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W 2014 r. obchodzimy XVIII Dzień Życia Konsekrowanego.
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
Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie
pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej /na zdjęciu siostry Salwatorianki
z Goczałkowic Zdroju, a pierwsza z lewej S. Bożenka - nasza parafianka/.
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EWANGELIA NA ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

Łk 2,22-40

Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, Rodzice
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone
Panu".Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie
z przepisem Prawa Pańskiego.A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to
człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na
nim.Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego.Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich
i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».Była tam również prorokini Anna,
córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa
siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok
życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i
nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim,
którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa
Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała
na Nim.

Życzliwym okiem spoglądamy na dary. Lubimy je otrzymywać, bo to miłe. Gorzej już,
gdy my mamy coś komuś ofiarować, a przecież dać coś komuś, zaofiarować swoją
pomoc – to piękne. Dać siebie, ofiarować komuś swoją osobę, swoje życie i
umiejętności – to szczęście. My, chrześcijanie, z dawien dawna ofiarowujemy Panu
swoje dzieci w dniu Chrztu, potem ponawiamy ofiarowanie w trakcie I Komunii
Świętej, przy Bierzmowaniu, podczas Ślubów. Może więc warto spojrzeć na to nasze
ofiarowanie przez pryzmat Ofiarowania Pańskiego. Ofiarowanie Jezusa jest
zapoczątkowaniem, a zarazem znakiem oddania się Bogu Ojcu. Tym samym Chrystus
stał się i dla ludzkości, i dla każdego człowieka, wzorem bezgranicznego zawierzenia
Bogu i posłuszeństwa woli Bożej.
Dlatego właśnie obchodzimy to święto i dla upamiętnienia Świętego Ofiarowania
przynosimy do Kościoła gromnice, których światło ma symbolizować Chrystusa jako
światło prowadzące nas do Boga – Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego, który
czuwa nad nami, abyśmy nie zbłądzili w drodze, Drodze Chrystusowej.
Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam wiernych i czcicieli o. Pio na nowennę i Mszę św. w czwartek,
tj. 06. 02. 2014 roku.
2. W najbliższy piątek, tj. 7 lutego z racji I piątku miesiąca zapraszam do
Sakramentu Pojednania od godz. 15.15. Później na Mszę św. i krótkie spotkanie
Kół Żywego Róż. Dziecięcego i Młodzieżowego.
3. Informuję, że lista osób wyjeżdżających na nocne czuwanie do Częstochowy
została zamknięta. Orientacyjny plan czuwania:
7. II g. 17.30 – wyjazd z Placu JP II;
21.00 – „Apel Jasnogórski” z kaplicy MB transmitowany przez
telewizję „Trwam” i „Radio Maryja”;
22.00 – rozpoczęcie czuwania;
22.30 – Nabożeństwo Różańcowe;
24.00 – Eucharystia;
8. II g. 1.30 – agapa /wspólny posiłek/;
2.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nieszpory;
3.15 – Droga Krzyżowa;
4.00 – Godzinki.
Proszę zabrać coś do jedzenia i zapisać na kartkach intencje do Różańca.
4. Przypominam, że ministranci, którzy biorą udział w Międzynarodowym Turnieju
Halowym w Piłce Nożnej wyjeżdżają w najbliższą środę, tj. 5 lutego z Pl. JPII
o godz. 6.15. Proszę obowiązkowo pamiętać o ważnej legitymacji szkolnej i zgodzie
rodziców.
5. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę mieszkańców:
03 II poniedz. – Dąbrówka od nr 7 do 40 włącznie;
04 II wtorek – Dąbrówka od nr 41 do 59;
06 II czwartek - Studzianki Wieś od nr 1 do 21 włącznie;
07 II piątek
- Studzianki Wieś od nr 22 do 27A;
08 II Sobota
- /wyjątkowo/ od godz. 14.00 Czerniewice, ul. Jodłowa 5 i 6 oraz
ul. Brzozowa.
Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Tadeusz Grzelka – pokój jego duszy.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Umarł banknot 200 złotowy. Przychodzi do nieba i Bóg, w swej wielkiej dobroci mówi mu:
- Do piekła!
Zasmucony banknot udaje się do kotła piekielnego, z którego widzi, jakby było wspaniale
w niebie... Umarł banknot 100 złotowy. Pan Bóg znów go do piekła wysyła. Umarł banknot
50 złotowy. I znów do piekła. Podobnie z dwudziestozłotowym i dziesięciozłotowym.
Umarła pięciozłotówka, ale i ona trafiła do piekła, tak jak i dwuzłotówka, i złotówka.
Gdy przed Panem Bogiem stanęłam pięćdziesięciogroszówka, ten uradowany wziął ją do
siebie i po prawicy posadził. Inne nominały zaczęły krzyczeć:
- Dlaczego on jest z Tobą, Panie, a my nie?
A Pan Bóg popatrzył na nich i zapytał:
- A kiedy ja was ostatni raz w kościele widziałem?

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 03. 02. 2014

9.00 ………
WTOREK 04. 02. 2014

9.00 ………
ŚRODA 05. 02. 2014

…………….
CZWARTEK 06. 02. 2014

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Czcicieli o. Pio. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Krzysztofa
i Ks. Artura /int. Koła Żywego Róż. o. Pio/.
Za +Helenę Gwiazdowicz;
+Ewę w 30 rocz. śmierci i Stanisława Gilów oraz Helenę Lechowską;
+Marię Michalak /int. Barbary S., Jadwigi A. i Marii K./.
PIĄTEK 07. 02. 2014

16.00 ………
SOBOTA 08. 02. 2014

9.00 ………
NIEDZIELA 09. 02. 2014

9.00 Za Parafian zmarłych.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Jarosława Psuta z racji 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Mariusza Kościechę w 7 rocz. śmierci i Piotra.
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział drugi
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,
SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO

"JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ,
TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ"

131. Jaki jest sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania?
Zmartwychwstanie jest szczytem tajemnicy Wcielenia. Potwierdza prawdę o Boskości
Jezusa, jak również stanowi potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego
nauczał, oraz wypełnia wszystkie Boskie zapowiedzi. Zmartwychwstały Pan, zwycięzca
grzechu i śmierci, jest zasadą naszego usprawiedliwienia i naszego zmartwychwstania:
udziela nam daru łaski przybrania za synów, które jest rzeczywistym uczestnictwem w
życiu jedynego Boga; potem, przy końcu czasów, ożywi nasze ciało. 651-655; 658
"JEZUS WSTĄPIŁ DO NIEBA,
SIEDZI PO PRAWICY BOGA, OJCA WSZECHMOGĄCEGO"

132. Co przedstawia Wniebowstąpienie?
Po czterdziestu dniach, odkąd Jezus objawił się swoim Apostołom, gdy Jego chwała
pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa, Chrystus wstąpił
do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Jest Panem, który teraz w swoim człowieczeństwie w
wiecznej chwale Syna Bożego rządzi i wstawia się nieustannie za nami u Ojca. Posyła nam
swego Ducha i daje nam nadzieję, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki. 659-667/cdn

