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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
So 2, 3; 3, 12-13)

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza: Szukaj-
cie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypeł-
niacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, 
szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień 
gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud 
pokorny i biedny, a szukać będą schronienia      
w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czy-
nić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie 
znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy 
paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, 
kto by ich przestraszył.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, 
albo: Alleluja
Bóg wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, * 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, * 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 26-31

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Przypatrzcie się, bracia, 
powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej 
niewielu tam mędrców, niewielu możnych, nie-
wielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał wła-
śnie to, co głupie w oczach świata, aby zawsty-
dzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mo-
cnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone 
według świata oraz wzgardzone, i to, co w og-
óle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unice-
stwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło 
wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście     
w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas 
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświę-
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Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nim modlić się 
będziemy za naszych zmarłych, poleca-
nych w wypominkach rocznych. 

W tym tygodniu przypada I czwartek,          
I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 2 lutego, o godz. 17.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. wotywna 
o Chrystusie Najwyższym Wiecznym Ka-
płanie, a po Mszy zostanie odmówiona ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego. W tym
dniu, w sposób szczególny modlimy się
o powołania kapłańskie.

W piątek 3 lutego, o godz. 18.00. zostanie
odprawiona Msza św. z intencją wynagra-
dzającą Bożemu Sercu. Po Mszy wraz ze
Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym 
zapraszamy na Nabożeństwo Pierwszo-
piątkowe. Z sakramentu pokuty i pojedna-
nia można będzie skorzystać rano i od
godz. 16.00. Pragniemy również odwie-
dzić chorych i osoby w podeszłym wieku.
Imiona i nazwiska oraz adresy osób pra-
gnących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sa-
krament prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. W sobotę, 4 lu-
tego, Msza św. wotywna o Niepokalanym
Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 
7.00., a po niej Nabożeństwo Pierwszoso-
botnie. 

Z piątku 3 lutego, na sobotę 4 lutego w na-
szej parafii odbędzie się kolejna Nocna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 
Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30., 
a zakończy o godz. 7.00. 

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

8.

Serdecznie zapraszamy parafian do mo-
dlitwy, w dogodnej dla siebie porze. Więcej 
informacji na stronie internetowej naszej 
parafii i fb. 

W następną niedzielę, 5 lutego Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na ko-
lejne Warsztaty Rodzinne pod tytułem "Każ-
dy może być święty czyli wywiad prosto
z nieba”. Tym razem intrygujące spotkania 
ze świętymi. Razem poznamy sylwetki zna-
nych błogosławionych i świętych Kościoła
katolickiego. Zapraszamy wszystkie dzieci 
do odkrywania tajemnic życia świętych pol-
skich patronów i wspólnej zabawy. Spoty-
kamy się pod dzwonnicą o godz. 12.30.
Warsztaty w kanonii. Szczegóły na plaka-
tach.

8 marca br. roku w naszej parafii rozpocznie
się kurs dla narzeczonych „Radość i Na-
dzieja”. Mamy ostanie wolne miejsca. Infor-
macje dotyczące zapisów na kurs znajdują
się na stronie www.parafiawilanow.pl w za-
kładce sakramenty.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS:
0000331641. Na stronie internetowej parafii 
udostępniliśmy program do bezpłatnego 
rozliczenia podatku. Przypominamy, że na-
sza Fundacja poza działalnością charytaty-
wną zajmuje się utrzymaniem zabytkowych 
obiektów znajdujących się na terenie naszej 
parafii. zapłać.

Na przełomie roku 2022 i 2023 z wizytą du-
szpasterską planowaliśmy odwiedzić 1780, 
z czego przyjęło nas 620 rodzin, co stanowi 
35%. Ofiary złożone przy okazji kolędy

7.

K O M E N T A R Z
    W dzisiejszym drugim czytaniu św. Pa-
weł wyjaśnia nam Bożą logikę działania: 
„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, 
co niemocne, aby mocnych poniżyć […] 
tak by się żadne stworzenie nie chełpiło 
wobec Boga”. W naszym zmaganiu się        
z pokusami pychy i próżnej chwały może 
nam bardzo pomagać nasza słabość, uś-
wiadamianie sobie własnej kruchości i og-
raniczoności. Ojcowie pustyni, mnisi pier-
wszych wieków, radzili, żeby wobec takich 
pokus nawet przypominać sobie swoje 
grzechy: „Przypomnij sobie swoje uprze-
dnie życie i dawne grzechy, i to, jak będąc 
poddany namiętnościom, dzięki miłosier-
dziu Chrystusa doszedłeś do beznamiętno-
ści. I jak z kolei odszedłeś od świata, który 
tak wiele razy i tak bardzo cię poniżał. Po-
myśl też o tym: kto cię strzeże na pustyni i 
kto odpędza demony zgrzytające zębami 
przeciw tobie? Takie bowiem myśli rodzą 
pokorę i nie dopuszczają demona py-
chy” (O praktyce, 33).

   Dopóki będzie panował w nas demon 
pychy, Bóg nie będzie mógł działać w nas 
wielkich dzieł, aby nie ryzykować potępie-
nia naszej duszy. To dlatego działa On tyl-
ko przez małych i pokornych.

ceniem, i odkupieniem, aby jak to jest na-
pisane, «w Panu się chlubił ten, kto się 
chlubi».

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Mt 5, 12a

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest 
wasza nagroda w niebie.

EWANGELIA
Mt 5, 1-12a

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowa-
mi:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 
do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność 
posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i 
prześladują was i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i 
radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie».

Oto Słowo Pańskie

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 08.01. do 12.02.2023

Módlmy się, 
aby Maryja wypraszała nam

w Nowym Roku wszystkie potrzebne łaski 
oraz zaprzestanie wojny na Ukrainie.

