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Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych, polecanych w wypominkach 
rocznych.
Msze św. w dniu 2 lutego br., będą spra-
wowane o godz. 7.00., 12.00., 17.00. i 
18.00. Święto Ofiarowania Pańskiego to 
także dzień życia konsekrowanego. Pamię-
tajmy w modlitwie szczególnie o siostrach i 
braciach zakonnych.
Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych 
w naszym kościele w 2018 roku, zostanie 
odprawiona 22 lutego o godz. 18.00. 
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi i 
innymi członkami rodzin do wspólnej 
modlitwy. Prosimy o przyniesienie na tę 
Mszę świec od chrztu św. oraz zgłoszenie 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion 
dzieci, w których intencji będziemy się 
modlić. 
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota 
miesiąca. W piątek, 1 lutego, Msza św. 
wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezu-
sa zostanie odprawiona o godz. 12.00.         
Z sakramentu pokuty i pojednania można 
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00. 
Pragniemy również odwiedzić chorych i 
osoby w podeszłym wieku. Imiona i naz-
wiska oraz adresy osób pragnących sko-
rzystać z sakramentu pokuty i pojednania 
oraz przyjąć Najświętszy Sakrament 
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kance-
larii parafialnej. W sobotę 2 lutego, ze 
względu na przypadające święto Ofiaro-
wania Pańskiego nie można odprawiać 
Mszy św. wotywnej o Niepokalanym Sercu 
NMP.

od  13.01.19 do 10.02.19 

Wobec zbliżających się 
Dni Młodzieży w Panamie 
módlmy się za młodzież, 

aby idąc za przykładem Maryi 
umiała wybrać drogę Ewangelii.

5..

w poniedziałek, 28 stycznia, wspomnie-
nie św. Tomasz z Akwinu, kapłana i Do-
ktora Kościoła,
w czwartek, 31 stycznia, wspomnienie św. 
Jana Bosko, kapłana, 
w sobotę, 2 lutego, święto Ofiarowania 
Pańskiego.

–

–

–
DRUGIE CZYTANIE 

1 Kor 12, 12–30
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia:   Podobnie jak 
jedno jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż 
są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i 
z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jed-
nym Duchu zostali ochrzczeni, (aby stano-
wić) jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy 
to niewolnicy, czy wolni. Wszy-scyśmy też 
zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bo-
wiem to nie jeden członek, lecz liczne 
(członki). Jeśliby noga powiedziała: Ponie-
waż nie jestem ręką, nie należę do ciała – 
czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do 
ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponie-
waż nie jestem okiem, nie należę do ciała – 
czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe 
ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub 
gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby 
powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stwo-
rzył (różne) członki umieszczając każdy z nich 
w ciele. Gdyby całość była jednym człon-
kiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś 
wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. 
Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie 
jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie 
potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są 
dla ciała te członki, które uchodzą za słab-
sze; a te, które uważamy za mało godne 
szacunku, tym większym obdarzamy posza-
nowaniem. Tak przeto szczególnie się trosz-
czymy o przyzwoitość wstydliwych członków 
ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, 
tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształto-
wał nasze ciało, że zyskały więcej szacunku 
członki z natury mało godne czci, by nie było 
rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne 
członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak 
więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią 
wszystkie inne członki; podobnie gdy jedne-
mu członkowi okazywane jest poszanowa-
nie, współweselą się wszystkie członki. Wy 
przeto jesteście Ciałem Chrystusa i posz-
czególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg 
w Kościele najprzód apostołów, po wtóre 
proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie 
tych, co mają dar czynienia cudów, wspie-
rania pomocą, rządzenia oraz przemawiania 
rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apo-
stołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy 
są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar 
czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają 
łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawia-
ją językami? Czy wszyscy potrafią je tłuma-
czyć?

PIERWSZE CZYTANIE 
Ne 8, 1–4a.5–6.8–10

Czytanie z Księgi Nehemiasza: Gdy Izraelici 
mieszkali już w swoich miastach, wtedy 
zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na 
placu przed Bramą Wodną. I domagali się od 
pisarza Ezdrasza, by przy-niósł księgę Prawa 
Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. 
Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł 
kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie,    
w którym uczestniczyli przede wszystkim 
mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy 
inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej 
księgi, zwrócony do placu znajdującego się 
przed Bramą Wodną, od rana aż do południa 
przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy 
rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone 
ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na 
drewnianym podwyższeniu, które zrobiono       
w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na 
oczach całego ludu – znajdował się bowiem 
wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud 
się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, 
wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk 
swoich odpo-wiedział: Amen! Amen! Potem 
oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, 
twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, 
księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 
objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. 
Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz 
kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy 
pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień 
jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie 
bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały lud bowiem 
płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im 
Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy 
świąteczne i pijcie napoje słodkie – poślijcie też 
porcje temu, który nic gotowego nie ma: 
albowiem poświęcony jest ten dzień Panu 
naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż 
radość w Panu jest waszą ostoją.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 19, 8–10.15

