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EWANGELIA: Mt 5, 1-12a
„Szczęśliwi ubodzy w duchu...
łagodni, miłosierni, prześladowani za sprawiedliwość,
znieważani i oczerniani”.
Jakie jest nasze pojęcie i wyobrażenie szczęścia?
Czy rzeczywiście człowiek prześladowany, znieważany
i oczerniony może czuć się szczęśliwy? Może się czuć,
jeżeli „was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego
powodu”. To słowa Jezusa, to jest przyczyna szczęścia,
którego dostąpimy w niebie. Te, w naszym pojęciu przykre
sprawy, przeżywane ze świadomością, że powodem tego
jest nasza wiara w Jezusa, prowadzą nas drogą do
osiągnięcia szczęścia. „Cieszcie się i radujcie, bo wielka
jest wasza zapłata w niebie”. Cierpiący, oczerniany
i znieważany na ziemi, szczęśliwy w niebie. Trudno nam
to zrozumieć. Chcemy być już szczęśliwi na ziemi.
Tu możemy otrzymać tylko namiastkę szczęścia, wydaje nam się, że jesteśmy szczęśliwi. Droga do szczęścia
nie jest prosta. Wskazuje ją dzisiaj Jezus. „Szczęśliwi łagodni... spragnieni sprawiedliwości, miłosierni... ponieważ
oni będą oglądać Boga”. Panie Jezu, prowadź nas Twoją drogą, abyśmy mogli osiągnąć szczęście wieczne.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Stworzenie bez Stwórcy ginie”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kultura dobrobytu nas znieczula i tracimy spokój, jeśli rynek oferuje coś, czego jeszcze nie kupiliśmy,
podczas gdy zrujnowane z powodu braku szans życie ludzi wykluczonych wydaje nam się
zwykłym spektaklem, który nas wcale nie porusza”.
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OCZYSZCZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Jeszcze nie tak dawno, O�arowanie
Pańskie, które przypada 2 lutego,
nazywano Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny. Tradycja polska
nazywa ten dzień Świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Obecnie akcent
tego dnia położony jest bardziej
na Osobę Chrystusa niż Maryi.

zbyt uboga, aby przynieść baranka,
to przyniesie dwie synogarlice albo
dwa młode gołębie, jednego na
o�arę całopalną i jednego na o�arę
przebłagalną. W ten sposób kapłan
dokona przebłagania za nią i będzie
oczyszczona” (Kpł 12, 8).

w nieistniejącym już maleńkim
kościółku przy ul. Wiejskiej klęczałam
z córeczką w ramionach, z zapaloną
Gromnicą – Światłem Chrystusa
w dłoni.