"Święci, wielcy i starzy
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków

dr Ewy Gawrychowskiej

Prace można oglądać 
w każdą niedzielę 

od 8 stycznia do 5 marca br.

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela – tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

przeznaczone są na pokrycie kosztów 
bieżących remontów. Wszystkim ofiaroda-
wcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

W tym tygodniu w czwartek, 2 lutego, przy-
pada święto Ofiarowania Pańskiego.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Wprawdzie wilki zagrażające ludzkim sady-
bom zostały wytrzebione, ale na ich miejsce 
pojawiły się inne zagrożenia. Dziś trzeba pro-
sić Matkę Bożą Gromniczną, by broniła przed 
zalewem przemocy i erotyzacji płynących        
z ekranów telewizyjnych i kolorowych maga-
zynów, przed napastliwością sekt, przed obo-
jętnością na los bliźnich, przed samotnością, 
przed powiększającą się falą ubóstwa, przed 
zachłannością, przed bezdomnością i bezrob-
ociem, przed uleganiem nałogom pijaństwa, 
narkomanii, przed zamazywaniem granic 
między grzechem a cnotą, przed zamętem 
sumień.
   Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą świe-
cę na chrzcie. Oznacza ona zapalenie światła 
wiary w naszej duszy. Jest znakiem ogarnię-
cia nas przez Chrystusa swoimi mocami i 

Gromnica - świeca nieco zapomniana.

Osoby konsekrowane to osoby, które          
w sposób szczególny poświęcają życie Bogu. 
Łączy je konsekracja, która wiąże się ze zło-
żeniem Bogu ślubów czystości oraz najczę-
ściej również ubóstwa i posłuszeństwa, choć 
zależy to od formy życia konsekrowanego. 
Specyfiką danej formy czy wspólnoty mogą 
być również inne przyrzeczenia czy zobowią-
zania.

Osoby konsekrowane 
w Polsce

W Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowa-
nych. Oprócz istniejących tradycyjnie od stu-
leci zakonów kontemplacyjnych i zakonów 
czynnych funkcjonują nowe formy, sięgające 
korzeniami początków XX w.: instytuty świec-
kie. Ciekawostką jest odradzanie się indywi-
dualnych form życia konsekrowanego zna-
nych ze starożytności, które na przestrzeni 
stuleci zanikły, jak dziewice konsekrowane, 
wdowy czy pustelnicy. Warto też podkreślić, 
że wiele form i wspólnot właśnie się tworzy. – 
To zjawisko charakterystyczne dla czasu 
przemian i kryzysu, który bez wątpienia teraz 
obserwujemy – podkreśla matka Jolanta 
Olech, urszulanka SJK, sekretarka generalna 
Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Największa grupa
Największą grupę osób konsekrowanych      

w Polsce stanowią kobiety – siostry zakonne 
żyjące w zgromadzeniach czynnych, czyli 
nastawionych na współdziałanie z Kościołem 
w pracy apostolskiej. Według danych z 1 sty-
cznia 2018 r. jest ich ponad 17 tys.. Mieszkają 
w 2188 domach i należą do 105 zgromadzeń. 
Około 2 tys. polskich sióstr pracuje za grani-
cą, najczęściej na terenach misyjnych. Zgro-
madzenia czynne można porządkować we-
dług ich charyzmatów, czyli konkretnych form 
apostolstwa. Są zgromadzenia zajmujące się 
nauczaniem, wychowaniem, opieką nad dzie-
ćmi  i  młodzieżą,  skoncentrowane  na  trosce
o zdrowie, na działalności charytatywnej na
rzecz ubogich itp. Podziały te jednak są dość
płynne, podobnie jak podział zgromadzeń
zakonnych na habitowe i bezhabitowe.

Zakony kontemplacyjne
Kolejną, znacznie już mniejszą, grupą za-

konnic są mniszki żyjące w zakonach kontem-
placyjnych. Jest ich w Polsce ok. 1290. Więk-
szość mieszka w 83 klasztorach, których 
przełożone zrzeszone są w Konferencji Prze-
łożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyj-
nych w Polsce. Wszystkie te klasztory repre-
zentują 13 rodzin zakonnych, z których zdecy-
dowanie najliczniejszą są karmelitanki bose. 
Około 50 sióstr mieszka w klasztorach, które 
nie należą do konferencji. Na co dzień mni-
szki zajmują się modlitwą i pracą. Choć nie są 
powołane do działalności duszpasterskiej, 
wiele osób szuka z nimi kontaktu, rozmowy, 
duchowego wsparcia.

Świeccy konsekrowani, podobnie jak w za-
konach składają śluby czystości, ubóstwa i 
posłuszeństwa. Nie rezygnują jednak z ma-
jątku na rzecz wspólnoty, ale starają się za-
rządzać dobrami materialnymi nie jak właś-
ciciele, ale jak szafarze. Większe wydatki 
konsultują z przełożonymi, wspierają potrze-
bujących.

Dziewice konsekrowane, 
pustelnicy i wdowy

Dziewice konsekrowane, pustelnicy i wdo-
wy – formy te, istniejące w starożytności, od 
czasów Soboru Watykańskiego II zaczynają 
się odradzać i cieszą się rosnącą popular-
nością. W Polsce żyją obecnie 322 dziewice 
konsekrowane, ok. 300 wdów konsekrowa-
nych oraz 4 pustelnice i 1 pustelnik. Są to 
osoby działające bez struktur, bezpośrednio 
podlegające biskupowi diecezjalnemu, który 
odpowiedzialny jest za ich formację i fun-
kcjonowanie.