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia 
duszę, świadectwo Pana niezawodne, 
uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 4, 8

Oto słowo Boże

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

K O M E N T A R Z

 Początek Ewangelii św. Łukasza wskazuje 
nam istotną prawdę o katolickim rozumieniu 
objawienia się Boga: „Wielu już starało się 
ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali 
ci, którzy od początku byli naocznymi 
świadkami i sługami słowa” (Łk 1,1-2). Dla 
katolika Pismo Święte nie jest istotą 
objawienia, ale świadectwo tych, którzy 
dotykali i widzieli samego Chrystusa czyli wiara 
Apostołów. 

Wielu próbowało oddać tę wiarę w formie 
pisemnej, dlatego mamy aż cztery Ewangelie. 
To jednak ta wiara przekazywana z pokolenia 
na pokolenie w Kościele i strzeżona przez 
następców Apostołów czyli biskupów, stanowi 
istotę objawienia się Boga. To prawda, że 
Pismo Święte jest najważniejszym ze 
świadectw wydarzeń z życia Chrystusa, jednak 
musi być odczytywane ciągle na nowo w Ko-
ściele, bo tu trwa wiara Apostołów. 

2 lutego 2019 roku godz. 7:00
Msza Święta w intencji wynagra-

dzającej Maryi bluźnierstwa przeciwko 
Bożemu Macierzyństwu, kiedy jedno-
cześnie uznaje się Ją wyłącznie jako
Matkę człowieka.

Po Mszy Świętej przed Najświętszym
Sakramentem odmówimy jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy
rozważać w ciszy jedną z tajemnic
Różańca Świętego.

W Klimatach:

Światowe Dni Młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Chór Sanctae Annae śpiewał na Jasnej 
Górze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 lutego -  Dzień Życia Konsekrowanego. . . 3 

Statystyki życia zakonnego 
w Polsce za 2016 rok . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 3

Pierwszy piątek miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . 4

Pierwsza sobota miesiąca . . . . . . . . . . . . . . 4

EWANGELIA - str. 2  

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.

W pierwsze soboty miesiąca,  
w naszej parafii wynagradzamy 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Od stycznia do września 
2019 roku

obchodzimy 9 pierwszych 
piątków miesiąca.

1 lutego 2019 roku godz. 18:00
Msza Święta w intencji wynagra-

dzającej Bożemu Sercu.
Po Mszy Świętej Nabożeństwo  

pierwszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym. 

Siostrom Pasjonistkom 
dziękujemy za świadectwo życia 

i radosną służbę dla Pana.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego 
wszystkim siostrom składamy 

życzenia Bożego błogosławieństwa  
pasji życia dla Jezusa

i doświadczania Jego miłości.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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   Zanim doszło do ustanowienia Światowych 
Dni Młodzieży, odbyły się dwa międzyna-
rodowe spotkania młodych ludzi w Rzymie   
w latach 1984 i 1985. Pierwsze było częścią 
kończącego się  wówczas Roku Odkupienia, 
którego wcześniej ustalony program prze-
widywał, że w Niedzielę Palmową 1984 r. – 
na tydzień przed oficjalnym zamknięciem 
Roku – odbędzie się w Rzymie Jubileusz 
Młodych. Uroczystości te, trwające od 11 do 
15 kwietnia z udziałem ok. 600 tys. młodzieży 
z całego świata, w tym kilkuset Polaków, były 
prawdziwą manifestacją wiary i entuzjazmu 
młodych chrześcijan. 15 kwietnia Papież 
odprawił dla nich Mszę św., udzielił im 
specjalnego błogosławieństwa i wręczył im 
Krzyż Roku Świętego, który odtąd – jako 
Krzyż Światowych Dni Młodzieży – wędruje 
regularnie przez ich kolejne “stacje".
   Wielki sukces tego wydarzenia, a także 
ogłoszenie przez ONZ następnego roku 
Międzynarodowym Rokiem Młodzieży spra-
wiły, że Ojciec Święty postanowił wprowa-
dzić na stałe coroczne światowe spotkania 
młodych do kalendarza Kościoła, przy czym 
miała to być zawsze Niedziela Palmowa. 
Oficjalnie ogłosił to publicznie podczas 
spotkania z kardynałami i pracownikami Kurii 
Rzymskiej 20 grudnia 1984. 
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Chór Sanctae Annae śpiewał na Jasnej Górze

Beata Barszczewska

2 lutego -  Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiaro-
wania 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 Naj-
świętsza ofiaruje Panu Bogu największy 
Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chry-
stusa, a tym samym składa w ofierze siebie. 
Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości 
do Chrystusa, składają osoby konsekro-
wane. 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 posłu-
szeństwo»" (Vita consecrata, nr 1).

