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ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (Rok A)
Czytanie z Księgi proroka Machaliasza
(Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie)
To mówi Pan Bóg:
«Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza,
którego pragniecie.
Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto prze-

(Iż(Ml
35, -7-4a)
3, 1-4)

trwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże?
Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.
Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto
i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem
jak za dawnych dni i lat starożytnych».
OTO SŁOWO BOŻE

Psalm responsoryjny

(Ps 24, 7-8. 9-10 (R.: por. 10b))

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały? †
Pan, dzielny i potężny, *
Pan, potężny w boju.

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały.
Kto jest tym Królem chwały? *
Pan Zastępów: On jest Królem chwały.
Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
(Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi)
Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich
uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który
dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby
uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez
bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.
Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przy-

(Hbr 2, 14-18)

garnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał
się upodobnić pod każdym względem do braci, aby
stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec
Boga dla przebłagania za grzechy ludu.
W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.
OTO SŁOWO BOŻE

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

(Łk 2, 32)

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.
Słowa Ewangelii według świętego Lukasza
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 sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał
pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
(Łk 2,22-32)

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 o dejść 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».
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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Święto Matki Bożej Gromnicznej
2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Od starożytności czczono pamięć dnia, w
którym Maryja przyniosła do Świątyni Jerozolimskiej Dzieciątko Jezus

Dawniej liturgia mówiła o tym wydarzeniu, jako
o dniu oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny.
Zgodnie z przepisami Prawa Starego Testamentu,
położnica po 40 dniach od porodu powinna udać się
do świątyni celem dokonania oczyszczenia i wykupienia pierworodnego potomka płci męskiej.
Święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele
Wschodnim nazywane jest z kolei „Świętem Spotkania”. To nawiązanie do rozważanej wówczas sceny
ewangelicznej, w której wszystko skupia się wokół 40
-dniowego Jezusa, przyniesionego do świątyni, który
wtedy niejako „wchodzi w świat”. Za pośrednictwem
Jezusa, Maryi i św. Józefa dokonuje się w Świątyni
Jerozolimskiej symboliczne spotkanie Boga z ludźmi i
ludzi między sobą.
Uroczystość upamiętniająca ten fakt już w IV
wieku obchodzona była uroczyście w Rzymie, w kolejnych stuleciach została wzbogacona w procesję ze
światłami – jako nawiązanie do tekstu z Ewangelii
św. Łukasza (2,32). Za cesarza Justyniana obowiązywała w całym państwie (od 542). Z czasem, pod
wpływem szczególnych jej obchodów sprawowanych
w Rzymie u Matki Bożej Większej, nabrała charakteru święta maryjnego – u nas Matki Bożej Gromnicznej.
Tak dawniej, jak i dziś głównym motywem,
przewijającym się przez liturgię jest światło. Światło
świecy/gromnicy symbolizuje Chrystusa – jedyną
prawdziwą Światłość.
Gromnica – jak sugeruje sama nazwa – chroni
od gromu i gradobicia. Jej światło towarzyszy konającemu i pomaga w przejściu na drugą stronę życia.
Wierzono, że obroni w zimowe noce przed wilkami.
W polskiej kulturze i tradycji nie sposób przecenić
znaczenia gromnicy i święta Matki Boskiej Gromnicznej. Oskar Kolberg tłumaczył tę fascynację
Gromniczną tak: Światło tych świec wyraża Pana
Jezusa, który objawieniem swoim oświecił ród ludz-