Życie konsekrowane 
się zmienia

M. Jolanta Olech zwraca uwagę, że życie
konsekrowane w świecie – i również w Pol-
sce dynamicznie się zmienia. Cały czas 
tworzą się nowe formy i nowe wspólnoty, 
czego przykładem są choćby wspólnoty i 
ruchy odnowy religijnej powstałe po Sobor-
ze Watykańskim II i otwarte na różne grupy 
ludzi – osoby duchowne, świeckie czy całe 
rodziny. W ramach tych wspólnot powstają 
niekiedy po pewnym czasie również wspól-
noty osób konsekrowanych, jak np. we 
Wspólnocie Emmanuel czy Chemin Neuf.

Źródło: 
www.misyjne.pl

Siostry pracują, by zapewnić sobie utrzymanie, 
lecz praca ta z reguły nie wystarcza, dlatego 
już od wielu lat 2 lutego organizowana jest      
w Kościele w Polsce zbiórka przeznaczona na 
wsparcie klasztorów kontemplacyjnych.

Zakonnicy
Osoby konsekrowane to również zakonnicy. 

Według danych z końca 2017 r. jest ich w Pol-
sce ponad 11 tys., z czego ponad 3 tys. pracu-
je za granicą. Choć wśród instytutów męskich 
również wyodrębnić można te oddane dziełom 
apostolskim i te nastawione tylko na kontem-
plację – jak np. kameduli – wszystkie one zrze-
szone są w jednej Konferencji Wyższych Prze-
łożonych Zakonów Męskich w Polsce, repre-
zentującej 59 zgromadzeń, z których każde ma 
swoje konstytucje. Określają one sposób życia 
zakonników i rodzaj podejmowanej pracy.
Obecną specyfiką zakonów męskich w Polsce 
jest to, że najczęściej łączą powołanie do życia 
konsekrowanego z powołaniem do kapłań-
stwa. Warto zatem pamiętać, że księża dzielą 
się na diecezjalnych i zakonnych (ci ostatni 
świętują 2 lutego).

Instytuty świeckich
Przemiana świata od wewnątrz – to powoła-

nie osób konsekrowanych zrzeszonych w in-
stytutach świeckich. Poza kilkoma wyjątkami, 
nie żyją oni razem, nie prowadzą wspólnych 
dzieł. Utrzymują się sami – zdolność do samo-
dzielnego utrzymania jest zresztą wymogiem 
przyjęcia do instytutu – oraz zasadniczo sami 
muszą zapewnić sobie opiekę i utrzymanie na 
starość. Niektórzy żyją w sekrecie, czyli tak, by 
nikt, często nawet z najbliższego otoczenia, nie 
wiedział o tym, że dana osoba jest osobą kon-
sekrowaną. Instytutów świeckich jest w Polsce 
36. Zrzeszają w sumie 1200 osób. W większo-
ści są to instytuty żeńskie. Działa tylko jeden
insty-tut męski, a jeden, Instytut Świętej Rodzi-
ny, posiada dwa autonomiczne kręgi – żeński i
męski.

    Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej opisuje Ewangelista Łukasz. Ósmego dnia 
nowo narodzone Dziecko otrzymało imię zapowiedziane przed Jego narodzeniem. Według 
Księgi Kapłańskiej (12,1-8) każda kobieta w 40 dni po urodzeniu chłopca powinna była 
przyjść do świątyni i poddać się obrzędowi oczyszczenia. Składała przy tym na ofiarę cało-
palną baranka, a na ofiarę przebłagalną gołąbka lub synogarlicę. Ubodzy składali w ofierze 
parę gołębi lub synogarlic. Wówczas to kapłan udzielał błogosławieństwa i oczyszczał mat-
kę, skrapiając ją krwią ofiarnych zwierząt. 
   Tak też i było z Maryją. W czterdziestym dniu życia Jezusa przyniosła Go do świątyni, by 
wypełnić Prawo Starego Testamentu. Obok Jezusa i Jego Matki w obrzędzie ofiarowania 
udział wziął także starzec Symeon. Ewangelista Łukasz określa go trzema znaczeniami: 
człowieka sprawiedliwego, pobożnego i wyczekującego pociechy Izraela ( por. Łk 2, 25). 
Otrzymał on od Boga obietnicę, że nie umrze wcześniej, aż własnymi oczami nie ujrzy Zba-
wiciela. Czekał przez wiele lat z tęsknotą, miłością i wiarą. Zestarzał się i pochylił ku ziemi, ale 
wiara i miłość tak uwrażliwiły jego duszę, że gdy biedni i nie znani mu Rodzice wnosili Dziecię 
- ze szczególnym tchnieniem łaski dostrzegł w Nim Tego, którego oczekiwał. Wziął Dziecię
na ręce i wzruszonym głosem dziękował Bogu: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słu-dze
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" (Łk 2, 29). Tę modlitwę do dziś odmawiają kapłani w porze wieczornej, jako dzięk-
czynienie za przeżyty dzień.

 W święto Ofiarowania przynosi się do kościoła świece. Zapalamy je i stoimy wobec Boga 
ze światłem w rękach. Tak jak Maryja, która przyniosła do świątyni swojego Syna, a Symeon 
nazwał Go światłością narodów. Ludowa nazwa "Matki Bożej Gromnicznej" wywodzi się ze 
zwyczaju poświęcenia w tym dniu świec zwanych gromnicami. Dawniej gospodarz po po-
wrocie z kościoła błogosławił zapaloną gromnicą swoje pole, obejście i zwierzęta w stajni. 
Potem kopciem robił znak krzyża nad drzwiami i oknami domu. Tradycyjnie gromnice prze-
chowuje się nad obrazami świętych. Z zapaloną gromnicą wychodzi się naprzeciw kapłanowi 
niosącemu Najświętszy Sakrament do chorego. W chwili śmierci daje się ją konającemu do 
ręki. W czasie burzy stawia się ją w oknie lub przed obrazem Najświętszej Maryi Panny, a 
gdy w pobliżu wybucha pożar, wynosi się ją przed dom, modląc się o oddalenie niebezpie-
czeństwa. 

