadzeń. Około 2 tys. polskich sióstr pracuje za granicą, najczęściej na terenach misyjnych. Zgromadzenia czynne można porządkować
według ich charyzmatów, czyli konkretnych form apostolstwa.
Są zgromadzenia zajmujące się nauczaniem, wychowaniem,
opieką nad dziećmi i młodzieżą, skoncentrowane na trosce
o zdrowie, na działalności charytatywnej na rzecz ubogich itp.
Podziały te jednak są dość płynne, podobnie jak podział zgromadzeń zakonnych na habitowe i bezhabitowe.
Kolejną, znacznie już mniejszą, grupą zakonnic są mniszki żyjące w zakonach kontemplacyjnych. Jest ich w Polsce ok. 1290.
Większość mieszka w 83 klasztorach, których przełożone zrzeszone są w Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce. Wszystkie te klasztory reprezentują
13 rodzin zakonnych, z których zdecydowanie najliczniejszą
są karmelitanki bose. Około 50 sióstr mieszka w klasztorach,
które nie należą do konferencji. Na co dzień mniszki zajmują
się modlitwą i pracą. Choć nie są powołane do działalności
duszpasterskiej, wiele osób szuka z nimi kontaktu, rozmowy,
duchowego wsparcia.
Siostry pracują, by zapewnić sobie utrzymanie lecz praca
ta z reguły nie wystarcza, dlatego już od wielu lat 2 lutego organizowana jest w Kościele w Polsce zbiórka przeznaczona na
wsparcie klasztorów kontemplacyjnych.
Osoby konsekrowane to również zakonnicy. Według danych z końca 2017 r. jest ich w Polsce ponad 11 tys., z czego
ponad 3 tys. pracuje za granicą.
Choć wśród instytutów męskich również wyodrębnić
można te oddane dziełom apostolskim i te nastawione tylko
na kontemplację – jak np. kameduli – wszystkie one zrzeszone są w jednej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów
Męskich w Polsce, reprezentującej 59 zgromadzeń, z których
każde ma swoje konstytucje. Określają one sposób życia zakonników i rodzaj podejmowanej pracy.
Obecną specyfiką zakonów męskich w Polsce jest to, że najczęściej łączą powołanie do życia konsekrowanego z powołaniem do kapłaństwa. Warto zatem pamiętać, że księża dzielą
się na diecezjalnych i zakonnych (ci ostatni świętują 2 lutego).
Przemiana świata od wewnątrz – to powołanie osób konsekrowanych zrzeszonych w instytutach świeckich. Poza kilkoma wyjątkami, nie żyją oni razem, nie prowadzą wspólnych
dzieł. Utrzymują się sami – zdolność do samodzielnego utrzymania jest zresztą wymogiem przyjęcia do instytutu – oraz
zasadniczo sami muszą zapewnić sobie opiekę i utrzymanie
na starość. Niektórzy żyją w sekrecie, czyli tak, by nikt, często
nawet z najbliższego otoczenia, nie wiedział o tym, że dana
osoba jest osobą konsekrowaną. Instytutów świeckich jest
w Polsce 36. Zrzeszają w sumie 1200 osób. W większości są to

instytuty żeńskie. Działa tylko jeden instytut męski, a jeden,
Instytut Świętej Rodziny, posiada dwa autonomiczne kręgi –
żeński i męski. Świeccy konsekrowani, podobnie jak w zakonach składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Nie
rezygnują jednak z majątku na rzecz wspólnoty, ale starają się
zarządzać dobrami materialnymi nie jak właściciele, ale jak
szafarze. Większe wydatki konsultują z przełożonymi, wspierają potrzebujących.
Dziewice konsekrowane, pustelnicy i wdowy – formy te,
istniejące w starożytności, od czasów Soboru Watykańskiego
II zaczynają się odradzać i cieszą się rosnącą popularnością.
W Polsce żyją obecnie 322 dziewice konsekrowane, ok. 300
wdów konsekrowanych oraz 4 pustelnice i 1 pustelnik. Są to
osoby działające bez struktur, bezpośrednio podlegające biskupowi diecezjalnemu, który odpowiedzialny jest za ich formację i funkcjonowanie.

