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W najbliższy wtorek 2.02, przeżywać będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego, znane w
Polsce jako Święto Matki Bożej Gromnicznej. 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
domostwa, przeważnie wówczas drewniane. 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. To święto
zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po
raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię. Od 1997 roku, 2.02, Kościół powszechny
obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony
modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu. W naszej Parafii, podczas mszy
św. o godz. 18.00, poświęcenie świec dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św.
W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi św., zwłaszcza dla dzieci i
młodzieży, od godz. 16.30.
Najbliższa sobota, 6.02, to jednocześnie I Sobota Miesiąca. O godz. 8.00 Msza św.
wspólnoty Matek Żywego Różańca, połączona z naszą parafialną modlitwą przebłagalną –
modlitwą różańcową - przez Niepokalane Serce NMP, przed Najświętszym Sakramentem.
Spotkanie dla Rodziców dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św., w czwartek, 4.02,
po mszy św. o godz. 18.00.
Spotkanie dla Rodziców młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, w
piątek, 5.02, po mszy św. o godz. 18.00 w kościele.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych.Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Plan Mszy św. i spotkań „kolędowych” w tym tygodniu:
1.02 (poniedziałek) - ul. Gdańska od nr 212 do 246

2.02 (wtorek) - ul. Gdańska 147, 147a, 147b, 147c, 147d, 147e
Z tym planem można zapoznać się w gablocie kościoła oraz jest dostępny na stronie internetowej. Po
Mszy św. będę udzielał wszystkim kolędowego błogosławieństwa oraz każda rodzina otrzyma
„kolędowy” prezent. Dopełnieniem tych spotkań niech staną się rodzinne spotkania przy choince i
żłóbku, na wspólnym śpiewie kolęd.
Dziś zapraszam na Kolędowanie z zespołem FIGI MARCOWE dla naszych Dziadków i z
Naszymi Dziadkami - z okazji Dnia Babci i Dziadka. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 12.00.
W czasie pandemicznym, kiedy to izolujemy osoby starsze, chroniąc ich zdrowie - NIE
ZAPOMINAJMY O NICH!!! Przeciwnie - okażmy jeszcze więcej serca i dobroci. Mamy za co
dziękować naszym kochanym Babciom i Dziadkom. Zawsze są na posterunku, zawsze na czas i
wiedzą czego wnukom trzeba Za ich wielkie serce będziemy Bogu dziękować. Tym Dziadkom, którzy
odeszli dajmy to, co możemy najlepszego - czyli naszą modlitwę. A na zakończenie zostały dla
Dziadków przygotowane niespodzianki.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszli do wieczności w minionym tygodniu: +Henryk Jedak, lat 60, zam. ostatnio w Holandii oraz
+Stefan Kuczawski, lat 91, zam. ul. Powstańców Warszawy 3/1/13; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