W orędziu na I Dzień Życia Konsekro-
wanego Ojciec Święty określa jego potrójny 
cel.

Odpowiada on po pierwsze, osobistej 
potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i 
dziękczynienia za wielki dar życia konse-
krowanego, 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 konsekro-
wanego ze strony ludu Bożego.

Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do 
osób konsekrowanych, zaproszonych do 
wspólnych i uroczystych obchodów niezwy-
kłych 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.

"Życie konsekrowane znajduje się w sa-
mym sercu Kościoła jako element o decy-
dującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ 
wyraża najgłębszą istotę powołania chrześ-
cijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-

-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym
Oblubieńcem" - podkreśla Jan Paweł II w ad-
hortacji apostolskiej Vita consecrata. "Życie
konsekrowane nie tylko w przeszłości było
pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi
cenny i nieodzowny dar także dla teraź-
niejszości i przyszłości ludu Bożego, ponie-
waż jest głęboko zespolone z jego życiem,
jego świętością i misją".

Historia Kościoła pokazuje, że w każdym 
czasie są ludzie, którzy na wzór ewange-
licznej Marii pragną "obrać lepszą cząstkę" - 
podejmują życie w czystości, ubóstwie i po-
słuszeństwie, by sercem czystym i niepo-
dzielnym 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 zakonnego. 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 oblubienicy do 
Oblubieńca znajduje swoje przedłużenie w 
miłości do tych, których wszyscy opuścili.

Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia 
konsekrowanego na powszechnie obecną 
dzisiaj "materialistyczną żądzę posiadania, 
lekceważącą potrzeby i cierpienia słabszych i 
wyzutą z wszelkiej troski o zachowanie rów-
nowagi zasobów naturalnych" (Vita 
consecrata, nr 89).

Ślub posłuszeństwa związany jest 
natomiast z kulturą wolności, ściśle związaną 
z szacunkiem dla osoby ludzkiej, z po-
mniejszaniem obszarów niesprawiedliwości i 
przemocy. "Posłuszeństwo właściwe dla 
życia konsekrowanego ukazuje w sposób 
szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chry-
stusa wobec Ojca i opierając się na tej 
właśnie tajemnicy, poświadcza, że nie ma 
sprzeczności między posłuszeństwem a wol-
nością" (Vita consecrata, nr 91).

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 naczel-
nym rozmówcą w każdym waszym pracowi-
tym dniu".
Żródło:
https://brewiarz.pl/czytelnia/dzk.php3

W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przeżywamy razem z całym Kościołem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Święto to 
ustanowił Jan Paweł II w 1997 roku. Jego celem jest modlitwa w intencji osób konsekrowanych i zwrócenie uwagi na ich posługę.
W Światowym Dniu Życia Konsekrowanego przeprowadzona zostanie tradycyjnie ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na 
potrzeby zakonów klauzurowych. Modlić się będziemy o nowe powołania do życia zakonnego. 

Jest to czas szczególnej wdzięczności okazanej Panu Bogu za wszystkie osoby konsekrowane, które przyjęły od Niego łaskę życia 
w duchu rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Módlmy się w tym dniu w intencji osób, które należą do instytutów 
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, aby radowały się nowymi powołaniami oraz znajdowały w swoim 
środowisku wsparcie finansowe i duchowe.

Światowe Dni Młodzieży

Łk 1, 1–4.4, 14–21
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Wielu  już   starało   się   ułożyć   opowiadanie 
o zdarzeniach, które się dokonały pośród

nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od
początku byli naocznymi świadkami i sługami
słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać
dokładnie wszystko od pierwszych chwil i
opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się
mógł przekonać o całkowitej pewności nauk,
których ci udzielono. Potem powrócił Jezus     
w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał
w ich synagogach, wysławiany przez wszy-
stkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie
się wychował. W dzień szabatu udał się
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby
czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce,
gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa
na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wol-
nymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a
oczy wszystkich w synagodze były w Nim
utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś
spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

Oto słowo Pańskie

L I T U R G I A 
S Ł O W A  

EWANGELIA  

   Są inicjatywą świętego papieża Jana Pawła II. Co dały młodym ludziom? Na ile pogłębiły ich 
wiarę? Jak wpłynęły na życie Kościoła lokalnego i powszechnego? Można chyba powiedzieć, 
że Dni ogromnie ożywiły cały Kościół, a dający się zauważyć od wielu lat stały wzrost powołań 
kapłańskich i zakonnych w różnych rejonach świata stanowi z pewnością ważny owoc tego 
wydarzenia w wymiarach globalnych. 