ki. Pamiątka zaś oczyszczenia Najświętszej Maryi
Panny przypomina, iż Matka Boska 40-go dnia po
Narodzeniu Pana Jezusa przybyła do kościoła jerozolimskiego, dla dopełnienia prawa Starego Testamentu (O. Kolberg; „Dzieła wszystkie. Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania”; WrocławWarszawa 1962-80).
Społeczność świętokrzyskiej wsi z dawien dawna
przywiązywała wielką wagę do ceremonii kościelnych, odprawianych 2 lutego. Z poświęceniem gromnic łączą się, jak zwykle w kulturze ludowej, wierzenia
religijne oraz praktyki obrzędowe, kończące cykl
„przedłużonych” obchodów Bożego Narodzenia. 2 lutego to ostateczny termin usuwania choinek z domów
i obejść oraz zaprzestania działalności grup kolędniczych.
W rdzennych Górach Świętokrzyskich jeszcze do
niedawna praktykowano zwyczaj zapalania w dniu 2
lutego tylu świeczek, ile jest osób w rodzinie. Plagą
wiejskich okolic, w miesiącach zimowych, były wilki –
jeszcze w okresie międzywojennym budowano wokół
domów specjalne palisady chroniące przed wilkami.
I tak Matka Boska Gromniczna, jako broniąca przed
wilkami, była wyobrażana. Kapliczka św. Mikołaja
w Porąbkach miała bronić drapieżnikom dostępu,
podobnie jak dość powszechnie zimą noszone, małe
dzwoneczki.
Światło gromnicy – świecy wykonanej z wosku
pszczelego, białego lub żółtego – jest także symbolem
czuwania i uczynków, które Matka Boska Gromniczna – Matka Miłosierdzia, przedstawia Bogu.
Dawniej gromnice dekorowano asparagusem,
paprotką, mirtem i – nieprzypadkowo – gałązkami
lnu. Powszechne było przekonanie, że Matka Boża sama zajmowała się przędzeniem, o czym świadczą słowa ludowego powiedzenia: Babie lato to przędza
z kołowrotka Matki Boskiej oraz liczne przedstawienia w sztuce sakralnej ukazujące Jej postać z kądzielą
w ręce. Mirt w medycynie ludowej uważany był za
skuteczny środek wykrztuśny, a jego owoce i liście,
jako aromatyczna przyprawa, znajdowały zastosowanie w kuchni. Poświęconą gromnicę starannie owijano papierem i przechowywano w szafie lub komodzie, wyciągając w razie potrzeby.
Wyraz wiary w opiekę Matki Bożej Gromnicznej
odnajdziemy w malarstwie i twórczości literackiej.
Powstało wiele legend wiążących Matkę Boską z tym
okresem. Przedstawiana jest zwykle w zimowym pejzażu, jak idzie nocą przez ośnieżone pola i miedze, pilnuje ozimin, żeby nie wymarzły. Świecąc gromnicą
pomaga zbłąkanym wędrowcom znaleźć drogę do domu oraz pilnuje obejść, do których podkradają się wilki. Tak też przedstawiła Jej postać znana ceramiczka
z Obic – Elżbieta Klimczak. Matka Boża stoi z zapaloną gromnicą w otoczeniu wilków. Z tyłu widoczny jest
fragment ogrodzenia, a powyżej, na niewielkim
wzniesieniu zabudowania wiejskie.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej łączą się
także przysłowia: Gdy na Gromniczną z dachu ciecze,
zima jeszcze się powlecze; Gdy na Gromniczną rozstaje – rzadkie będą urodzaje; Gdy w Gromniczną pięknie wszędzie, wtedy dobra wiosna będzie; Na Gromniczną błoto – zima będzie jak złoto.
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Święta Siostra Faustyna Kowalska (1905 – 1938)
Patronka miesiąca lutego w Sanktuarium Najświętszej Rodziny
Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako
trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny
i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec,
par. Świnice Warckie. Na chrzcie świętym otrzymała
imię Helena. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata;
w 16. roku życia poszła na służbę
do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Po wizji cierpiącego
Jezusa i rocznej służbie w Ostrówku gm. Klembów, 1 sierpnia 1925
roku wstąpiła do Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
w którym na obłóczynach otrzymała imię s. M. Faustyna. W ciągu trzynastu lat życia zakonnego
przebywała w wielu domach
Zgromadzenia, nadłużej w Krakowie, Wilnie, Płocku i Warszawie, pełniąc najczęściej obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę płuc
i przewodu pokarmowego. Z tego
powodu dwukrotnie przebywała
na dłuższym leczeniu w szpitalu
na Prądniku w Krakowie.
To na pozór bardzo zwyczajne życie kryło
w sobie niezwykłą głębię zjednoczenia z Bogiem
i wielką prorocką misję, którą powierzył jej Bóg. Doznała wielu nadzwyczajnych łask, osiągając szczyty
zjednoczenia z Bogiem na ziemi. Przez nią Jezus przypomniał światu biblijną prawdę o miłości miłosiernej
Boga do każdego człowieka i wezwał do głoszenia jej
światu z nową mocą. W tym celu przekazał także nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są: obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Śwęto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronkę do
Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego konania

