
OFIAROWANIE PAŃSKIE 2 lutego 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 
l. W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania
Pańskiego,  w  naszej  polskiej  tradycji  nazywane  świętem  Matki  Bożej  Gromnicznej.  Od
początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa
do  świątyni  jerozolimskiej.  Niekiedy  dzień  ten  nazywano  także  świętem  Symeona.  Jak
pamiętamy  z  kart  Ewangelii,  Maryja  złożyła  Dzieciątko  w  ręce  świątobliwego  starca
Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono je z procesją ze
świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto
Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas
świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia. 

2. W wydarzeniu Ofiarowania Pańskiego wyjątkowa jest też obecność starców Symeona i
Anny. Dlatego dziś modlimy się w intencji ludzi w podeszłym wieku. 

3.  W święto  Ofiarowania  Pańskiego  w Kościele  powszechnym obchodzimy  ustanowiony
przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – tegoroczny jest już
24. z kolei.  Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu
Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i
święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej.  Niech
nie  zabraknie  też  wsparcia  materialnego  dla  klasztorów  klauzurowych  i  domów
zakonnych.

4. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata. Z sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca w naszym kościele
będzie można skorzystać w następujących godzinach: 16.30. Po mszy św. o 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu do g. 18.00. 
5.  Zakończyliśmy  kolędę.  Bóg  zapłać  za  życzliwość  i  złożone  ofiary.  W  tym  tygodniu
czekamy na zgłoszenia rodzin, które nie mogły przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie.
Podsumowanie kolędy za tydzień. 

6. Wyjeżdzający do Ziemi świętej spotykają się w piątek o 16.30 na parkingu przy kościele. 

Wycieczki i pielgrzymki;   14.03./sobota/  Misterium Męki Pańskiej
                                           1-2-3. maja  Oświęcim, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice,
zamki  Czorsztyn,  Nidzica,  Pieniny,  Krościenko    /przejazd,  2  noclegi,  śniadania,
obiadokolacje, przewodnik,  koszt 450zł.
                                            27.06. /sobota/ Licheń i Kłodawa /kopalnia soli/ koszt 90 zł.
                                            14-15-16. 08.  Białoruś /Grodno, Muzeum Czesława Niemena,
Nowogródek, j.Świteż, Baranowicze, Mir-zamek Radziwiłłów, dom Orzeszkowej/
Przejazd, noclegi, śniadania, obiadokolacje, wiza białoruska, opieka pilota, koszt 750zł.i 100
euro. Wpłata przy zapisie 200 zł. Konieczny jest ważny paszport.          Tel. 605 570 029

7. Zmarli: Regina Kaliszewska i Anna Kępczyńska z Kiełk,   Wieczny odpoczynek ….