 Czym jest to święto dla nas? Przede wszystkim mamy sobie uprzytomnić, że każdy z nas 
jako chrześcijanin winien być światłością dla świata. To znaczy życiem ukazywać Chrystusa, 
który jest Bogiem i którego spotkał przez wiarę.

Ks. Andrzej Supłat
Żródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/220/Ofiarowanie-Panskie

Obraz pędzla Piotra Stachiewicza 
pt. Gromniczna ukazuje Maryję,

 która idzie po śniegu, 
przez pola i zapalonym światłem 

- mocą Chrystusa odgania od ludzkich
zagród i serc groźne wilki, 

symbol złych mocy. 

swym światłem. Po raz drugi – często tę sa-
mą świecę – trzymamy zapaloną podczas      
I Komunii św. W wielu bowiem rodzinach jest 
piękny, godny rozpowszechniania zwyczaj 
przechowywania tej chrzcielnej świecy do       
I Komunii św., a także do ślubu. Przynosi się 
ją także do kościoła każdego roku w Wielką 
Sobotę, by jej płomień zapalić od nowo po-
święconego paschału.

   Zapalajmy ją częściej. Zapalajmy w do-
mach, kiedy robi się w nich burzowo, kłótliwie, 
kiedy lodowaty grad niszczy uprawy wzajem-
nej miłości, kiedy wybuchają pożary zawiści, 
kiedy zagraża powódź pazerności. Niech 
gromnica nie będzie tylko jednym z przecho-
wywanych w naszym domu bibelotów. Zapa-
lajmy ją także wtedy, gdy ktoś z domowników 

Kto świętuje 2 lutego?
2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest też w Kościele katolickim Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustano-

wiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. Celem tego dnia jest refleksja nad darem życia poświęconego Bogu, dziękczynienie i modli-
twa za konsekrowanych. Kto świętuje 2 lutego? Warto pamiętać, że nie każdy ksiądz jest osobą konsekrowaną, istnieje natomiast całkiem 
liczna grupa świeckich konsekrowanych.

Obchody Światowego 
Dnia Życia Konsekrowanego 

W ramach obchodów Światowego Dnia Życia Konsekrowanego już w sobotę 28 stycznia     
w Kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich o godz. 17.30 zaplanowano Adorację 
Najświętszego Sakramentu, a o godz. 18.30 uroczyste nieszpory z IV Niedzieli zwykłej.      
O godz. 19:00 odbędzie się agapa w dolnym kościele.
Msza święta w niedzielę 29 stycznia o godz. 9.00 w kościele Świętego Krzyża na Trakcie 
Królewskim transmitowana przez Polskie Radio będzie sprawowana w intencji wszystkich 
osób konsekrowanych, z prośbą o nowe powołania.
2 lutego 2023 r. o godz. 15:00 osoby konsekrowane odmówią Koronkę do Bożego Miłosie-
rdzia w kościele sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu. Po jej zakończeniu wyruszy 
procesja do Archikatedry Warszawskiej, gdzie o godz. 16.00. odbędzie się Msza święta 
pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.
Źródło: 
https://archwwa.pl/ 

Piotr Stachiewicz. Matka Boska Gromniczna

ciężko choruje, gdy został okradziony, napa-
dnięty, oszukany, poniżony, odrzucony, opu-
szczony. Przywróćmy zwyczaj wkładania jej 
do ręki konającym, opuszczającym ten świat 
naszym bliskim.
   Opowiadała mi pewna matka, która po-
dejmowała bezowocne wysiłki, by wyrwać 
córkę z narkomanii, że przed kilku laty przy-
niosła wieczorem z kościoła poświęconą gro-
mnicę, a jej córka – narkomanka zapytała, do 
czego ona służy. Wówczas, opowiadając le-
gendę o Matce Bożej Gromnicznej strzegącej 
ludzkich sadyb przed wilkami, zapaliła na stole 
przyniesioną gromnicę i odmówiła modlitwę 
„Pod Twoją obronę”. Gdy skończyła poprosiła 
córkę, by wyjęła z szuflady przechowywaną od 
jej chrztu święcę, którą trzymała także przy-
stępując do I Komunii św., i zapaliła ją. Przy 
tych dwu palących się świecach odmówiły 
wspólnie jeszcze raz „Pod Twoją obronę”, 
następnie schowały je w komodzie. Od tego 
dnia nastąpił przełom w życiu córki tej kobiety. 
Podjęła stosowne leczenie i w krótkim czasie 
udało się jej zerwać z nałogiem. Któregoś dnia 
zapytana o to, jak jej się to udało, powiedziała: 
– Kiedy nachodzi mnie słabość zapalam moją
gromnicę i to mi daje siłę.

 Ks. Florian
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/1888/

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego

   W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, mniej 
ludzi niż niegdyś przychodzi do naszych kościołów, by poświęcić świece. Do niedawna 
przychodziło więcej. Świece wykonane z pszczelego wosku, zwane gromnicami, były ze 
czcią przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały 
gwałtowne burze, gradowe nawałnice, wybuchały pożary, groziła powódź, a także w chwili 
odchodzenia bliskich do wieczności. Były one znakiem obecności mocy Chrystusa – 
symbolem Światłości, w której blasku widziało się wszystko oczyma wiary.