Papież wyznał, że na jego decyzję wpłynęło 
też wspomnienie procesji w Niedzielę Pal-
mową 1979 r. w Rzymie, a zwłaszcza widok 
tysięcy młodych ludzi, idących w procesji           
z dużymi palmami w dłoniach i w ten sposób 
dających świadectwo wyznawanej wiary.
  31 marca 1985 papież Jan Paweł II zapo- 
wiedział, że odtąd co roku w Niedzielę Palmo-
wą Kościół katolicki obchodzić będzie Świa-
towy Dzień Młodzieży, przy czym w jednym 
roku obchody mają mieć charakter scentra-
lizowany – w Rzymie, później także w innych 
miastach i krajach, a w następnym mają być 
zdecentralizowane: na szczeblu diecezji, 
dekanatów i parafii.
   I Światowy Dzień Młodzieży odbył się 23 
marca 1986 roku właśnie na tym niższym 
szczeblu pod hasłem “Bądźcie zawsze gotowi 
do obrony wobec każdego, kto domaga się od 
was uzasadnienia nadziei, która w was jest" (1 
P 3,15).
  XXXIV ŚDM, obchodzone w 2019 pod 
hasłem „Oto ja służebnica Pańska, niech mi 
się stanie według Twego słowa” (Łk 1, 38), 
przebiegają dwutorowo: najpierw 22-27 stycz-
nia – uroczystości centralne w Panamie a 
następnie w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 
– na szczeblu lokalnym.
Żródło:
www.wiara.pl

Statystyki życia zakonnego 
w Polsce za 2016 rok

W Polsce działa blisko 180 zakonów i 
zgromadzeń zakonnych, do których 
przynależy ponad 32 tys. osób. 

Zakony żeńskie
- Ponad 100 zgromadzeń tzw. czynnych, 
w których żyje około 19 tys. sióstr w 2230 
domach zakonnych we wszystkich 
diecezjach.
- 2038 sióstr pracuje poza granicami 
Polski: 362 sióstr w krajach na 
Wschodzie, 546 w krajach misyjnych i 
1157 — w innych. 2570 sióstr apostołuje 
modlitwą i cierpieniem związanym z 
wiekiem i chorobą.
- 83 klasztory kontemplacyjne reprezen-
tujące 13 rodzin zakonnych.

Zgromadzenia męskie
- 12152 zakonników, w tym 9363 kapła-
nów, 1360 braci, 953 kleryków, 253 no-
wicjuszy, 223 postulantów. Na terenie 
Polski pracuje 8852 zakonników, za 
granicą 3300.
- Prowadzą 700 parafii, 155 sanktuariów. 
- Posiadają 139 domów rekolekcyjnych.

Instytuty Świeckie
W Krajowej Konferencji IŚ (KKIŚ) jest 

zrzeszonych:
- 13 IŚ pochodzenia polskiego
- 16 IS zagranicznych

W ramach Światowej Konferencji 
IŚ(CMIS) są zrzeszone 193 instytuty na     
5 kontynentach, łącznie 32 352 członków.

Indywidualne formy życia 
konsekrowanego (w Polsce):

- Dziewice konsekrowane (OV) – 244
- Wdowy konsekrowane (OVD) – 277
Źródło:
https://episkopat.pl/statystyki-zycia-
zakonnego-w-polsce-za-2016-rok/

 W ostatnią sobotę, 19 stycznia, chór parafialny Sanctae Annae udał się do Częstochowy, by zaśpiewać w Kaplicy Cudownego Obrazu. 
Jasną Górę chórzyści zastali całą w słońcu, malowniczo oprószoną śniegiem. O tej porze roku nie ma tu tłumów, a atmosfera sprzyja 
modlitwie.
   Po próbie, w pełnej pamiątek sali Chóru Jasnogórskiego (w 2012 roku chór obchodził swoje 60-lecie!), członkowie Sanctae Annae zapewnili 
oprawę muzyczną na mszy świętej o 12:00, odprawionej przez przeora klasztoru, o. Mariana Waligórę w intencji Bractwa Matki Bożej 
Królowej Polski.

Po mszy świętej każdy na swój sposób przeżywał pobyt w Sanktuarium – śpiewające w naszym chórze dwie siostry Pasjonistki, wierne 
swemu powołaniu, odbyły Drogę Krzyżową wokół klasztoru, inni modlili się przed obrazem Czarnej Madonny, oglądali ruchomą szopkę, 
spacerowali, zaopatrywali się w pamiątki. W tym smutnym dniu żałoby narodowej Częstochowa, była, niezmiennie, źródłem otuchy.