Mimo trudnych czasów, a może
właśnie dlatego, dbało się o obyczaje.
Najświętsza Maryja Panna nie Dziewczynki do chrztu świętego
Intryguje mnie, co znaczyć by potrzebowała się poddawać cere- ubierane były w szaty koloru błękitmiało to „oczyszczenie” w przypadku moniom oczyszczenia przez o�arę, nego – koloru Matki Bożej, chłopcy
Najświętszej, Najczystszej, Maryi bo w dziewictwie poczęła Syna w barwy Jezusa Chrystusa – w kolor
Panny? Zaczęłam więc czytać. Bożego, w dziewictwie Go zrodziła, purpury (różowy). Tak trudno mi
Poznajmy fakty ściśle powiązane nie podlegała więc zwykłym u kobiet pojąć, dlaczego obecnie, chrześciz tym terminem, sięgającym
przypadłościom. Pomimo to do- jańskie matki do chrztu świętego
pełniła przepisów z posłuszeństwa ubierają dziewczynki w różowe
korzeniami VII wieku.
Święto Oczyszczenia NMP to dla Prawa Mojżeszowego, a nadto kolory lalki Barbie…
jedno z najstarszych świąt Maryjnych. i dlatego, aby nie wywołać jakiego
Nie omijajmy źródeł naszej wiary.
zgorszenia przez uchylanie się od
Przez wiele wieków zajmowało
Idźmy z duchem czasu, ale w życie
Prawa, kiedy nadprzyrodzone, wdrażajmy nasze obyczaje. Nie
w Rzymie drugie miejsce po
dziewicze poczęcie nikomu dotąd
Wniebowzięciu.
sądźmy, że się ośmieszamy. Będąc
oprócz św. Józefa nie było znane.
A z „oczyszczeniem” było tak: Jedynie więc z pokory, z posłu- wiernym Tradycji Kościoła, wzbuMaryja, chcąc być posłuszną Prawu szeństwa, z chęci usunięcia jakie- dzamy szacunek wśród rozmiłowanych
Mojżesza, musiała udać się z małym gokolwiek zgorszenia, poddała się w Bogu, a możemy wzbudzić wiarę
pośród tych jeszcze nie de do końca
Jezusem do Jerozolimy w 40 dni wypełnieniu Prawa.
rozmiłowanych w Jezusie i Jego
po Narodzeniu (25 grudnia – 2 lutego),
Po przeanalizowaniu tego, co ukochanej Matce.
by tam w Świątyni złożyć przepisane
o�ary. Według Prawa Mojżeszowego uczyniła Maryja, zrozumiałam, Postscriptum:
Kilka miesięcy temu byłam w
każda kobieta przez czterdzieści dni dlaczego ja, jak i wiele innych współpo urodzeniu chłopca, a przez czesnych mi kobiet, po porodzie, Warszawie na uroczystości chrztu
osiemdziesiąt dni po urodzeniu podczas chrztu dziecka przyniesio- świętego. Jakoś nie zauważyłam,
nego do kościoła, niczym Jezusa
dziewczynki, pozostawała nieczysta.
żeby w sposób szczególny modlono
Nie wolno jej było dotykać niczego do Świątyni jerozolimskiej, pod- się za matką dziecka… Wiem,
dawane byłyśmy, na wzór Maryi, że jest na zakończenie specjalne
świętego ani wchodzić do Świątyni.
Po upływie tego czasu matka musiała „oczyszczeniu”. Za moich czasów błogosławieństwo, ale jeśli ksiądz
przynieść do świątyni jednorocz- obyczaj ten nazywał się „wywód”, je przeoczył, to bardzo szkoda…
nego baranka. „Jeśli zaś ona jest czyli błogosławieństwo matki po
opr.
urodzeniu dziecka. Pamiętam, jak
Jadwiga Kulik

ŻYCIE KONSEKROWANE - CZYLI… JAKIE?
Kto mógłby lepiej odpowiedzieć
na to pytanie, jeśli nie sam Autor
Dzieła? Ten, który wybiera osoby
do życia szczególnie poświęconego
Jemu Samemu, pomaga w rozeznaniu i dojrzewaniu powołania,
a także na drodze jego realizacji
w zakonie, stowarzyszeniu lub innej
formie, opartej na składanych ślubach
bądź przyrzeczeniach...

(obok kapłanów) „drogocenną perłą”
Jego Serca. Jakże nie wrócić tu do
pięknej, choć krótkiej przypowieści
ewangelicznej. Perła - wartościowy
skarb, przemawiający swoim pięknem, tajemnicą, subtelnością. Jeśli
znamy genezę jej powstawania,
dobrze wiemy, że perły rodzą się
z bólu, „dojrzewają” powoli i w ciszy.
Mimo, a może właśnie dzięki swej
delikatności są w stanie zachwycać.
Co więc mówi On, Chrystus, na Podobne do siebie i zarazem
ten temat? Niezwykle wymownie różnorodne w kolorze, połysku,
brzmią słowa przekazane św. Siostrze kształcie… Już ta krótka analiza
Faustynie i zapisane w „Dzienniczku”. pokazuje, jak genialnych porównań
Jezus wyznaje, że dusze zakonne są używa Pan Jezus. Powołanie i reali2 | Moja Para�a

zacjażycia konsekrowanego to piękno,
tajemnica i trud.
Perła powołania bywa bardzo
urozmaicona w swojej historii, czasem
odnosi się do wielu zgromadzeń
i zakonów, także do pięknych i głębokich relacji z drugą osobą. Jest
wielobarwna w rodzajach habitów
i charyzmatów. I nie zawsze od
razu pozwala się odkryć jako perła
biała, czarna lub inna. Potrzeba
cierpliwego czasu i totalnego
zawierzenia, by zobaczyć, w którym
ich sznurze widzi mnie Bóg…
Ciąg dalszy na 3 stronie