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/220/Ofiarowanie-Panskie
http://www.misyjne.pl
https://archwwa.pl/
https://www.niedziela.pl/artykul/1888/
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Msza święta w niedzielę 29 stycznia o godz. 9.00 w kościele Świętego Krzyża na Trakcie 
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Wprawdzie wilki zagrażające ludzkim sady-
bom zostały wytrzebione, ale na ich miejsce 
pojawiły się inne zagrożenia. Dziś trzeba pro-
sić Matkę Bożą Gromniczną, by broniła przed 
zalewem przemocy i erotyzacji płynących        
z ekranów telewizyjnych i kolorowych maga-
zynów, przed napastliwością sekt, przed obo-
jętnością na los bliźnich, przed samotnością, 
przed powiększającą się falą ubóstwa, przed 
zachłannością, przed bezdomnością i bezrob-
ociem, przed uleganiem nałogom pijaństwa, 
narkomanii, przed zamazywaniem granic 
między grzechem a cnotą, przed zamętem 
sumień.

Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą świe-
cę na chrzcie. Oznacza ona zapalenie światła 
wiary w naszej duszy. Jest znakiem ogarnię-
cia nas przez Chrystusa swoimi mocami i 

Gromnica - świeca nieco zapomniana.

       

      

   Osoby konsekrowane to osoby, które w 
sposób szczególny poświęcają życie Bogu. 
Łączy je konsekracja, która wiąże się ze zło-
żeniem Bogu ślubów czystości oraz najczę-
ściej również ubóstwa i posłuszeństwa, choć 
zależy to od formy życia konsekrowanego. 
Specyfiką danej formy czy wspólnoty mogą 
być również inne przyrzeczenia czy zobowią-
zania.

Osoby konsekrowane 
w Polsce

   W Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowa-
nych. Oprócz istniejących tradycyjnie od stu-
leci zakonów kontemplacyjnych i zakonów 
czynnych funkcjonują nowe formy, sięgające 
korzeniami początków XX w.: instytuty świec-
kie. Ciekawostką jest odradzanie się indywi-
dualnych form życia konsekrowanego zna-
nych ze starożytności, które na przestrzeni 
stuleci zanikły, jak dziewice konsekrowane, 
wdowy czy pustelnicy. Warto też podkreślić, 
że wiele form i wspólnot właśnie się tworzy. – 
To zjawisko charakterystyczne dla czasu 
przemian i kryzysu, który bez wątpienia teraz 
obserwujemy – podkreśla matka Jolanta 
Olech, urszulanka SJK, sekretarka generalna 
Konferencji Wyższych Przełożonych Żeń-
skich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Największa grupa
   Największą grupę osób konsekrowanych w 
Polsce stanowią kobiety – siostry zakonne 
żyjące w zgromadzeniach czynnych, czyli 
nastawionych na współdziałanie z Kościołem 
w pracy apostolskiej. Według danych z 1 sty-
cznia 2018 r. jest ich ponad 17 tys.. Mieszkają 
w 2188 domach i należą do 105 zgromadzeń. 
Około 2 tys. polskich sióstr pracuje za grani-
cą, najczęściej na terenach misyjnych. Zgro-
madzenia czynne można porządkować we-
dług ich charyzmatów, czyli konkretnych form 
apostolstwa. Są zgromadzenia zajmujące się 
nauczaniem, wychowaniem, opieką nad dzie-
ćmi  i  młodzieżą,  skoncentrowane  na  trosce 
o zdrowie, na działalności charytatywnej na
rzecz ubogich itp. Podziały te jednak są dość
płynne, podobnie jak podział zgromadzeń
zakonnych na habitowe i bezhabitowe.

Zakony kontemplacyjne
   Kolejną, znacznie już mniejszą, grupą za-
konnic są mniszki żyjące w zakonach kontem-
placyjnych. Jest ich w Polsce ok. 1290. Więk-
szość mieszka w 83 klasztorach, których 
przełożone zrzeszone są w Konferencji Prze-
łożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyj-
nych w Polsce. Wszystkie te klasztory repre-
zentują 13 rodzin zakonnych, z których zdecy-
dowanie najliczniejszą są karmelitanki bose. 
Około 50 sióstr mieszka w klasztorach, które 
nie należą do konferencji. Na co dzień mni-
szki zajmują się modlitwą i pracą. Choć nie są 
powołane do działalności duszpasterskiej, 
wiele osób szuka z nimi kontaktu, rozmowy, 
duchowego wsparcia.

Siostry pracują, by zapewnić sobie utrzymanie, 
lecz praca ta z reguły nie wystarcza, dlatego 
już od wielu lat 2 lutego organizowana jest Świeccy konsekrowani, podobnie jak w za-

konach składają śluby czystości, ubóstwa i      
posłuszeństwa. Nie rezygnują jednak z ma-
jątku na rzecz wspólnoty, ale starają się za-
rządzać dobrami materialnymi nie jak właś-
ciciele, ale jak szafarze. Większe wydatki 
konsultują z przełożonymi, wspierają potrze-
bujących.

Dziewice konsekrowane, 
pustelnicy i wdow

   Dziewice konsekrowane, pustelnicy i wdo-
wy – formy te, istniejące w starożytności, od 
czasów Soboru Watykańskiego II zaczynają 
się odradzać i cieszą się rosnącą popularno-
ścią. W Polsce żyją obecnie: 322 dziewice 
konsekrowane, ok. 300 wdów konsekrowa-
nych oraz 4 pustelnice i 1 pustelnik. Są to 
osoby działające bez struktur, bezpośrednio 
podlegające biskupowi diecezjalnemu, który 
odpowiedzialny jest za ich formację i fun-
kcjonowanie.

