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                                     2.02.2014     -    OGŁOSZENIA       DUSZPASTERSKIE 
 
   1. Dziś obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego,czyli Matki Bożej Gromnicznej. 
       Kościół obchodzi dzisiaj dzień Życia Konsekrowanego.Ofiary zbierane dziś na  
       tacę przeznaczone są na zakony. 
 
   2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, o godz.17.30 Nabożeństwo Adoracyjne. 
 
   3. Jutro o godz.18.00 Msza św.zbiorowa w intencji zmarłych.Intencje można składać 
       do puszki przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia. 
 
   4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca.W I piątek miesiąca Msza św. ku czci 
       Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.7.00. Spowiedź w I piątek od godz.7.00 i 
       17.30. 
 
   5. W przyszłym tygodniu we wtorek 11 lutego- w całym Kościele będziemy  
       obchodzić Dzień Chorych. Zapraszamy ludzi chorych  - czy to na ciele , czy na  
       duszy – na Mszę św. o godz.10.00.Po Mszy św.będzie udzielone błogosławieństwo 
       Lourdskie – Najświętszym Sakramentem. Prosimy,aby osobom chorym pomóc 
       w przybyciu do Kościoła i powrocie do domu. 
 
   6. Za tydzień w niedzielę 9 lutego  Wspólnota Niepełnosprawnych będzie przed  
       kościołem rozprowadzać ulotki o 1% podatku.Jest to forma pomocy i wsparcia tej 
       wspólnoty. 
 
   7. Organizujemy Pielgrzymkę do Portugali i Hiszpani , w dniach 14  września do 
       20 września (włącznie – 7 dni ).Zwiedzać będziemy ; Lizbona, Fatima, Batlaha, 
       Alcobaca, Nazare, Combra, Braga, Santiago de Comopostela, Porto Cascais i wiele 
       innych miejscowości. Koszt wyjazdu 2950 zł. od osoby + 60 Euro . Zapisy wraz z 
       zaliczką są prowadzone już od dziś w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Bliższe 
       informacje u Ks.Proboszcza. 
 
8.  W tą niedzielę Ks. Łukasz organizuje wyjazd dzieci do kina na film pt. Kraina Lodu 
zbiórka dziś przy kościele o godz 13.35 Informacje i zapisy u Ks.Łukasza 
 
Organizujemy wyjazd dzieci i młodzieży wraz z rodzicami na KULIG po Parku Kampi-
noskim wraz z ogniskiem i kiełbaskami. Odbędzie się on w poniedziałek 10.02  zbiórka 
przed naszym Kościołem o godz 16.15. Koszt 45 zł, dla dzieci i młodzieży z par afial-
nych wspólnot 40 zł. Zapisy u Ks. Łukasza w zakrystii. 
 
9. W przyszłą niedziele zapraszamy I grupę młodzieży przygotowującej się do sakr 
bierzmowania, na spotkanie o godz 16.00 
    

       KALENDARZ LITURGICZNY 
 

3 II Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Błażeja, biskupa i mę-
czennika, albo św. Oskara, biskupa. 
2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); Łk 7, 61; Mk 5, 1-20; 
4 II Wtorek. Dzień powszedni. 
2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3; Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: 1a); Mt 8, 17; Mk 5, 
21-43; 
5 II Środa. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. 
 2 Sm 24, 2. 9-17; Ps 32 (31), 1-2. 5. 6. 7. (R.: por. 5c); por. Dz 16, 14b; Mk 6, 1-6;  
6 II Czwartek. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników. 
1 Krl 2, 1-4. 10-12; 1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b); Mk 1, 15; Mk 6, 7-13; 
7 II Piątek. Dzień powszedni. 
Syr 47, 2-11; Ps 18 (17), 31. 47 i 50. 51 (R.: por. 47b); 2 Tm 1, 10b; Mk 6, 14-29; 
8 II Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, albo 
św. Józefiny Bakhity, dziewicy. 
1 Krl 3, 4-13; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); J 10, 27; Mk 6, 30-34; 
 
9 II Piąta Niedziela zwykła. 
Iz 58, 7-10; Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a. i 9 (R.: 4a); 1 Kor 2, 1-5; J 8, 12b; Mt 5, 13-16; 
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Czytanie z Księgi proroka Malachiasza 
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 
przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się uka-
że? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbia-
rzy. 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 (23), 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 Królem chwały. 
Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały. 
 