M. Jolanta Olech zwraca uwagę, że życie konsekrowane
w świecie – i również w Polsce dynamicznie się zmienia. Cały
czas tworzą się nowe formy i nowe wspólnoty, czego przykładem są choćby wspólnoty i ruchy odnowy religijnej powstałe
po Soborze Watykańskim II i otwarte na różne grupy ludzi –
osoby duchowne, świeckie czy całe rodziny.
W ramach tych wspólnot powstają niekiedy po pewnym
czasie również wspólnoty osób konsekrowanych, jak np. we
Wspólnocie Emmanuel czy Chemin Neuf.
– Tu tworzy się coś nowego, jakaś nowa jakość. Być może
niektóre stare formy życia konsekrowanego muszą zniknąć
(tak było na przestrzeni wieków), inne odnowić się zgodnie
z Duchem czasów i Bożymi znakami. Być może powstaną też
nowe formy odpowiadające bardziej potrzebom współczesnego Kościoła i współczesnych ludzi – zaznacza matka Olech.
Za: www.niedziela.pl

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji
nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku
czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono je
z procesją ze świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania
Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia. Poświęcenie świec na
każdej Mszy św.
2. W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym
obchodzimy ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy
osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.
Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego
w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Ofiary składane
do puszek przeznaczone są na wsparcie kontemplacyjnych
wspólnot zakonnych.
3. W pierwszą niedzielę miesiąca, 2 lutego, po Mszy św.
o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
4. Pierwszy czwartek miesiąca, 6 lutego, po Mszy św. o godz.
18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, dziękujemy za
dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
5. W pierwszy piątek miesiąca, 7 lutego, pragniemy wypełnić
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata. Spowiedź w piątek od godz. 16.45. Prosimy też zgłaszać chorych na pierwszy piątek, których kapłan
odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem. Serdecznie
polecamy pamięci parafian chorych i samotnych, którzy nie
mogą samodzielnie uczestniczyć we Mszy Świętej.
6. W niedzielę, 9 lutego, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego.
7. We wtorek, 11 lutego, wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes. W 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła

się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Dziś do Lourdes
przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata.
8. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy więc szczególną okazję do
pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych. W związku ze Światowym
Dniem Chorego, wszystkie osoby dotknięte cierpieniem są
zaproszone, 11 lutego, na godz. 10.00 do Bazyliki Katedralnej
w Sosnowcu na wspólną modlitwę. W czasie Mszy św. zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych.
9. W piątek, 14 lutego, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie
tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
10. W niedzielę, 16 lutego, zapraszamy na Mszę św. o godz.
9.00, będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami.
11. W niedzielę, 16 lutego, III niedziela miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace w naszej parafii.
12. Msza św. w tygodniu o godz. 17.00 i 18.00. We wtorek
i sobotę Msza św. o 7.00 i 18.00. W środę po Mszy św. o godz.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św. Józefa. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia. Kancelaria parafialna czynna
od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 16.45, a w sobotę od 8.00 do 9.00.
13. Zakończyliśmy wizytację duszpasterską w parafii zwaną
popularnie kolędą. Dziękujemy wszystkim, którzy nas przyjęli.
Bóg zapłać za otwarte drzwi domów i mieszkań, za życzliwość,
gościnę i złożone ofiary. Dziękujemy także ministrantom za
pomoc w kolędzie. Wszystkich mieszkańców naszej parafii, zarówno tych, którzy nas przyjęli po kolędzie, jak i tych,
u których drzwi zastaliśmy zamknięte, obejmujemy modlitwą.
Msza św. dziękczynna za wizytę duszpasterską w intencji parafian, będzie w niedzielę, 2 lutego o godz. 9.00.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W środę, 5 lutego, św. Agata, męczennica sycylijska z pierw-

Słowian działający w IX wieku; w 1980 roku papież Jan Paweł
II ogłosił ich współpatronami Europy.
• W piątek, 14 lutego, św. Walenty (III wiek), biskup i męczennik, orędownik podczas ciężkich chorób, czczony również
jako patron zakochanych.

szych wieków chrześcijaństwa, której kult szybko rozszerzył
się na cały Kościół;
• W czwartek, 6 lutego, święci Paweł Mika i jego Towarzysze,
pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu;
• W poniedziałek, 10 lutego, św. Scholastyka (†542), dziewica,
siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński
według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się
Panu Bogu.
• W piątek, 14 lutego, św. Cyryl (826-869), mnich, i św. Metody
(między 815 a 820-885) biskup, rodzeni bracia, apostołowie

