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 Drugiego lutego (we wtorek) przypada święto Ofiarowa-
nia Pańskiego, które nazywane jest również świętem
Matki Boskiej Gromnicznej. Nazwę tę można łatwo
zrozumieć, gdy uświadomimy sobie znaczenie świecy
- gromnicy. Świeca daje światło. Otóż gdy Maryja i Józef
przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, starzec Symeon
rzekł: “Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały
Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich
narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego, Izraela”. Światłem na oświecenie pogan jest

Chrystus. Nadzieja Symeona na przyjście Mesjasza się
wypełniła. Od X wieku datuje się obrzęd święcenia
gromnic, który tak mocno zrósł się później z obyczajem
polskim, zakorzeniając się w nim popularną nazwą święta
Matki Bożej Gromnicznej. Tradycja tego święta jest
przykładem wnikania “sacrum” w polskie życie rodzinne.
Sfera nadprzyrodzoności pozostaje dla ludzi żywa,
a przedmioty poświęcone przypominają im, że całe życie
ludzkie toczy się pod wzrokiem Boga. Światło gromnicy
ma towarzyszyć człowiekowi aż po grób, kiedy za progiem
doczesności spotyka się ze Światłością - Chrystusem.

www.katolik.pl

Święto Ofiarowania Pańskiego

 Drugiego lutego obchodzić będziemy Jubileusz Osób
Konsekrowanych i zakończenie Roku Życia
Konsekrowanego. Z tej okazji składamy wszystkim
Siostrom  i Braciom Zakonnym życzenia radości
płynącej z przeżywania swojego powołania.
 Ojciec Święty Jan Paweł II, ustanawiając to
święto wskazał jednocześnie na jego potrójny cel:
Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie
uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za
wielki dar życia konsekrowanego, życia które
ubogaca i raduje wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje
wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak

Zapraszamy na Mszę świętą 2 lutego o godzinie 7.30, 9.00 lub 18.00.
Dzień Życia Konsekrowanego

wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa.
Dzień Życia Konsekrowanego ma - po drugie - za zadanie
przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia

konsekrowanego ze strony ludu Bożego.
 Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób kon-
sekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uro-
czystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan
w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świe-
tle 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.

 “Bernadetta. Cud w Lourdes”. to poruszająca opowieść
o cudownych objawieniach, które odmieniły życie tysięcy ludzi.
Od lutego do lipca 1858 roku Matka Boża 18 razy objawia się
Bernadetcie Soubirous, czternastolatce z prowincjonalnego
Lourdes na południu Francji.
 Do miasteczka zaczynają przybywać pielgrzymi, dochodzi do
cudownych uzdrowień, a wieść o Lourdes obiega świat.
Bernadetta musi zmierzyć się z ciężarem misji powierzonej jej
przez Maryję…
 Kreacja Bernadetty Soubirous (w tej roli znakomita Katia Miran,
nagrodzona na Festiwalu Filmów Religijnych w Rzymie) jest
poruszająca i pełna uroku. Widz na długo pozostanie pod jej
wrażeniem. Co najistotniejsze, jest absolutnie prawdziwa. Twórcy
budowali tę postać, opierając się o dzieła ojca Laurentina,
najwybitniejszego znawcy tematyki Lourdes. Bernadetta nie jest
cukierkowym dziecięciem z obrazka, nie jest też wielkim teologiem