DRUGIE CZYTANIE Hbr 2, 14-18 Chrystus upodobnił 
się do braci 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
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 całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewo-
li. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia 
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 do-
świadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są 
poddani próbom. 
Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Łk 2, 32 
 
 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 Światło na oświecenie pogan  
i chwała ludu Twego, Izraela.          
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
EWANGELIA 
Łk 2, 22-40 Ofiarowanie Jezusa w świątyni 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
 
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 mę-
skiej 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 zobaczy Me-
sjasza 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, błogosła-
wił 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 mówio-
no.  
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 pokole-
nia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i pozostawała 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, wró-
cili do Galilei, do swego miasta Nazaret.  
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądro-
ścią, a łaska Boża spoczywała na Nim. 
Oto słowo Pańskie. 



 

Intencje Mszalne 

W tym tygodniu do wieczności odeszli: 
Anna Białobrzeska 
Michał Hetmanowski 
Jadwiga Podgórska 
Wieczny odpoczynek ….. 

NIEDZIELA 02.02.2014 
7.00   W int. Żywego Różańca. 
8.30 +   Stanisława Szczepańskiego greg. 2 
10.00 + Czesława Śliwę w 1 r.śm 
11.30 + Heelenę i Wiktora Krzepickich i zm. z rodz. 
Krzepickich 
13.00 W int. parafian  
18.00 + Stefana Rączka w 19 r. śm 
 
PONIEDZIAŁEK 03.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 3  
7.00 + Czesławę, Franciszka, Leontynę i Genowefę 
Demianiuk, Wiesławę i Maksyma Pniewskich, zm 
sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące 
7.00 + Ryszarda Traczyka 
 
18.00 + Zbiorowa za zmarłych 
 
WTOREK 04.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 4 
7.00 + Janusza Kaliszewskiego p.p. 
7.00 + Zenona, Mariannę i Wiktora Malickich 
 
18.00 + Barbarę i Jacentego Jabłońskich 
 
ŚRODA 05.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 5 
7.00 + Reginę i Mariana Ciskowskich 
7.00 + Władysławę i Stefana Możdżyńskich 
 
18.00   Nowenna do MBNP. 
18.00 + Andrzeja i Grażynę Więcławskich 
 
 
CZWARTEK 06.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. . 
7.00 + Alinę Polesiak p.p. 
7.00 + Tadeusza Bieńkowskiego 
 
18.00 + Tadeusza Różyckiego w 20 r. śm. 
 
PIĄTEK 07.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 7 
7.00 + Jadwigę Białorucką p.p. 
7.00 + Marię i Józefa Grzelak, zm. rodziców i rodzeń-
stwo 
 
18.00 +Mariannę i Jana Orzechowskich 
 
SOBOTA 08.02.2014 
7.00 + Stanisława Szczepańskiego greg. 8 
7.00 + Bolesława Lipowskiego p.p. 
7.00   O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne 
łaski dla ks. Proboszcza w dniu urodzin 
 
18.00 + Halinę, Tadeusza, Adama, Sylwestra i Miro-
sława Biegaj 

18.00   Michała Majewskiego w 18 rocznicę urodzin 
 
NIEDZIELA 09.02.2014 
7.00   W int. Różańca Fatimskiego 
8.30 + Stanisława Szczepańskiego greg. 9. 
10.00 + Helenę i Adolfa Głodowskich 
11.30   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
Mateusza i jego rodziny 
13.00 W int. parafian  
18.00 + Aleksandra i Apolonię Hołyńskich 

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli: 
Szymon Smoliński 
Sebastian Gudanowski 

Na Błoniach krakow-
skich w 1979 roku 
pytał Ojciec Święty: 
„Czy można odrzucić 
Chrystusa i wszystko 
to, co On wniósł w 
dzieje człowieka?” i 
odpowiedział: 
„Oczywiście, że można 
(…) Ale pytanie zasad-
nicze: czy wolno?” 
Odkrycie wolności 

idzie w parze z odkryciem odpowiedzialności.    
Wie o tym każdy, kto choć raz w życiu doświadczył 
wolności decyzji, o której sam do końca stanowił: 
„Wolność człowieka jest tym, co każdy z nas roz-
poznaje w sobie wraz z odpowiedzialnością”. Stąd 
istnieje wewnętrzny związek pomiędzy wolnością  
a wartością, a w szczególności prawdą. Być wol-
nym, to być wewnętrznie uzależnionym od siebie, 
a ta wewnętrzna zależność wyznacza również 
wewnętrzną zależność od prawdy. Działać :godnie 
z sobą, bo tyle co działać zgodnie z poznaną praw-
dą, czyli bodnie ze swoim sumieniem. Człowiek 
jest wolny, może więc Bogu powiedzieć Nie, ale 

Dzień Życia Konsekrowanego 
2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w 
świątyni Jerozolimskiej - Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony 
Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów. 
 W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej 
refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzy-
mała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, 
składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: "Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego 
oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne 
«charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»" (Vita consecrata, nr 1). 
 