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
ZMARLI: styczeń 2020
1. Stefan Hrabia
2. Lucyna Kulis
3. Wiktoria Tereszkiewicz

5 INTENCJE MSZALNE

V Niedziela Zwykła 09.02.
9.00. † Jana, Stanisławę, Ryszarda Krusiec, od syna
10.30. † Annę, Jerzego Szlaworskich
12.00. † Zygmunta Kazimierczak, od siostry z rodziną
18.00. † Jana, Janinę Łabuda; Apolonię Rogaczewską
Poniedziałek 10.02. Św. Scholastyki
17.00. † Krystynę Szczęsną, od sąsiadów
18.00. † Macieja Kolczyka w 1. r. śmierci, od żony i rodziny
Wtorek 11.02.
7.00. † Józefa Bednarza
18.00. † Janusza Kmiecik, od chrześnicy Agnieszki z rodziną
Środa 12.02.
17.00. † Leokadię, Józefa Szywacz; Kazimierę, Tadeusza
			 Czech; Zofię, Feliksa Szota
18.00. † Józefa Gorgoń, od rodziny Frysztackich i Gabryś
Czwartek 13.02.
17.00. † Teresę Rajkowską, od sąsiadów z ul. Morcinka 8
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
			 Bożej w 50. r. urodzin Rajmunda Liebe
Piątek 14.02. Święto świętych Cyryla i Metodego
17.00. † Franciszka Piróg w rocznicę urodzin
18.00 † Walentego, Apolonię, Józefa, Marię, Edwarda,
			 Izabelę Wziętal; Janusza Janiszewskiego
Sobota 15.02.
7.00. † Józefa Bednarza
18.00.		 W podziękowaniu za wstrzemięźliwość od alkoholu
			 syna Ireneusza oraz o dalszą opiekę nad nim wraz
			 z prośbą o nawrócenie do wiary, od mamy

Niedziela 02.02. Święto Ofiarowania Pańskiego
9.00. 1) Za Parafian
		 2) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
10.30.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
			 Bożej i potrzebne łaski dla Krzysztofa w 22. r.
			 urodzin
12.00. † Katarzynę Grabias
18.00.		 W intencji Ojczyzny
Poniedziałek 03.02.
17.00. † Janusza Kmiecik, od rodziny Ratajczyków
18.00. † Krystynę Szczęsną, od syna Tomasza z żoną Martą
			 i wnuka Gabrysia
Wtorek 04.02.
7.00. † Józefa Bednarza
18.00. 1) † Danutę Swatek, od Beaty i Macieja Pulit z rodziną
			 z Łękawicy
		 2) † Krzysztofa Wiatr
Środa 05.02. Św. Agaty
17.00. † Łukasza w 1. r. śmierci, Tomasza Kluźniak
18.00. 1) † Leszka Liwaka; Alfreda Marczewskiego i zmarłych
			 z rodziny Liwaków i Marczewskich
		 2) † Andrzeja Jurczaka, od rodziny Klocków
Czwartek 06.02. Św. Pawła Miki i Towarzyszy
17.00. † Władysławę, Stefana Gołuch; Bogdana Nieckuła;
			 Janusza Chrabąszcz
18.00. 1) † Marię, Mariana Orkisz; Stanisławę, Władysława
			 Bienieckich
		 2) † Lucynę Kulis, od synów Michała i Mariusza
			 z rodzinami
Piątek 07.02.
17.00. † Stanisława Nocoń, od żony z dziećmi i wnukami
18.00. 1) † Halinę Banaś, od Helenki
		 2) † Zofię Potaczek
Sobota 08.02.
7.00. † Józefa Bednarza
18.00. 1) † Kamilę, Jana, Marię, Janusza, Józefa Marzec
		 2) † Gertrudę Sojka, od wnuka z rodziną
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VI Niedziela Zwykła 16.02.
9.00.		 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, oraz
			 w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
			 i zakonne, od Żywego Różańca.
10.30.		 Chrzty: Adam Bomba
12.00. † Marię Leszczyńską
18.00.		 Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 o dary Ducha Świętego dla nich, a także za wszystkich
			 pacjentów oraz o życie wieczne dla zmarłych
			 pacjentów

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
tel.: (32) 268 89 15, 268 92 95 tel. kom. 508 580 897 www.nmp-kp.pl
numer konta: 07 1240 4908 1111 0010 6204 9556

·

·

· kontakt@nmp-kp.pl