Zapraszamy na FILM



 Aby miłosierdzie było możliwe, konieczne jest zaufanie.
Miłosierdzie to dynamiczna relacja między Bogiem a czło-
wiekiem. Obie strony tej relacji wnoszą w nią swój wkład:
człowiek ufa, bo tylko tyle w rzeczywistości może zrobić,
a Bóg, który jest wszechmocny i wszechpotężny, okazuje
swoje miłosierdzie, które nie jest niczym ograniczone. Biblia
przedstawia wiele pięknych historii takiej relacji. Jedną
z nich jest dobrze wszystkim znana opowieść o walce
Dawida z Goliatem.
Dawid był królem Izraela, wielkim i charyzma-
tycznym przywódcą i do dziś pozostaje dla
Żydów jedną z najważniejszych historycznych
postaci. Jego symboliczny grób znajduje się
w Jerozolimie, na górze Syjon, w sąsiedztwie
Wieczernika, w którym Jezus spożył z uczniami
ostatnią wieczerzę. Jest to, obok ściany płaczu,
najbardziej czczone przez Hebrajczyków miejsce
w świętym mieście.
 Zanim jednak Dawid został królem, pracował
u swego ojca jako pasterz. Był najmłodszym z ośmiu
synów Jessego i jeszcze chłopcem, kiedy trwała wojna
Izraelitów z Filistynami. Gdy trzej jego starsi bracia
wyruszyli, żeby walczyć z wrogiem, on nadal zajmował
się wypasaniem owiec, ponieważ był zbyt młody, żeby
wziąć udział w wojnie. Czasem jednak ojciec wysyłał go
do obozu z żywnością dla braci. Podczas jednej z takich
wizyt Dawid usłyszał o Goliacie, który od czterdziestu dni
"urągał wojskom izraelskim", żądając pojedynku. Goliat był
gigantem i z powodu bardzo wysokiego wzrostu i impo-
nującej zbroi sprawiał przerażające wrażenie, dlatego nikt
nie odważył się przyjąć wyzwania Filistyna do walki sam
na sam, choć Goliat obiecywał, że gdyby przegrał, jego
armia stałaby się niewolnikami Izraelitów. Strach przed
olbrzymem był zbyt silny, żeby zaryzykować poje-
dynkowanie się z nim.
 Wszyscy wojownicy izraelscy bali się więc Goliata i, nie
widząc wyjścia z trudnej sytuacji, musieli przez wiele
tygodni znosić jego upokarzające naigrywania. Nie wie-
dzieli, że olbrzym miał pewien wstydliwy sekret: jak

O miłosierdziu i procy
twierdzą współcześni naukowcy, najprawdopodobniej
chorował na akromegalię. Schorzenie to powoduje nad-
mierną produkcję hormonu wzrostu, stąd imponująca
postura Filistyna, ale też wywołuje poważne problemy ze
wzrokiem. Goliat prawdopodobnie niedowidział. Być może
dlatego w biblijnym opisie walki odnotowano, że poprzedzał
go giermek - zapewne pełnił rolę przewodnika dla tra-
cącego wzrok wojownika. Choroba czyniła olbrzyma
słabym i niezdarnym, tak że, jak się później okazało, mogło

go pokonać nawet dziecko. A mimo tego całe wojsko
izraelskie sparaliżował lęk przed Goliatem.
 Dawid też nie wiedział, że Goliat był osłabiony
chorobą i nie dlatego zdecydował się z nim walczyć.
Dawid zaufał Bogu. Już wcześniej doświadczał
Jego opieki, kiedy jako pasterz musiał ratować owce
porywane przez lwy czy niedźwiedzie. Dzięki Bożej
pomocy zawsze udawało mu się wyjść cało z bliskich
spotkań z drapieżnikami. Dawid był odważny i nigdy

nie pozwolił, żeby któremuś zwierzęciu z jego stada
stała się krzywda. Nie pozwolił też, żeby jakiś Filistyn
naśmiewał się z jego rodaków. Wziął kij pasterski i procę
i ruszył przeciwko Goliatowi (nawet nie założył zbroi, bo
była dla niego za ciężka i niewygodna), nie dlatego, że ufał
w swoje siły czy umiejętności, ale dlatego, że ani przez
chwilę nie zwątpił, że Bóg go obroni w każdej, nawet
najtrudniejszej sytuacji. Wyszedł na olbrzyma "w imię Pana
Zastępów, Boga wojsk izraelskich", nie aby sobie przy-
sporzyć chwały, ale aby "cały świat się przekonał, że Bóg
jest w Izraelu".
 I rzeczywiście ten młody chłopiec kamieniem wystrze-
lonym z procy zabił doświadczonego żołnierza. Udało mu
się to, ponieważ wierzył, że "nie mieczem ani dzidą Pan
ocala". Nie uląkł się giganta i dobrze zrobił, bo Goliat był
przecież mocno osłabiony chorobą i na dobrą sprawę
bezbronny, a tylko tak strasznie wyglądał.
 Lęk jest chyba największym wrogiem człowieka.
Paraliżuje, nie pozwala myśleć racjonalnie, odbiera radość
życia. Z drugiej strony często po czasie okazuje się, że
"strach ma wielkie oczy", że to czego się baliśmy, wcale

ani monumentalną świętą z ołtarza. Jest za to upartą, obdarzoną dużym temperamentem, ale niezwykle uczciwą nastolatką,
która nie kalkulując i nie licząc się z konsekwencjami, ma zamiar po prostu mówić o tym, co widziała na własne oczy.
 Szczerość i determinacja Bernadetty zostaje nagrodzona. Dziś Lourdes jest jednym z najsławniejszych miejsc pielgrzymek
na świecie, odwiedzanym co roku przez 6 milionów pielgrzymów, a Bernadetta została uznana świętą. Ciało świętej
Bernadetty spoczywa nienaruszone, wbrew prawom natury i medycyny, w klasztorze w Nevers. Jest znakiem Boga.
  Współorganizujemy projekcję tego filmu w piątek, 5 lutego o godz. 19.30 w kinie w Alfa Centrum
na Przymorzu. Film trwa niespełna 2 godziny. Dzięki zbiorowemu wynajmowi cena wynosi 12 zł/os.
Zapisy w zakrystii lub biurze parafialnym.