http://www.wiara.pl
https://brewiarz.pl/czytelnia/dzk.php3
https://episkopat.pl/statystyki-zycia-zakonnego-w-polsce-za-2016-rok/
https://episkopat.pl/statystyki-zycia-zakonnego-w-polsce-za-2016-rok/
https://episkopat.pl/statystyki-zycia-zakonnego-w-polsce-za-2016-rok/
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Zanim doszło do ustanowienia Światowych 
Dni Młodzieży, odbyły się dwa międzyna-
rodowe spotkania młodych ludzi w Rzymie     
w latach 1984 i 1985. Pierwsze było częścią 
kończącego się wówczas Roku Odkupienia, 
którego wcześniej ustalony program prze-
widywał, że w Niedzielę Palmową 1984 r. – 
na tydzień przed oficjalnym zamknięciem 
Roku – odbędzie się w Rzymie Jubileusz 
Młodych. Uroczystości te, trwające od 11 do 
15 kwietnia z udziałem ok. 600 tys. młodzieży 
z całego świata, w tym kilkuset Polaków, były 
prawdziwą manifestacją wiary i entuzjazmu 
młodych chrześcijan. 15 kwietnia Papież 
odprawił dla nich Mszę św., udzielił im 
specjalnego błogosławieństwa i wręczył im 
Krzyż Roku Świętego, który odtąd – jako 
Krzyż Światowych Dni Młodzieży – wędruje 
regularnie przez ich kolejne “stacje".

Wielki sukces tego wydarzenia, a także 
ogłoszenie przez ONZ następnego roku 
Międzynarodowym Rokiem Młodzieży spra-
wiły, że Ojciec Święty postanowił wprowa-
dzić na stałe coroczne światowe spotkania 
młodych do kalendarza Kościoła, przy czym 
miała to być zawsze Niedziela Palmowa. 
Oficjalnie ogłosił to publicznie podczas 
spotkania z kardynałami i pracownikami Kurii 
Rzymskiej 20 grudnia 1984. 
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Chór Sanctae Annae śpiewał na Jasnej Górze
W ostatnią sobotę, 19 stycznia, chór parafialny Sanctae Annae udał się do Częstochowy, by zaśpiewać w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

Jasną Górę chórzyści zastali całą w słońcu, malowniczo oprószoną śniegiem. O tej porze roku nie ma tu tłumów, a atmosfera sprzyja 
modlitwie.

Po próbie, w pełnej pamiątek sali Chóru Jasnogórskiego (w 2012 roku chór obchodził swoje 60-lecie!), członkowie Sanctae Annae zapewnili 
oprawę muzyczną na mszy o 12:00, odprawionej przez przeora klasztoru, o. Mariana Waligórę w intencji Bractwa Matki Bożej Królowej Polski.

Po mszy każdy na swój sposób przeżywał pobyt w Sanktuarium – śpiewające w naszym chórze dwie siostry Pasjonistki, wierne swemu 
powołaniu, odbyły drogę krzyżową wokół klasztoru, inni modlili się przed obrazem Czarnej Madonny, oglądali ruchomą szopkę, spacerowali, 
zaopatrywali się w pamiątki. W tym smutnym dniu żałoby narodowej Częstochowa, była, niezmiennie, źródłem otuchy.

Beata Barszczewska

2 lutego -  Dzień Życia Konsekrowanego

 2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiaro-
wania 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 Naj-
świętsza ofiaruje Panu Bogu największy 
Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chry-
stusa, a tym samym składa w ofierze siebie. 
Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości 
do Chrystusa, składają osoby konsekro-
wane. 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 posłu-
szeństwo»" (Vita consecrata, nr 1).

 W orędziu na I Dzień Życia Konsekro-
wanego Ojciec Święty określa jego potrójny 
cel.

 Odpowiada on po pierwsze, osobistej 
potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i 
dziękczynienia za wielki dar życia konse-
krowanego, 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 konsekro-
wanego ze strony ludu Bożego.

  Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do 
osób konsekrowanych, zaproszonych do 
wspólnych i uroczystych obchodów niezwy-
kłych 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.

  "Życie konsekrowane znajduje się w sa-
mym sercu Kościoła jako element o decy-
dującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ 
wyraża najgłębszą istotę powołania chrześ-
cijańskiego  oraz  dążenie  całego  Kościoła-

-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym
Oblubieńcem" - podkreśla Jan Paweł II w ad-
hortacji apostolskiej Vita consecrata. "Życie
konsekrowane nie tylko w przeszłości było
pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi
cenny i nieodzowny dar także dla teraź-
niejszości i przyszłości ludu Bożego, ponie-
waż jest głęboko zespolone z jego życiem,
jego świętością i misją".

 Historia Kościoła pokazuje, że w każdym 
czasie są ludzie, którzy na wzór ewange-
licznej Marii pragną "obrać lepszą cząstkę" - 
podejmują życie w czystości, ubóstwie i po-
słuszeństwie, by sercem czystym i niepo-
dzielnym 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 zakonnego. 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 oblubienicy do 
Oblubieńca znajduje swoje przedłużenie w 
miłości do tych, których wszyscy opuścili.

Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia 
konsekrowanego na powszechnie obecną 
dzisiaj "materialistyczną żądzę posiadania, 
lekceważącą potrzeby i cierpienia słabszych i 
wyzutą z wszelkiej troski o zachowanie rów-
nowagi zasobów naturalnych" (Vita 
consecrata, nr 89).

Ślub posłuszeństwa związany jest 
natomiast z kulturą wolności, ściśle związaną 
z szacunkiem dla osoby ludzkiej, z po-
mniejszaniem obszarów niesprawiedliwości i 
przemocy. "Posłuszeństwo właściwe dla 
życia konsekrowanego ukazuje w sposób 
szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chry-
stusa wobec Ojca i opierając się na tej 
właśnie tajemnicy, poświadcza, że nie ma 
sprzeczności między posłuszeństwem a wol-
nością" (Vita consecrata, nr 91).

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 naczel-
nym rozmówcą w każdym waszym pracowi-
tym dniu".
Żródło:
https://brewiarz.pl/czytelnia/dzk.php3

    W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przeżywamy razem z całym Kościołem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Święto to 
ustanowił Jan Paweł II w 1997 roku. Jego celem jest modlitwa w intencji osób konsekrowanych i zwrócenie uwagi na ich posługę.
    W Światowym Dniu Życia Konsekrowanego przeprowadzona zostanie tradycyjnie ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na 
potrzeby zakonów klauzurowych. Modlić się będziemy o nowe powołania do życia zakonnego. 
   Jest to czas szczególnej wdzięczności okazanej Panu Bogu za wszystkie osoby konsekrowane, które przyjęły od Niego łaskę życia 
w duchu rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Módlmy się w tym dniu w intencji osób, które należą do instytutów 
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, aby radowały się nowymi powołaniami oraz znajdowały w swoim 
środowisku wsparcie finansowe i duchowe.

Światowe Dni Młodzieży

Łk 1, 1–4.4, 14–21
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie 
o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas,
tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku
byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po
kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł
przekonać o całkowitej pewności nauk, których
ci udzielono. Potem powrócił Jezus w mocy
Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po
całej okolicy. On zaś nauczał w ich
synagogach, wysławiany przez wszyst-kich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się
wychował. W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza.
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie
było napisane: Duch Pański spoczywa na
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wol-nymi, abym
obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy
księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich
w synagodze były w Nim utkwione. Począł
więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa
Pisma, któreście słyszeli.

Oto słowo Pańskie

EWANGELIA  

L I T U R G I A  
S Ł O W A  -  c d . Są inicjatywą świętego papieża Jana Pawła II. Co dały młodym ludziom? Na ile pogłębiły ich 

wiarę? Jak wpłynęły na życie Kościoła lokalnego i powszechnego? Można chyba powiedzieć, 
że Dni ogromnie ożywiły cały Kościół, a dający się zauważyć od wielu lat stały wzrost powołań 
kapłańskich i zakonnych w różnych rejonach świata stanowi z pewnością ważny owoc tego 
wydarzenia w wymiarach globalnych. 

Papież wyznał, że na jego decyzję wpłynęło 
też wspomnienie procesji w Niedzielę Pal-
mową 1979 r. w Rzymie, a zwłaszcza widok 
tysięcy młodych ludzi, idących w procesji         
z dużymi palmami w dłoniach i w ten sposób 
dających świadectwo wyznawanej wiary.

31 marca 1985 papież Jan Paweł II zapo- 
wiedział, że odtąd co roku w Niedzielę Palmo-
wą Kościół katolicki obchodzić będzie Świa-
towy Dzień Młodzieży, przy czym w jednym 
roku obchody mają mieć charakter scentra-
lizowany – w Rzymie, później także w innych 
miastach i krajach, a w następnym mają być 
zdecentralizowane: na szczeblu diecezji, 
dekanatów i parafii.

I Światowy Dzień Młodzieży odbył się 23 
marca 1986 roku właśnie na tym niższym 
szczeblu pod hasłem “Bądźcie zawsze gotowi 
do obrony wobec każdego, kto domaga się 
od was uzasadnienia nadziei, która w was 
jest" (1 P 3,15).

XXXIV ŚDM, obchodzone w 2019 pod 
hasłem „Oto ja służebnica Pańska, niech mi 
się stanie według Twego słowa” (Łk 1, 38), 
przebiega dwutorowo: najpierw 22-27 stycz-
nia – uroczystości centralne w Panamie a 
następnie w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 
– na szczeblu lokalnym.
Żródło:
www.wiara.pl

Statystyki życia zakonnego 
w Polsce za 2016 rok

  W Polsce działa blisko 180 zakonów i 
zgromadzeń zakonnych, do których 
przynależy ponad 32 tys. osób. 