na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia.
Do każdej z nich, a także do szerzenia czci Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem
troski o postawę zawierzenia Bogu (pełnienia Jego
woli) i miłosierdzia względem bliźnich. W wypełnianiu tej prorockej misji pomagał Siostrze Faustynie jej kierownik duchowy
bł. ks. Michał Sopoćko oraz krakowski
spowiednik o. Józef Andrasz SJ.
Z charyzmatu i doświadczenia mistycznego św. Siostry Faustyny zrodził się w Kościele Apostolski Ruch
Bożego Miłosierdzia, który podejmuje
jej misję głoszenia światu ta- jemnicy
miłosierdzia Bożego poprzez świadectwo życia, czyn, słowo i modlitwę.
Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze
Zgromadzenia w KrakowieŁagiewnikach. W 1966 roku jej doczesne szczątki przeniesiono z cmentarza
zakonnego do klasztornej kaplicy. Od
beatyfikacji, której 18 kwietnia 1993
roku dokonał Ojciec Święty Jan
Paweł II, trumienka z relikwiami spoczywa na ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego
w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. 30
kwietnia 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył ją do grona świętych, a orędzie Miłosierdzia,
które z
polecenia Jezusa zapisała w swym
„Dzienniczku“, przekazał całemu Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie wiary.
25 sierpnia 1995 roku Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia, pełniąc jej charyzmatyczną misję, uznało Siostrę Faustynę za swą duchową współzałożycielkę.
s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU
Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002
Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego
Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.
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TURNUS WYPOCZYNKOWO – REHABILITACYJNY DLA SENIORÓW Z WNUKAMI
w MRZEŻYNO - SUS, od 5 do 19 wr ześnia 2020 r.

http://www.sustravel.pl/sus/galeria
Koszt: 1570 zł
I rata 200. zł
zapisy z I zaliczką do 21 lutego 2020 r.
Zapisy na spotkaniach Seniorów w piątki po Mszy św. o godz. 9.00.
Informacją służy Ks. Prałat.
II rata 1370. zł
w dniu przyjazdu do SUS - Mrzeżyno
Cena pakietu obejmuje:
- przewóz autokarem: Kraków – Mrzeżyno - Kraków + ubezpieczenie NNW (200.zł)
- zakwaterowanie w pokojach dla 2, 3 lub 4 osób z pełnym węzłem sanitarnym, tv, czajnik
elektryczny, ręcznik,
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie /śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany/,
- konsultacja lekarska, - 20 zabiegów w turnusie według wskazań lekarza - 2 zabiegi dziennie,
- całodobowa opieka pielęgniarska,
- wieczorek taneczny /powitalny i pożegnalny /z poczęstunkiem i muzyką na żywo,
- biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i muzyką na żywo,
- wypożyczenie sprzętu plażowego,
- wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trzebiatowa,
- opieka rezydenta, zdjęcie grupowe oraz inne dodatkowe atrakcje…
Cena pakietu nie obejmuje opłaty klimatycznej, która pobierana jest w recepcji.

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

Dzisiaj I Niedziela m-ca i Święto Ofiarowania
związane z inwestycjami parafialnymi, funPańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), XXIV
duszem na rzecz księży chorych, a także na
Dzień Życia Konsekrowanego. Po każdej Mszy
doroczne opłaty na kurię i seminarium.
św. adoracja Pana Jezusa w Najświętszym 3. W czasie ferii zimowych 3 i 4 lutego nie będzie
Sakramencie
spotkań dla młodzieży przygotowującej się do
2. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej
sakramentu bierzmowania.
parafii. Wszystkim, którzy przyjęli kapłanów 4. W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynaserdecznie dziękujemy. Doceniamy troskę
gradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezui wszelkie sugestie związane z życiem wspólsa: 6.30, 7.00, 9.00 (dla seniorów), 16.30,
noty parafialnej. Dziękujemy za ofiary złożone
18.00 i 19.30. Spowiedź św. w godz. 6.30 przy okazji kolędy, które jak co roku w dużym
7.30 i od 15.30 do 19.30. Odwiedzimy również
stopniu przeznaczone zostaną na potrzeby
chorych w ustalonych terminach.
Redakcja Naszej Familii przeprasza za przeoczenie w zestawieniu Parafialnej Zbiórki Ofiar
„Opłatki 2019”. Mieszkańcy z Posłańcami bloku Aleksandry 4 D ofiarowali 310. zł i mieszkańcy z Posłańcami Mała Góra 8 B kl. III ofiarowali 522 zł.
Bardzo dziękujemy i przepraszamy.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30;
czwartek: 16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, ks. Józef Jakubiec, Zdzisław Chojnacki, Zdzisława Krzeczkowska,
Krystyna Fłys, Bronisława Kufel – Włodek, Jadwiga Nowakowska
Adres: NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1 30-837 Kraków, tel (12) 658 03 50
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl; jjakubiec@kolping.pl