Życie konsekrowane 
się zmienia

M. Jolanta Olech zwraca uwagę, że życie
konsekrowane w świecie – i również w Pol-
sce dynamicznie się zmienia. Cały czas two-
rzą się nowe formy i nowe wspólnoty, czego 
przykładem są choćby wspólnoty i ruchy 
odnowy religijnej powstałe po Soborze Wa-
tykańskim II i otwarte na różne grupy ludzi – 
osoby duchowne, świeckie czy całe rodziny. 
W ramach tych wspólnot powstają niekiedy 
po pewnym czasie również wspólnoty osób 
konsekrowanych, jak np. we Wspólnocie 
Emmanuel czy Chemin Neuf.

Źródło: 
www.misyjne.pl

w Kościele w Polsce zbiórka przeznaczona na 
wsparcie klasztorów kontemplacyjnych.

Zakonnicy
   Osoby konsekrowane to również zakonnicy. 
Według danych z końca 2017 r. jest ich w Pol-
sce ponad 11 tys., z czego ponad 3 tys. pracu-
je za granicą. Choć wśród instytutów męskich 
również wyodrębnić można te oddane dziełom 
apostolskim i te nastawione tylko na kontem-
plację – jak np. kameduli – wszystkie one zrze-
szone są w jednej Konferencji Wyższych Prze-
łożonych Zakonów Męskich w Polsce, repre-
zentującej 59 zgromadzeń, z których każde ma 
swoje konstytucje. Określają one sposób życia 
zakonników i rodzaj podejmowanej pracy.
Obecną specyfiką zakonów męskich w Polsce 
jest to, że najczęściej łączą powołanie do życia 
konsekrowanego z powołaniem do kapłań-
stwa. Warto zatem pamiętać, że księża dzielą 
się na diecezjalnych i zakonnych (ci ostatni 
świętują 2 lutego).

Instytuty świeckich
   Przemiana świata od wewnątrz – to powoła-
nie osób konsekrowanych zrzeszonych w in-
stytutach świeckich. Poza kilkoma wyjątkami, 
nie żyją oni razem, nie prowadzą wspólnych 
dzieł. Utrzymują się sami – zdolność do samo-
dzielnego utrzymania jest zresztą wymogiem 
przyjęcia do instytutu – oraz zasadniczo sami 
muszą zapewnić sobie opiekę i utrzymanie na 
starość. Niektórzy żyją w sekrecie, czyli tak, by 
nikt, często nawet z najbliższego otoczenia, nie 
wiedział o tym, że dana osoba jest osobą kon-
sekrowaną. Instytutów świeckich jest w Polsce 
36. Zrzeszają w sumie 1200 osób. W większo-
ści są to instytuty żeńskie. Działa tylko jeden
insty-tut męski, a jeden, Instytut Świętej Rodzi-
ny, posiada dwa autonomiczne kręgi – żeński i
męski.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej opisuje Ewangelista Łukasz. Ósmego dnia 
nowo narodzone Dziecko otrzymało imię zapowiedziane przed Jego narodzeniem. Według 
Księgi Kapłańskiej (12,1-8) każda kobieta w 40 dni po urodzeniu chłopca powinna była 
przyjść do świątyni i poddać się obrzędowi oczyszczenia. Składała przy tym na ofiarę cało-
palną baranka, a na ofiarę przebłagalną gołąbka lub synogarlicę. Ubodzy składali w ofierze 
parę gołębi lub synogarlic. Wówczas to kapłan udzielał błogosławieństwa i oczyszczał mat-
kę, skrapiając ją krwią ofiarnych zwierząt. 

Tak też i było z Maryją. W czterdziestym dniu życia Jezusa przyniosła Go do świątyni, by 
wypełnić Prawo Starego Testamentu. Obok Jezusa i Jego Matki w obrzędzie ofiarowania 
udział wziął także starzec Symeon. Ewangelista Łukasz określa go trzema znaczeniami: 
człowieka sprawiedliwego, pobożnego i wyczekującego pociechy Izraela ( por. Łk 2, 25). 
Otrzymał on od Boga obietnicę, że nie umrze wcześniej, aż własnymi oczami nie ujrzy Zba-
wiciela. Czekał przez wiele lat z tęsknotą, miłością i wiarą. Zestarzał się i pochylił ku ziemi, ale 
wiara i miłość tak uwrażliwiły jego duszę, że gdy biedni i nie znani mu Rodzice wnosili Dziecię 
- ze szczególnym tchnieniem łaski dostrzegł w Nim Tego, którego oczekiwał. Wziął Dziecię
na ręce i wzruszonym głosem dziękował Bogu: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słu-dze
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" (Łk 2, 29). Tę modlitwę do dziś odmawiają kapłani w porze wieczornej, jako dzięk-
czynienie za przeżyty dzień.

W święto Ofiarowania przynosi się do kościoła świece. Zapalamy je i stoimy wobec Boga 
ze światłem w rękach. Tak jak Maryja, która przyniosła do świątyni swojego Syna, a Symeon 
nazwał Go światłością narodów. Ludowa nazwa "Matki Bożej Gromnicznej" wywodzi się ze 
zwyczaju poświęcenia w tym dniu świec zwanych gromnicami. Dawniej gospodarz po po-
wrocie z kościoła błogosławił zapaloną gromnicą swoje pole, obejście i zwierzęta w stajni. 
Potem kopciem robił znak krzyża nad drzwiami i oknami domu. Tradycyjnie gromnice prze-
chowuje się nad obrazami świętych. Z zapaloną gromnicą wychodzi się naprzeciw kapłanowi 
niosącemu Najświętszy Sakrament do chorego. W chwili śmierci daje się ją konającemu do 
ręki. W czasie burzy stawia się ją w oknie lub przed obrazem Najświętszej Maryi Panny, a 
gdy w pobliżu wybucha pożar, wynosi się ją przed dom, modląc się o oddalenie niebezpie-
czeństwa. 