Szanowni Państwo, oszust czyha na każdego! Dlatego KM Policji wraz
ze Szkołą Podstawową nr 69 i Radą Dzielnicy zaprasza mieszkańców
na spotkanie informacyjne jak nie dać się oszukać!
Spotkanie odbędzie  się  w środę, 3 lutego o godz. 15.00
w Szkole Podstawowej nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1



J. Czech

nie było takie przerażające i że w ogóle nie warto było się
tym przejmować. I wtedy żałujemy, że pozwoliliśmy,
by zwyciężył w nas strach. Wiara w Boże miłosierdzie
uwalnia od lęku, od przejmowania się "na zapas", od
wyobrażania sobie, co złego może się przydarzyć nam czy
naszym bliskim. Zaufanie daje radość i pokój w sercu

i pozwala dostrzegać i cieszyć się pięknem świata, który
stworzył dla nas Bóg i pięknem naszego życia.
 Osobom wierzącym został dany wielki dar: ufność Bogu,
który jest dobry i miłosierny. Uczmy się tej ufności teraz,
w roku Bożego Miłosierdzia. "Szukajmy Pana, gdy się po-
zwala znaleźć, wzywajmy Go, dopóki jest blisko!"

 W obliczu życiowych wyzwań obawiamy się zmian, gdyż
bardzo szybko przyzwyczajamy się do swojej dotych-
czasowej sytuacji. Wówczas spodziewamy się tego, co
nas czeka, czujemy się bezpieczni, gdyż wydaje nam się,
że nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Sami siebie
zadowalamy stwierdzeniem, że ,,zawsze tak było”, mamy
już od dawna ustalony sposób myślenia i działania. Zdarza
się, że ktoś zaproponuje nam jakaś zmianę, realizację
nowego pomysłu, pójście w nieco innym, odbiegającym
od utartego schematu, kierunku. Wtedy nieśmiało czujemy,
że może warto byłoby zaryzykować, ale w obliczu zmian
zaczynają pojawiać się wątpliwości i obawy. Gdy zwycięża
lęk i rezygnujemy, sami siebie usprawiedliwiamy
i przedstawiamy szereg argumentów, a wśród nich ten
powtarzany do znudzenia: ,,bo zawsze tak było...”
 Co ciekawe, to stwierdzenie można także odnieść do
naszego chrześcijańskiego życia. Całkiem niedawno, bo
w poniedziałek 18 stycznia, papież Franciszek przywołał
te słowa, podczas Mszy Świętej w Domu Św. Marty.
Ojciec Święty powiedział: "Chrześcijanie, którzy wierni są
zasadzie, że "zawsze tak się robiło", mają serca zamknięte
na niespodziewane działanie Ducha Świętego". Według
papieża "człowiek musi mieć serce otwarte, natomiast
postawa "tak zawsze się robiło" oznacza serce zamknięte".

 Hasłem przewodnim do rozumienia dzisiejszej liturgii słowa
można uczynić słowa z 1 Listu św. Jana: "W miłości nie
ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk
kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił
się w miłości" (1 J 4,18).
 Pismo Święte ma różne warstwy. Patrzy się na nie
z perspektywy faktów i autentycznych historii, które są
tam opisane; bada się odniesienia do czegoś więcej niż
napisano; porównuje się z własnym życiem. Jedną z tych
warstw jest tzw. sens moralny Pisma Świętego. Pomaga
on zobaczyć jak postępować. Uczy nas co robić i jak
naśladować postawy bohaterów danej sceny. Najlepszym
wzorem do naśladowania jest oczywiście Pan Jezus.
 Dziś od pierwszych słów I czytania Pan wzywa nas do
odwagi. Przekonuje, że On sam wezwał nas do wypełniania
ważnych zadań i On sam da nam odpowiednie środki.
Zapowiada również trudy, prześladowania i odrzucenie.
Tym bardziej zachęca do ufności Jemu i do odważnego
podjęcia swoich powinności. Tam gdzie lęk, tam brak mi-
łości. Ciekawe są słowa: "Nie lękaj się ich, bym cię czasem
nie napełnił lękiem przed nimi" (Jr 1,17). Można je rozumieć
w ten sposób: Jeśli wybierzesz lęk, to go dostaniesz. Masz
wybrać miłość do mnie, której nigdy nie stracisz.
 Pojawia się zawsze pytanie o konkret - Co zatem robić?