Zakony żeńskie
- Ponad 100 zgromadzeń tzw. czynnych, 
w których żyje około 19 tys. sióstr w 2230 
domach zakonnych we wszystkich 
diecezjach.
- 2038 sióstr pracuje poza granicami 
Polski: 362 sióstr w krajach na 
Wschodzie, 546 w krajach misyjnych i 
1157 — w innych. 2570 sióstr apostołuje 
modlitwą i cierpieniem związanym z 
wiekiem i chorobą.
- 83 klasztory kontemplacyjne reprezen-
tujące 13 rodzin zakonnych.

Zgromadzenia męskie
- 12152 zakonników, w tym 9363 kapła-
nów, 1360 braci, 953 kleryków, 253 no-
wicjuszy, 223 postulantów. Na terenie 
Polski pracuje 8852 zakonników, za 
granicą 3300.
- Prowadzą 700 parafii, 155 sanktuariów. 
- Posiadają 139 domów rekolekcyjnych.

Instytuty Świeckie
W Krajowej Konferencji IŚ (KKIŚ) jest 

zrzeszonych:
- 13 IŚ pochodzenia polskiego
- 16 IS zagranicznych

W ramach Światowej Konferencji 
IŚ(CMIS) są zrzeszone 193 instytuty na     
5 kontynentach, łącznie 32 352 członków.

Indywidualne formy życia 
konsekrowanego (w Polsce):

- Dziewice konsekrowane (OV) – 244
- Wdowy konsekrowane (OVD) – 277
Źródło:
https://episkopat.pl/statystyki-zycia-
zakonnego-w-polsce-za-2016-rok/

http://www.wiara.pl
https://brewiarz.pl/czytelnia/dzk.php3
https://episkopat.pl/statystyki-zycia-zakonnego-w-polsce-za-2016-rok/
https://episkopat.pl/statystyki-zycia-zakonnego-w-polsce-za-2016-rok/
https://episkopat.pl/statystyki-zycia-zakonnego-w-polsce-za-2016-rok/
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Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych, polecanych w wypominkach 
rocznych.
Msze św. w dniu 2 lutego br., będą spra-
wowane o godz. 7.00., 12.00., 17.00. i 
18.00. Święto Ofiarowania Pańskiego to 
także dzień życia konsekrowanego. Pamię-
tajmy w modlitwie szczególnie o siostrach i 
braciach zakonnych.
Msza św. w intencji dzieci ochrzczonych 
w naszym kościele w 2018 roku, zostanie 
odprawiona 22 lutego o godz. 18.00. 
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi i 
innymi członkami rodzin do wspólnej 
modlitwy. Prosimy o przyniesienie na tę 
Mszę świec od chrztu św. oraz zgłoszenie 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej imion 
dzieci, w których intencji będziemy się 
modlić. 
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota 
miesiąca. W piątek, 1 lutego, Msza św. 
wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezu-
sa zostanie odprawiona o godz. 12.00.         
Z sakramentu pokuty i pojednania można 
będzie skorzystać rano i od godz. 16.00. 
Pragniemy również odwiedzić chorych i 
osoby w podeszłym wieku. Imiona i naz-
wiska oraz adresy osób pragnących sko-
rzystać z sakramentu pokuty i pojednania 
oraz przyjąć Najświętszy Sakrament 
prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kance-
larii parafialnej. W sobotę 2 lutego, ze 
względu na przypadające święto Ofiaro-
wania Pańskiego nie można odprawiać 
Mszy św. wotywnej o Niepokalanym Sercu 
NMP.

od  13.01.19  do 10.02.19 

Wobec zbliżających się 
Dni Młodzieży w Panamie 
módlmy się za młodzież, 

aby idąc za przykładem Maryi 
umiała wybrać drogę Ewangelii.

5..

w poniedziałek, 28 stycznia, wspomnie-
nie św. Tomasz z Akwinu, kapłana i Do-
ktora Kościoła,
w czwartek, 31 stycznia, wspomnienie św. 
Jana Bosko, kapłana, 
w sobotę, 2 lutego, święto Ofiarowania 
Pańskiego.