Czym jest to święto dla nas? Przede wszystkim mamy sobie uprzytomnić, że każdy z nas 
jako chrześcijanin winien być światłością dla świata. To znaczy życiem ukazywać Chrystusa,
który jest Bogiem i którego spotkał przez wiarę.

Ks. Andrzej Supłat
Żródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/220/Ofiarowanie-Panskie

Obraz pędzla Piotra Stachiewicza 
pt. Gromniczna ukazuje Maryję,

która idzie po śniegu, 
przez pola i zapalonym światłem 

- mocą Chrystusa odgania od ludzkich
zagród i serc groźne wilki, 

symbol złych mocy. 

swym światłem. Po raz drugi – często tę sa-
mą świecę – trzymamy zapaloną podczas      
I Komunii św. W wielu bowiem rodzinach jest 
piękny, godny rozpowszechniania zwyczaj 
przechowywania tej chrzcielnej świecy do       
I Komunii św., a także do ślubu. Przynosi się 
ją także do kościoła każdego roku w Wielką 
Sobotę, by jej płomień zapalić od nowo po-
święconego paschału.

Zapalajmy ją częściej. Zapalajmy w do-
mach, kiedy robi się w nich burzowo, kłótliwie, 
kiedy lodowaty grad niszczy uprawy wzajem-
nej miłości, kiedy wybuchają pożary zawiści, 
kiedy zagraża powódź pazerności. Niech 
gromnica nie będzie tylko jednym z przecho-
wywanych w naszym domu bibelotów. Zapa-
lajmy ją także wtedy, gdy ktoś z domowników 

Kto świętuje 2 lutego?
   2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest też w Kościele katolickim Świa-
towy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. Ce-
lem tego dnia jest refleksja nad darem życia poświęconego Bogu, dziękczynienie i modlitwa 
za konsekrowanych. Warto pamiętać, że nie każdy ksiądz jest osobą konsekrowaną, istnieje 
natomiast całkiem liczna grupa świeckich konsekrowanych.

Piotr Stachiewicz. Matka Boska Gromniczna

ciężko choruje, gdy został okradziony, napa-
dnięty, oszukany, poniżony, odrzucony, opu-
szczony. Przywróćmy zwyczaj wkładania jej 
do ręki konającym, opuszczającym ten świat 
naszym bliskim.

Opowiadała mi pewna matka, która po-
dejmowała bezowocne wysiłki, by wyrwać 
córkę z narkomanii, że przed kilku laty przy-
niosła wieczorem z kościoła poświęconą gro-
mnicę, a jej córka – narkomanka zapytała, do 
czego ona służy. Wówczas, opowiadając le-
gendę o Matce Bożej Gromnicznej strzegącej 
ludzkich sadyb przed wilkami, zapaliła na stole 
przyniesioną gromnicę i odmówiła modlitwę 
„Pod Twoją obronę”. Gdy skończyła poprosiła 
córkę, by wyjęła z szuflady przechowywaną od 
jej chrztu święcę, którą trzymała także przy-
stępując do I Komunii św., i zapaliła ją. Przy 
tych dwu palących się świecach odmówiły 
wspólnie jeszcze raz „Pod Twoją obronę”, 
następnie schowały je w komodzie. Od tego 
dnia nastąpił przełom w życiu córki tej kobiety. 
Podjęła stosowne leczenie i w krótkim czasie 
udało się jej zerwać z nałogiem. Któregoś dnia 
zapytana o to, jak jej się to udało, powiedziała: 
– Kiedy nachodzi mnie słabość zapalam moją
gromnicę i to mi daje siłę.

Ks. Florian
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/1888/

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, mniej 
ludzi niż niegdyś przychodzi do naszych kościołów, by poświęcić świece. Do niedawna 
przychodziło więcej. Świece wykonane z pszczelego wosku, zwane gromnicami, były ze 
czcią przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały 
gwałtowne burze, gradowe nawałnice, wybuchały pożary, groziła powódź, a także w chwili 
odchodzenia bliskich do wieczności. Były one znakiem obecności mocy Chrystusa – 
symbolem Światłości, w której blasku widziało się wszystko oczyma wiary.

Siostrom Pasjonistkom życzymy 
życia w całej pełni, 

obfitującego w radość, miłość 
i Boże błogosławieństwo.

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/220/Ofiarowanie-Panskie
http://www.misyjne.pl
https://archwwa.pl/
https://www.niedziela.pl/artykul/1888/
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

Nr 726
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PIERWSZE CZYTANIE 
So 2, 3; 3, 12-13)

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza: Szukaj-
cie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypeł-
niacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, 
szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień 
gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud 
pokorny i biedny, a szukać będą schronienia      
w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czy-
nić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie 
znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy 
paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, 
kto by ich przestraszył.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, 
albo: Alleluja
Bóg wiary dochowuje na wieki, * 
uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
Pan dźwiga poniżonych. 
Pan kocha sprawiedliwych, * 
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, * 
lecz występnych kieruje na bezdroża. 
Pan króluje na wieki, * 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 26-31

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Przypatrzcie się, bracia, 
powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej 
niewielu tam mędrców, niewielu możnych, nie-
wielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał wła-
śnie to, co głupie w oczach świata, aby zawsty-
dzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mo-
cnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone 
według świata oraz wzgardzone, i to, co w og-
óle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unice-
stwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło 
wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście     
w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas 
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświę-
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Nabożeństwo uwielbienia zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nim modlić się 
będziemy za naszych zmarłych, poleca-
nych w wypominkach rocznych. 