Barbara Majkowska

"BO ZAWSZE TAK BYŁO…"
Papież zaznaczył, że nie uda nam się dojść do całej prawdy,
jeżeli ciągle będziemy zamykać serca na działanie i pro-
wadzenie Ducha Świętego, nasze życie chrześcijańskie
"będzie pół na pół, będzie życiem połatanym, pocerowanym
nowymi rzeczami, ale opierającym się na konstrukcji, która
nie jest otwarta na głos Pana". Papież przypomniał także
bardzo ważną prawdę, że "Duch Święty potrzebuje serc
otwartych, które nie będą pogrążone w grzechu bałwo-
chwalstwa względem samych siebie, lecz otwarte na
przygotowane przez Niego niespodzianki. Wobec nowości
pochodzących od Ducha, wobec niespodzianek pochodzą-
cych od Boga, również zwyczaje muszą zostać odnowione".
  Gdy czasem będzie brakowało odwagi na pójście
właściwą, ale nową drogą, warto przypomnieć sobie te
słowa i za papieżem Franciszkiem poprosić Boga, aby "dał
nam łaskę serca otwartego na głos Ducha, by odróżniało
to, czego nie należy już zmieniać, bo jest fundamentem, od
tego, co musi się zmienić, aby móc przyjąć nowości Ducha
Świętego". Gdy serce jest zamknięte, żyje tylko tym, co
było kiedyś, może bardzo dużo stracić, a zwyczajnie nawet
przegapić i nie zauważyć. Nie od dzisiaj wiadomo przecież,
że każdy lubi niespodzianki, a przygotowane przez Boga
są naprawdę najlepsze i niezastąpione…

Światło Słowa - IV Niedziela Zwykła
Otóż odpowiedź znowu dostajemy jakby ogólnie, ale każdy
ze słuchaczy wie jak tą ogólną naukę przeszczepić do swo-
jego życia. Jest nią Hymn o miłości. Tu jest dokładnie
opisana cała gama postaw moralnych, którymi cechuje
się człowiek podobny do Boga. Można więc samego siebie
zapytać o każdą z nich i spróbować przyjrzeć się czego mi
jeszcze brakuje.
 Wreszcie pora zobaczyć tą rzeczywistość Bożych pouczeń
i zachęt w działaniu. Scena z Nazaretu opowiada o Bożej
ochronie, o pewności głoszonej prawdy, o absolutnej odwa-
dze wcielonej w czyny Jezusa. Porównania używane przez
Jezusa, o pogańskiej wdowie z Sarepty Sydońskiej
i o pogańskim wodzu Naamanie, były prowokacją dla niby-
wierzących Żydów z Nazaretu. Prawda powiedziana sta-
nowczo i w miłości jednak nie była do przyjęcia dla zakła-
manych Galilejczyków. Nie mogli znieść, że Bóg troszczy
się bardziej o kochających Go pogan, niż o Żydów, którym
"należy się" miłość Boga tylko dlatego, że są Żydami.
 Jezus dopiero co zwinął księgę i wyjaśnił, że został
namaszczony i posłany w mocy Ducha Świętego. Dopiero
co zachwycali się Jego słowami, a On zaczął jakby od ra-
zu wypełniać swoją posługę mesjańską - mówił prawdę
tam, gdzie było to konieczne. Nie zważał na opinię, na
moment, na znajomych i krewnych. Głosił słowo Boże.
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W ten sposób dzielił los proroka Jeremiasza, który był
zapowiedzią przyszłego odrzucenia i śmierci Zbawiciela.
 Najważniejszym pouczeniem dla nas jest pełna miłości
odwaga Jezusa. Kochał bardziej Ojca niż opinię o sobie,
dlatego wybrał miłość zamiast egoizmu.
 Trzeba pamiętać o skutkach grzechu w nas i o skłonności
do nadmiernej miłości własnej. Przejawia się to m.in.
w osądach, plotkach, knowaniach, intrygach, kierowaniu

się tylko emocjami. Diabeł rani człowieka w najbardziej
wartościowych jego sferach. Tam gdzie służymy sobą dla
życia i miłości, tam zły burzy tę harmonię i zachęca do
skupienia strumienia miłości na sobie. Trzeba się bardzo
pilnować. Oto każdy dzień może stać się polem do
ćwiczenia się w posłudze miłości bez lęku, do pokonywania
swoich wad i słabości, do stawania się lepszym pod każdym
względem i zachęcania do bycia dobrym.