Jak to jest „czuć powołanie”? Pięknie wyraziła
kiedyś tę sprawę św. Siostra Faustyna, gdy - proszona o opowiedzenie - mówiła: „to tajemnica
mojej duszy”. Tylko Bóg zna do końca serce
człowieka. Tylko On. My sami nie wiemy o sobie
tyle, ile wie Bóg. I tylko On wie, dlaczego w drodze
naszego życia jest tyle zakrętów.
Pierwsza decyzja o podjęciu życia konsekrowanego nie jest ostatnią. Modlitwa, rozmowy
z Przełożonymi, wydarzenia – wszystkie te
sprawy pomagają rozeznać, czy jest się na
właściwej drodze. Czasem to, co wydaje się być
prozaicznym, może mieć wielkie znaczenie.
Jacy oni są? Co można powiedzieć o tych
kobietach i mężczyznach, którzy świętują Dzień
Życia Konsekrowanego? Urzeka mnie uśmiech
i pokój, które często dostrzega się u osób
zakonnych. Nie znaczy to, że siostry i zakonnicy
nigdy nie płaczą i nie przeżywają bardzo trudnych chwil osamotnienia. Mimo wszystko jednak,
w wielu z nich jest zawsze coś, co może napełnić
nadzieją i zaufaniem tych, których spotykają.
Może napełnić dystansem do życia codziennego,
bo w zabieganym, „podłączonym do sieci”
świecie, nie zawsze umiemy znaleźć czas na
modlitwę, siłę na wyłączenie telewizora i motywację do spojrzenia „głębiej”. A możemy mieć
pewność, że osoby zakonne mają czas, by się
za nas pomodlić… I to kilka razy dziennie…
Dziś, w przededniu ich Święta, pomyślmy
o siostrach, braciach, kapłanach zakonnych,
których Bóg stawia na naszej drodze. Jeśli są
„perłą” Jezusa, to czyż nie znaczy, że my, którzy
zostaliśmy nimi obdarowani, posiadamy
wspaniały skarb?
ms

NUMER KRS HOSPICJUM
K R Ó LO W E J A P O S TO ŁÓ W:

0000185346
ZNALEZIONO
KLUCZ
W naszej skarbonce „Na Gazetkę”
znaleźliśmy klucz.
Wszystko wskazuje na to,
że ktoś go wrzucił przez nieuwagę.
Jest do odebrania osobiście
u ks. Pawła.
Redakcja

NIEZWYKŁY KONCERT
Przy okazji składania sobie świątecznych życzeń często
kierujemy do siebie takie słowa: abyśmy umieli się zatrzymać
w pędzie codziennego dnia, byśmy umieli znaleźć chwilę
wytchnienia i wyciszenia.
Niezwykły koncert, „Wieczór kolęd”, który odbył się
15 stycznia w naszym kościele, dał nam właśnie taką okazję.
Wystąpiły trzy grupy muzyczne z naszej para�i: Schola
dziecięca, prężnie działająca i multiinstrumentalna młodzieżowa Schola Pallotiego oraz chór kościelny „Gloria Dei”.
Wszystkie trzy zespoły dały przepiękny koncert kolędowy,
który pozwolił jeszcze przez chwilę cieszyć się doniosłą
atmosferą najpiękniejszych Świąt w roku – Świąt Bożego
Narodzenia. Najmłodsi artyści czuli rangę koncertu i zaprezentowali się najpiękniej jak potra�li. Schola Pallottiego,
to już w sumie profesjonalny zespół, który w miarę upływu
czasu zdobywa kolejne szczyty muzycznego wtajemniczenia.
A chór „Gloria Dei” jest prawdziwą muzyczną wizytówką
naszej para�i.
Wszystkim Artystom, którzy wykonali dla nas kolędy
i pastorałki PIĘKNIE DZIĘKUJEMY! Nie tylko za koncert,
ale także za to, że znajdują czas na rozwijanie swoich pasji
i muzycznych talentów i za to, że dzięki nim możemy się
zatrzymać i przedłużać atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.
mf

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI
„Wszystko należy do Boga!
Dzień Pański wciąż na nowo potwierdza
tę prawdę”.