W tym tygodniu przypada I czwartek,          
I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 2 lutego, o godz. 17.00. zo-
stanie odprawiona Msza św. wotywna   
o Chrystusie Najwyższym Wiecznym Ka-
płanie, a po Mszy zostanie odmówiona ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego.  W tym
dniu, w sposób szczególny modlimy się
o powołania kapłańskie.

W piątek 3 lutego, o godz. 18.00. zostanie 
odprawiona Msza św. z intencją wynagra-
dzającą Bożemu Sercu. Po Mszy wraz ze 
Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym 
zapraszamy na  Nabożeństwo Pierwszo-
piątkowe. Z sakramentu pokuty i pojedna-
nia można będzie skorzystać rano i od 
godz. 16.00. Pragniemy również odwie-
dzić chorych i osoby w podeszłym wieku. 
Imiona i nazwiska oraz adresy osób pra-
gnących skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania oraz przyjąć Najświętszy Sa-
krament prosimy zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. W sobotę, 4 lu-
tego, Msza św. wotywna o Niepokalanym 
Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 
7.00., a po niej Nabożeństwo Pierwszoso-
botnie. 

Z piątku 3 lutego, na sobotę 4 lutego w na-
szej parafii odbędzie się kolejna Nocna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu     
w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 
Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30.,  
a zakończy o godz. 7.00. 

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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Serdecznie zapraszamy parafian do mo-
dlitwy, w dogodnej dla siebie porze. Więcej 
informacji na stronie internetowej naszej 
parafii i fb.     

W następną niedzielę, 5 lutego Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na ko-
lejne Warsztaty Rodzinne pod tytułem "Każ-
dy może być święty czyli wywiad prosto    
z nieba”. Tym razem intrygujące spotkania 
ze świętymi. Razem poznamy sylwetki zna-
nych błogosławionych i świętych Kościoła 
katolickiego. Zapraszamy wszystkie dzieci 
do odkrywania tajemnic życia świętych pol-
skich  patronów i wspólnej zabawy. Spoty-
kamy się pod dzwonnicą o godz. 12.30. 
Warsztaty w kanonii.  Szczegóły na plaka-
tach.

8 marca br. roku w naszej parafii rozpocznie 
się kurs dla narzeczonych „Radość i Na-
dzieja”. Mamy ostanie wolne miejsca. Infor-
macje dotyczące zapisów na kurs znajdują 
się na stronie www.parafiawilanow.pl w za-
kładce sakramenty.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej parafii 
udostępniliśmy program do bezpłatnego 
rozliczenia podatku. Przypominamy, że na-
sza Fundacja poza działalnością charytaty-
wną zajmuje się utrzymaniem zabytkowych 
obiektów znajdujących się na terenie naszej 
parafii. zapłać.

Na przełomie roku 2022 i 2023 z wizytą du-
szpasterską planowaliśmy odwiedzić 1780, 
z czego przyjęło nas 620 rodzin, co stanowi 
35%.  Ofiary  złożone  przy  okazji  kolędy 

 7.

K O M E N T A R Z
W dzisiejszym drugim czytaniu św. Pa-

weł wyjaśnia nam Bożą logikę działania: 
„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, 
co niemocne, aby mocnych poniżyć […] 
tak by się żadne stworzenie nie chełpiło 
wobec Boga”. W naszym zmaganiu się        
z pokusami pychy i próżnej chwały może 
nam bardzo pomagać nasza słabość, uś-
wiadamianie sobie własnej kruchości i og-
raniczoności. Ojcowie pustyni, mnisi pier-
wszych wieków, radzili, żeby wobec takich 
pokus nawet przypominać sobie swoje 
grzechy: „Przypomnij sobie swoje uprze-
dnie życie i dawne grzechy, i to, jak będąc 
poddany namiętnościom, dzięki miłosier-
dziu Chrystusa doszedłeś do beznamiętno-
ści. I jak z kolei odszedłeś od świata, który 
tak wiele razy i tak bardzo cię poniżał. Po-
myśl też o tym: kto cię strzeże na pustyni i 
kto odpędza demony zgrzytające zębami 
przeciw tobie? Takie bowiem myśli rodzą 
pokorę i nie dopuszczają demona py-
chy” (O praktyce, 33).

Dopóki będzie panował w nas demon 
pychy, Bóg nie będzie mógł działać w nas 
wielkich dzieł, aby nie ryzykować potępie-
nia naszej duszy. To dlatego działa On tyl-
ko przez małych i pokornych.

ceniem, i odkupieniem, aby jak to jest na-
pisane, «w Panu się chlubił ten, kto się 
chlubi».

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Mt 5, 12a

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest
wasza nagroda w niebie.

EWANGELIA
Mt 5, 1-12a

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowa-
mi:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność
posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i 
prześladują was i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i 
radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie».

Oto Słowo Pańskie

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 08.01. do 12.02.2023

Módlmy się,
aby Maryja wypraszała nam

w Nowym Roku wszystkie potrzebne łaski 
oraz zaprzestanie wojny na Ukrainie.

"Święci, wielcy i starzy 
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków  

dr Ewy Gawrychowskiej

Prace można oglądać 
w każdą niedzielę 

od 8 stycznia do 5 marca br.

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela –  tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

przeznaczone są na pokrycie kosztów 
bieżących remontów. Wszystkim ofiaroda-
wcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

W tym tygodniu w czwartek, 2 lutego, przy-
pada  święto Ofiarowania Pańskiego.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.
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