ks. Krystian Wilczyński

Niedziela, 31 stycznia 2016 r.
7.30 + rodzice: Eliasz i Katarzyna, brat Ludwik; 9.30 + Helena i Ludwik Bielińscy; 11.00 + Irena Brzeska w 3. rocznicę śmierci
12.15 + Jerzy Kowalewski w 3. rocznicę śmierci; 18.30 + Zenon Bartel w m-c po śmierci
Poniedziałek, 1 lutego
7.30 + córka Danuta, rodzice i rodzeństwo z obojga stron; 18.00 - w intencji parafian
Wtorek, 2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego
7.30 + Wacława (k) i Florian; 9.00 + w intencji parafian; 18.00 + Maria Góra (w dniu imienin)
Środa, 3 lutego - Świętego Błażeja
7.30 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja i Jeremiego; 18.00 + Jadwiga Gerwatowska w 6. rocznicę śmierci
Czwartek, 4 lutego
7.30 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja i Jeremiego; 18.00 + Roman Nawrocki
Piątek, 5 lutego - Świętej Agaty
7.30 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja i Jeremiego; 18.00 + członkowie wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 30 stycznia
7.30  - w intencji parafian; 18.00 + Henryk Jóźwiak w 1. rocznicę śmierci; +przyjaciel Jerzy

1. Małżeństwa zainteresowane Wspólnotą Domowego Kościoła zapraszamy na spotkanie dzisiaj o 12.00 w domu parafialnym.
2. We wtorek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00 oraz 18.00.
Prosimy o przyniesienie gromnic. Więcej o tym święcie na stronie 1.
3. W liście kolędowym znalazła się zapowiedź pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Zapraszamy na spotkanie, w czasie
którego zostanie przedstawiona istota, forma i program tej formacji. Odbędzie się ono we wtorek o 19.00 w domu parafialnym.
4. W środę przypada wspomnienie Św. Błażeja. W czasie Mszy Świętych o 7.30 oraz 18.00 specjalne błogosławieństwo
za wstawiennictwem Św. Błażeja, orędownika i opiekuna w chorobach gardła.
5. Rozbieranie choinek oraz żłóbka w środę o godz. 8.00. Serdecznie prosimy o pomoc.
6. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca w środę po wieczornej Mszy Świętej w domu parafialnym. W czasie wizyty
duszpasterskiej w wielu domach poruszaliśmy temat uzupełnienia Róż Różańcowych i wielu parafian deklarowało chęć
zasilenia szeregów tej grupy. Ich również serdecznie zapraszamy na to środowe spotkanie.
7. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, a o 17.45 nabożeństwo pierwszo-
czwartkowe. Okazja do spowiedzi w I czwartek i I piątek miesiąca pół godziny przed każdą Mszą Świętą. W I piątek rano
udamy się do chorych, a w I sobotę o godz. 7.00 Godzinki, a po porannej Mszy Świętej nabożeństwo maryjne.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek również po Mszy Świętej wieczornej.
9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 18.45.
10. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 11.00 będzie miał miejsce Akt Zawierzenia Dzieci w Modlitwie Różańcowej. Spo-
tkanie dla zapisanych w czwartek o 18.30 w domu parafialnym. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia do kapłanów.
11. Zapraszamy na film "Bernadetta. Cud w Lourdes." Szczegóły na str. 2.
12. Bal karnawałowy, organizowany przez Oazę Dzieci Bożych, odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w Sali
Rajskiego na terenie Opery Leśnej w Sopocie. Zachęcamy ministrantów, scholę i wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej
do udziału w tym wydarzeniu. Wspólny wyjazd na bal o godzinie 15.00. Zapisy u kapłanów. Prosimy też o zgłoszenie się
rodziców, którzy z nami pojadą.
13. O posprzątanie kościoła prosimy II i V Różę Różańcową oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Świętej.
      Zmarła nasza parafianka Barbara Borkowska, l.75, zam. przy ul. Zielony Trójkąt. Wieczny odpoczynek…


