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IV NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Ewangelia wg św. Łukasza (2,22-40)
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 nie 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.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH___________
PONIEDZIAŁEK – 03.02.2020
7.00 - Za †† rodz. Feliksę i Stanisława Kuszyk, chrzestnego, †† z rodz. Pydyś, Zoruk i Dąbrowski
18.00 - Za † Krystynę Nowak w 1 r. ś., jej mamę Urszulę i d. w c.
- Za †† rodz. Stefanię i Józefa Lenik
WTOREK – 04.02.2020
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † męż. Rudolfa, br. Jana, rodz. Marię i Józefa, teś. Annę i Konrada, szw. Józefa, †† z pokr.
Piela i Szopa
- Za † s. Leszka Dutkowskiego w 1 r. ś., męż. Władysława i d. w c.
ŚRODA – 05.02.2020 – św. Agaty
7.00 - Za † męż. Gintra Pollok w 4 r. ś., rodz. Nikodema i Matyldę Pollok, Józefa i Brygidę Lebek,
†† rodzeo., †† z pokr. i d. w c.
18.00- Za † Agatkę Tarasiuk z ok. im. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Józefy Skałeckiej z ok. 80 r. ur.
CZWARTEK – 06.02.2020 – Pierwszy Czwartek Miesiąca – św. Pawła Miki i Towarzyszy
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne z naszej parafii
18.00- Za †† rodz. Otylię i Alojzego Szczędzina, ich †† rodz., rodzeo., br. Joachima i d. w c.
- Za † Jana Bilan w 30 d. p. ś.
PIĄTEK – 07.02.2020 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów naszej parafii, fundatorów i budown. naszego kościoła
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jana Szumskiego z ok. ur.
- Za † Alfredę Pilarską w 30 d. p. ś.
SOBOTA – 08.02.2020
7.00 - Za † m. Annę Polaczek, jej †† rodz., rodzeo. i d. w c.
- Za † Henryka Bączek w 30 d. p. ś.
18.00 - Za † m. Rozalię, †† z rodz. i d. w c.
- Za † Jana Łęgowego w r. ś.
- Za †† rodzic. Różę i Bernarda Bogdoł, Stefanię i Stanisława Makowskich, brata Janusza,
†† z pokrew. z obu str.
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.02.2020
7.00 - Za † Antoniego Szaforz w 30 d. p. ś.
8.30 - Za † m. Rudolfa Kania, rodz. Martę i Bernarda Prus, s. Różę, siostrz. Helenę, szw. Jana, teś.
Pawła, żony Katarzynę i Gertrudę, †† dziadków i †† z pokr.
-Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Ryszarda z ok. ur. i o B. bł. w rodz.
10.00 - ROCZKI: Julia Maria Wirska,
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy z ok. 60 r. ur. i bł. B. w rodz.
11.15 - Za †† rodz. Kazimierę i Bronisława Lelickich i †† z rodz.
- Za †† rodz. Bronisławę i Antoniego Gwiazdowskich, br. Stanisława i †† z rodz.
15.00 - Za † żonę, matkę i babcię Aurelię Pleśniak w 1 r. ś., Henrykę i Aleksandra, braci Lechisława,
Ryszarda, Jerzego, Henryka, Danutę, †† z rodz. i pokr.
- Za † o. Adama w k. r. ś., m. Józefę, teś. Zofię i Józefa i †† z rodz.
-Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Doroty z ok. 70 rocz. ur. i o bł. B. w rodz.

_______OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ________
1. IV Niedziela Zwykła. Dzisiaj obchodzimy Święto Ofiarowania Paoskiego, czcimy Jezusa
Chrystusa, który jest światłością świata i Jego Matkę Najświętszą Maryję Pannę, w tradycji
ludowej Święto Matki Bożej Gromnicznej. Z godnie z polską tradycją, dzisiaj po raz ostatni
powracamy do śpiewania kolęd. O godz. 16.00 nabożeostwo na zakooczenie okresu
kolędowania.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i męczennika – patrona chroniącego od
chorób gardła i wszelkiego zła. Po Mszy św. rano i wieczorem będzie udzielane
błogosławieostwo św. Błażeja poświęconymi świecami.
3. W środę wspomnienie św. Agaty, patronki ratującej w różnych nieszczęściach. W tym dniu
święci się chleb i wodę. W żadnym wypadku nie należy traktowad tego magicznie.
Błogosławieostwo chleba i wody należy do tzw. znaków świętych (sacra signa), które mają
wiernym pomóc m.in. w uświęceniu się. Na Mszy św. rano i wieczorem będzie obrzęd
poświęcenie chleba i wody ku czci św. Agaty.
4. I Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i kapłaostwa.
W tym dniu wspominamy także świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej.
O godz. 17.30 różaniec za kapłanów i o nowe powołania.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci.
Miesięczna spowiedź św. dla dzieci w czwartek od godz. 17.00 do 18.00
5. I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzieo Miłosierdzia Bożego.
Po Mszy św. rano i wieczorem Koronka do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, Godzinki ku czci Męki Paoskiej i adoracja.
O godz. 17.30 nabożeostwo wynagradzające.
O godz. 19.00 w naszym kościele parafialnym odbędzie się modlitewne czuwanie dla
młodzieży
ze wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie, zapraszamy naszą młodzież do udziału.
6. W sobotę 8 lutego od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
Od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. W niedzielę 9 lutego o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
8. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne dla kandydatów przygotowujących się
do bierzmowania: wtorek - godz. 19.00 klasy VII; w środę - godz. 19.00 klasy VI w czwartek godz. 19.00 klasy VIII.
9. Okazja do spowiedzi jest codziennie pół godziny przed Mszą św.
W pierwszy czwartek i w pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00.
10. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce samolotowej na Sycylię do Sanktuarium Matki
Bożej Płaczącej w Syrakuzach w dniach od 27 czerwca do 4 lipca br. Koszt pielgrzymki 3.500 zł
(wpisowe 500 zł należy wpłacid do 15 lutego). Zapisy w kancelarii parafialnej.
11.Zapraszamy na koncert charytatywny „Serce dla Mateusza”, który odbędzie się
w poniedziałek 10 lutego 2020 roku o godz. 19.00 w Hali Sportowej przy ulicy Kozielskiej
w Strzelcach Opolskich. Samorząd Uczniowski i uczniowie klasy I Technikum Mechanicznego