 W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty określa jego potrójny cel. 
 Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowane-
go, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak 
wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa. 
 Dzień Życia Konsekrowanego ma - po drugie - za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze 
strony ludu Bożego. Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych 
obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego piękna, 
które przez Ducha promieniują w ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele 
i w świecie. 
 
Zakonnica klauzurowa "Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla 
jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjedno-
czenia z jedynym Oblubieńcem" - podkreśla Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata. "Życie konsekrowane nie tylko 
w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości 
ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją".  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.  Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia zakon-
nego. Składane śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dotykają trzech podstawowych dziedzin życia.  Pierwszy - ślub czystości 
- jest wyborem Chrystusa jako jedynej miłości i dlatego wiąże się z dobrowolną rezygnacją z życia małżeńskiego. Ta miłość oblu-
bienicy do Oblubieńca znajduje swoje przedłużenie w miłości do tych, których wszyscy opuścili. 
 
Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekr owanego na powszechnie obecną dzisiaj " mater ialistyczną żądzę posiadania, 
lekceważącą potrzeby i cierpienia słabszych i wyzutą z wszelkiej troski o zachowanie równowagi zasobów naturalnych" (Vita 
consecrata, nr 89). Ślub posłuszeństwa związany jest natomiast z kulturą wolności, ściśle związaną z szacunkiem dla osoby ludz-
kiej, z pomniejszaniem obszarów niesprawiedliwości i przemocy. "Posłuszeństwo właściwe dla życia konsekrowanego ukazuje w 
sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie tajemnicy, poświadcza, że nie ma 
sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością" (Vita consecrata, nr 91). 
 
 Powołanie do życia zakonnego jest radą, do której wzywa nas Jezus Chrystus. Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowa-
ne wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób 
wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania ubóstwa i posłuszeństwa oraz czystości w bez-
żenności dla Królestwa.  Zakony wyrastały w historii Kościoła, powstawały w nim i jemu służyły. Chrześcijanie pragnący żyć w 
całkowitej zgodzie z ideałami swojej religii, zasilali źródło Kościoła zagrożonego stale przez oschłość i zepsucie. Zakony są ważną 
cząstką Kościoła. Zapotrzebowanie na ich działalność nie maleje, lecz wręcz przeciwnie - rośnie. Jan Paweł II w czasie spotkania z 
zakonami na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. stwierdził, że bez zgromadzeń zakonnych, bez życia poświęconego Bogu poprzez 
śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa Kościół nie byłby w pełni samym sobą. "Wasze domy - mówił Ojciec Święty - powinny 
być przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia i dialogu, osobistego i wspólnotowego z tym, który jest i ma pozostać 
pierwszym i naczelnym rozmówcą w każdym waszym pracowitym dniu". 
 W 2001 r. obchody Dnia Życia Konsekrowanego skupiały się wokół zakonów kontemplacyjnych; w 2002 r. - wokół instytutów 
świeckich; w 2003 r. Kościół zachęcał do przyjrzenia się powołaniu kobiet konsekrowanych. W roku 2004 r. podjęta została reflek-
sja wokół ślubu czystości. IX Dzień Życia Konsekrowanego w 2005 r. dotykał drugiego ze ślubów - ślubu ubóstwa, a w roku 2006 
Dzień ten skupiał się na radzie i ślubie ewangelicznego posłuszeństwa. W 2007 r. tytuł listu Episkopatu Polski z okazji Dnia Życia 
Konsekrowanego brzmiał: "Przypatrzmy się powołaniu naszemu". W 2008 r. polscy biskupi skierowali do wiernych list zatytuło-
wany "Osoby konsekrowane w służbie człowiekowi w potrzebie". W 2009 r. Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony był pod 
hasłem "Otoczmy troską życie". W roku 2010 r. wskazywano na osoby konsekrowane jako świadków miłości, a rok później wska-
zywano na pragnienie doskonałości, które ożywia wszystkie osoby konsekrowane. W 2012 r. hasłem XVI Dnia Życia Konsekro-
wanego były słowa: "Życie konsekrowane w Kościele, naszym domu". Nawiązywało ono do hasła przeżywanego wówczas roku 
duszpasterskiego "Kościół naszym domem". W 2013 r. hasłem XVII Dnia Życia Konsekrowanego były słowa: "Ku pełni życia w 
Chrystusie". 
         Źródło: www.brewiarz.pl 
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