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

1. Kto dostąpi miłosierdzia?
Odpowiedź: ...........................................................................

2. Jakie trzeba mieć serce, by oglądać Boga?
Odpowiedź: .............................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
29 stycznia 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: So 2, 3; 3, 12-13
PSALM 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
2. czytanie: 1 Kor 1, 26-31
EWANGELIA: Mt 5, 1-12a
30 stycznia 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Macieja, Marcina, Martyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 11, 32-40
PSALM 31, 20. 21-22. 23. 24
EWANGELIA: Mk 5, 1-20
31 stycznia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Ludwika, Marceliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 12, 1-4
PSALM 22, 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32
EWANGELIA: Mk 5, 21-43
1 lutego 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Brygidy, Ignacego, Igi
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 12, 4-7. 11-15
PSALM 103, 1b-2. 13-14. 17-18a
EWANGELIA: Mk 6, 1-6
2 lutego 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Joanny, Mirosława, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ml 3, 1-4
PSALM 24, 7-8. 9-10
2. czytanie: Hbr 2, 14-18
EWANGELIA: Łk 2, 22-40
3 lutego 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Hipolita, Błażeja, Oskara
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 13, 1-8
PSALM 27, 1bcde. 3. 5. 8b-9c
EWANGELIA: Mk 6, 14-29
4 lutego 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 13, 15-17. 20-21
PSALM 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
EWANGELIA: Mk 6, 30-34

TYLKO
DLA DOROSŁYCH
„Nie składaj dziecku
pochopnych obietnic.
Gdy ich później
nie dotrzymujesz,
dziecko czuje się bardzo
zawiedzione”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W czwartek, 2 lutego, obchodzimy Święto O�arowania Pańskiego,
w naszej polskiej tradycji nazywane także Świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Msze święte w naszym kościele tego dnia o godz. 630, 800, 930 i 1800.
Na początku każdej Mszy św. będzie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa
gromnic. Zapalamy je w naszych domach w chwilach trwogi i zagrożenia,
aby przypominać sobie o Bożej Opatrzności. Tego dnia obchodzimy także
Dzień Życia Konsekrowanego. Składane w to Święto o�ary zostaną
przeznaczone na wsparcie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych
w naszej Ojczyźnie.
2. W piątek, 3 lutego, z okazji wspomnienia św. Błażeja, którego czcimy
jako orędownika w chorobach gardła, na zakończenie Mszy świętych
będzie specjalne błogosławieństwa za jego wstawiennictwem.
3. Święto O�arowania Pańskiego przypada w I czwartek miesiąca.
Zapraszamy na godz. 1720 na Nabożeństwo w intencji nowych świętych
powołań kapłańskich i zakonnych.
4. W I piątek miesiąca, 3 lutego, odwiedziny chorych po porannych
Mszach świętych. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych podczas porannych
Mszy świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na spowiedź na godz. 1615
i Mszę świętą o godz. 1645. Od godz. 830 w kaplicy Świętej Rodziny
rozpocznie się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy świętej
wieczornej, na godz. 1900, zapraszamy czcicieli Najświętszego Serca
Pana Jezusa na konferencję. O godz. 2000 Adoracja Najświętszego
Sakramentu z młodzieżową Scholą Pallottiego. Adorację zakończymy
indywidualnym błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim.
5. W I sobotę miesiąca zapraszamy na Nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu NMP na godz. 1700.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza św. hospicyjna.
7. W naszej księgarni są do nabycia gromnice oraz kalendarze na 2017 rok.

ZOSTAW 1% W SWOJEJ PARAFII

Zachęcamy wszystkich, aby w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
przekazali 1% podatku na potrzeby Caritas Pallotyńskiej
działającej przy naszej para�i.
Wszyscy płacimy podatki i często narzekamy, że nasze ciężko zapracowane
pieniądze są źle wykorzystywane. 1% podatku (choćby to był tylko 1 złoty)
jest w naszych rękach! Możecie Państwo przekazać Wasz 1 % na ten dobry cel.
Uzbiera się suma, która bardzo konkretnie pomoże tym, którzy są w potrzebie:
dzieciom z naszej Świetlicy oraz seniorom, z którymi pracujemy. O�arowane
przez Państwa fundusze przeznaczymy na: ogrzewanie Świetlicy i ciepłe
posiłki dla dzieci; edukację i spotkania z ciekawymi ludźmi dla dzieci
i seniorów; wycieczki do kina i teatru; pielgrzymki; kolonie i ferie Świetlicy;
specjalistyczne kursy tematyczne np. komputerowe lub prozdrowotne.
Każdemu, kto zechce przekazać 1% podatku na Caritas Pallotyńską,
zapewniamy bezpłatną pomoc w wypełnieniu całego PIT-u.
Informację uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:
48 366 41 43 oraz 668 275 605 lub odwiedzając nasze Biuro
Caritas Pallotyńskiej przy ul. Młodzianowskiej 124 (pod kancelarią para�alną).
Ważne jest, aby wypełniając PIT podać cel szczegółowy,
czyli „CARITAS PALLOTYŃSKA” oraz numer KRS: 0000309499.

ks. Artur Wierzbicki SAC
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