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich postanowili przy
pomocy samorządów lokalnych zorganizowad koncert charytatywny dla Mateusza, który jest
uczniem szkoły, ma 16 lat, od czerwca 2019 roku choruje na nowotwór złośliwy. Obecnie jest
w trakcie intensywnego leczenia chemioterapią w Klinice Onkologii w Warszawie. Cegiełki na
koncert jako pomoc dla Mateusza, w kwocie 20 złotych są do nabycia w zakrystii kościoła
i w kancelarii.
11. Zakooczyły się odwiedziny duszpasterskie rodzin w naszej parafii. Panu Bogu zawierzamy
wszystkie rodziny, w których odbyła się kolęda i prosimy, aby błogosławieostwo przyniesione
przez kapłana umocniło wiarę i wzajemną miłośd. Składamy serdeczne podziękowanie za
okazaną życzliwośd i dobrod serca, za użyczenie nam gościnności w swoich domach a także za
złożone ofiary na renowację i złocenie głównego tabernakulum, które jest sercem każdej
świątyni.
Słowa szczerej i serdecznej wdzięczności kierujemy także do naszych księży emerytów
– ks. Reinholda i ks. Eugeniusza, którzy na czas trwania kolędy przyjęli na siebie obowiązek
posługi kapłaoskiej w naszym kościele podczas nieobecności ks. Proboszcza i ks. Wikariusza,
którzy z błogosławieostwem kolędowym odwiedzali w parafii katolickie rodziny. Dzisiejsza
kolekta - kolędowa przeznaczona jest na renowację tabernakulum.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład. Całą parafię i obecnych w naszej
wspólnocie Gości powierzamy Bożej opiece. Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieostwa
Bożego w nowym tygodniu.

Czy współczesnemu człowiekowi potrzebna jest gromnica?
Gromnica to świeca inna niż wszystkie. Jest ona związana z jednym z najstarszych świąt
w chrześcijaostwie – Ofiarowaniem Paoskim. W Polsce to święto ma charakter maryjny
i nazywane jest także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa ta pochodzi od gromnic świec przynoszonych do świątyni, by kapłan je pobłogosławił. Potem zabiera się je do domu i
zapala w razie grożących niebezpieczeostw. Na Wybrzeżu świece zapalają często matki i żony
oczekujące na powrót mężów i synów z mórz i oceanów, szczególnie gdy za pośrednictwem
mediów dowiadują się o katastrofach na morzu.
Święto Ofiarowania Paoskiego obfituje w symbole. Płonąca świeca jest symbolem
Chrystusa. Światło w rękach wiernych oznacza płomieo ich żywej wiary, z którą powinni iśd na
spotkanie ze Światłem najdoskonalszym. Nikt inny nie przebije ciemności grzechów, jedynie
Światło, jakim jest Jezus, a to Światło swoimi rękami podaje nam Maryja. Całe więc życie
chrześcijanina powinno się spalad – na wzór świecy – w służbie Bogu i bliźnim. Dlatego
światło jest obecne w najważniejszych dla nas wydarzeniach, od chrztu aż do śmierci. W
czasie chrztu dziecko otrzymuje zapaloną świecę. Ta świeca towarzyszy mu później przez całe
życie. Pali się ją w czasie I Komunii św., modlitwy dziękczynnej za otrzymane łaski, modlitwy
nad chorym i w chwili śmierci. To właśnie u Maryi człowiek szuka wsparcia i pomocy, ufając,
że Matka Boża przeprowadzi szczęśliwie przez bramę śmierci do domu naszego Ojca.