–

–

–
DRUGIE CZYTANIE 

1 Kor 12, 12–30
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Podobnie jak 
jedno jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż 
są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i 
z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jed-
nym Duchu zostali ochrzczeni, (aby stano-
wić) jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy 
to niewolnicy, czy wolni. Wszy-scyśmy też 
zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bo-
wiem to nie jeden członek, lecz liczne 
(członki). Jeśliby noga powiedziała: Ponie-
waż nie jestem ręką, nie należę do ciała – 
czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do 
ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponie-
waż nie jestem okiem, nie należę do ciała – 
czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe 
ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub 
gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby 
powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stwo-
rzył (różne) członki umieszczając każdy z nich 
w ciele. Gdyby całość była jednym człon-
kiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś 
wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. 
Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie 
jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie 
potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są 
dla ciała te członki, które uchodzą za słab-
sze; a te, które uważamy za mało godne 
szacunku, tym większym obdarzamy posza-
nowaniem. Tak przeto szczególnie się trosz-
czymy o przyzwoitość wstydliwych członków 
ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, 
tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształto-
wał nasze ciało, że zyskały więcej szacunku 
członki z natury mało godne czci, by nie było 
rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne 
członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak 
więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią 
wszystkie inne członki; podobnie gdy jedne-
mu członkowi okazywane jest poszanowa-
nie, współweselą się wszystkie członki. Wy 
przeto jesteście Ciałem Chrystusa i posz-
czególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg 
w Kościele najprzód apostołów, po wtóre 
proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie 
tych, co mają dar czynienia cudów, wspie-
rania pomocą, rządzenia oraz przemawiania 
rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apo-
stołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy 
są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar 
czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają 
łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawia-
ją językami? Czy wszyscy potrafią je tłuma-
czyć?

PIERWSZE CZYTANIE 
Ne 8, 1–4a.5–6.8–10

Czytanie z Księgi Nehemiasza: Gdy Izraelici 
mieszkali już w swoich miastach, wtedy 
zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na 
placu przed Bramą Wodną. I domagali się od 
pisarza Ezdrasza, by przy-niósł księgę Prawa 
Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. 
Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł 
kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie,    
w którym uczestniczyli przede wszystkim 
mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy 
inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej 
księgi, zwrócony do placu znajdującego się 
przed Bramą Wodną, od rana aż do południa 
przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy 
rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone 
ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na 
drewnianym podwyższeniu, które zrobiono       
w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na 
oczach całego ludu – znajdował się bowiem 
wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud 
się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, 
wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk 
swoich odpo-wiedział: Amen! Amen! Potem 
oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, 
twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, 
księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 
objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. 
Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz 
kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy 
pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień 
jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie 
bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały lud bowiem 
płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im 
Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy 
świąteczne i pijcie napoje słodkie – poślijcie też 
porcje temu, który nic gotowego nie ma: 
albowiem poświęcony jest ten dzień Panu 
naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż 
radość w Panu jest waszą ostoją.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 19, 8–10.15

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia 
duszę, świadectwo Pana niezawodne, 
uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Łk 4, 8

Oto słowo Boże

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

K O M E N T A R Z

Początek Ewangelii św. Łukasza wskazuje 
nam istotną prawdę o katolickim rozumieniu 
objawienia się Boga: „Wielu już starało się 
ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali 
ci, którzy od początku byli naocznymi 
świadkami i sługami słowa” (Łk 1,1-2). Dla 
katolika Pismo Święte nie jest istotą 
objawienia, ale świadectwo tych, którzy 
dotykali i widzieli samego Chrystusa czyli wiara 
Apostołów. 

Wielu próbowało oddać tę wiarę w formie 
pisemnej, dlatego mamy aż cztery Ewangelie. 
To jednak ta wiara przekazywana z pokolenia 
na pokolenie w Kościele i strzeżona przez 
następców Apostołów czyli biskupów, stanowi 
istotę objawienia się Boga. To prawda, że 
Pismo Święte jest najważniejszym ze 
świadectw wydarzeń z życia Chrystusa, jednak 
musi być odczytywane ciągle na nowo w 
Kościele, bo tu trwa wiara Apostołów. 

2 lutego 2019 roku godz. 7:00
  Msza Święta w intencji wynagra-
dzającej Maryi bluźnierstwa przeciwko 
Bożemu Macierzyństwu, kiedy jedno-
cześnie uznaje się Ją wyłącznie jako 
Matkę człowieka.
   Po Mszy Świętej przed Najświętszym  
Sakramentem  odmówimy  jedną część 
Różańca i przez 15 minut, będziemy 
rozważać w ciszy jedną z tajemnic 
Różańca Świętego.
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EWANGELIA - str. 2  

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.

W pierwsze soboty miesiąca,  
w naszej parafii wynagradzamy 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

 Od stycznia do września 
2019 roku

obchodzimy  9 pierwszych 
piątków miesiąca.

1 lutego 2019 roku godz. 18:00
 Msza Święta w intencji wynagra-
dzającej Bożemu Sercu.
 Po Mszy Świętej Nabożeństwo  
pierwszopiątkowe prowadzone przez 
Wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym. 

 Siostrom Pasjonistkom 
dziękujemy za świadectwo życia 

i radosną służbę dla Pana.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego 
wszystkim siostrom składamy 

życzenia Bożego błogosławieństwa  
 pasji życia dla Jezusa 

i doświadczania Jego miłości.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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