
R. IV: 2017, nr 5 (173) 29 stycznia 2017 r.

Zbliżające się święto Ofiarowania Pań-
skiego odnosi nas do wydarzeń, które – 
zgodnie z Prawem Izraela – były związane 
z czterdziestym dniem po narodzeniu Je-
zusa. Chodziło o trzy rytuały: „oczyszcze-
nie" Maryi, „wykupienie" pierworodnego 
Dziecka przez uiszczenie przewidzianej 
ofiary oraz „przedstawienie" Go w Świą-
tyni. Ciekawe jest, że ewangelista Łu-
kasz, który zresztą jako jedyny opisał re-
lacje z tych wydarzeń, mniej przejmował 
się prawodawstwem starotestamental-
nym, ale bardziej akcentował ich teolo-
giczne znaczenie. Daje np. do zrozumienia, 

że rodzina Jezusa zaliczała się do ubogich 
(ofiarą oczyszczenia był baranek i go-
łąb lub synogarlica, a tylko ubodzy mo-
gli przynieść dwie synogarlice lub dwa 
młode gołębie), gdyż cała jego Ewangelia 
jest przeniknięta teologią ubogich i ubó-
stwa. Ponadto w Łukaszowym opisie nie 
ma mowy o wykupie Jezusa, ale ewan-
gelista wspomina od razu o trzecim ry-
tuale, o „przedstawieniu" Jezusa, jakby 
chciał wyraźnie powiedzieć: to Dziecko 
nie zostaje wykupione i nie zostaje zwró-
cone rodzicom, ale przeciwnie: zostaje od-
dane Bogu w Świątyni, na Jego całkowitą 

własność – wybrzmiewa tu jasno motyw 
ofiary i kapłaństwa. Po opisie rytualnych 
aktów zostaje ukazana scena prorocza 
z udziałem Symeona i Anny. Niezwykła 
pieśń (tekst obok obrazka), którą wypo-
wiada Symeon, stanowi do dzisiaj część 
wieczornej modlitwy liturgicznej (zresztą 
także Pieśń Zachariasza i Pieśń Maryi z Łu-
kaszowej Ewangelii dzieciństwa są co-
dziennie odmawiane przez Kościół kolejno 
w jutrzni i nieszporach). Jak piękna jest to 
pieśń i jak bardzo pomaga w przeżywa-
niu obecności Chrystusa przed spoczyn-
kiem, a jeszcze bardziej w przygotowaniu 
na przyjęcie śmierci, jako aktu spełnienia 
życia i początku wiecznego spotkania z Bo-
giem, ilustrują dwa przykłady. Pierwszy 

podaje klasyka literatury – Adam Mickie-
wicz w Panu Tadeuszu, opisując ostatnie 
chwile Jacka Soplicy, pisał: „Jacek, słu-
chając, cicho odmówił modlitwy, / Przy-
cisnąwszy do piersi święconą gromnicę, / 
Podniosł w niebo zatlone nadzieją źrenice 
/ I zalał się ostatnich łez rozkosznych zdro-
jem: / Teraz – rzekł – Panie, sługę Twego 
puść z pokojem!". Drugi przykład przeży-
wania Pieśni Symeona dał św. Jan Paweł II, 
gdy w dopisku do swego testamentu użył 
pierwszych słów łacińskiej wersji tego kan-
tyku („Nunc dimittis”) jako pomoc w roz-
ważaniu o swojej ewentualnej śmierci 
i zakończeniu posługi, i o tym jak on sam 
wprowadziwszy Kościół w III tysiąclecie 
powinien wypowiedzieć te same słowa. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków i sympatyków na spotka-
nie wyjazdowe w dniu 6 lutego do Gliwic z o. Szymonem Piotrem Jankowskim 
z parafii greckokatolickiej w Krakowie. Temat spotkania: „Różnice i podobień-
stwa pomiędzy Kościołem greckokatolickim, a rzymskokatolickim”. Bliższe in-
formacje pod nr telefonu: 77 472 60 00.

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Ofiary składane 
w święto Ofiarowania Pańskiego zostaną przeznaczone na wsparcie kontempla-
cyjnych wspólnot zakonnych, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana 
Kurii Diecezjalnej w Opolu. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

Teraz o Panie, pozwól 
odejść Twemu słudze  

w pokoju  
według Twego Słowa.
Bo moje oczy ujrzały 

Twoje zbawienie,  
które przygotowałeś 

wobec wszystkich  
narodów.

Światło na oświecenie 
pogan i chwałę Ludu 

Twego, Izraela.

Na prośbę autorów projektu TELEMEDYCYNA 
SZANSĄ OSÓB STARSZYCH NA LEPSZE ŻYCIE 
przekazuję informację o możliwości bezpłat-
nego skorzystania m.in. z konsultacji kardiolo-
gicznych i geriatrycznych, dzięki teletransmite-
rowi umożliwiającemu wykonanie badania EKG 
poprzez aparat telefoniczny.
Dla zainteresowanych będzie zorganizowane 
spotkanie wyjaśniające atuty projektu. Zgłosze-
nia w zakrystii, kancelarii lub w „Stokrotce”.

Teraz o Panie, pozwól odejść Twemu słudze – ciąg dalszy  ______________________

Duccio di Buoninsegna, Ofiarowanie w świątyni, 1308–11 r.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

29 stycznia – IV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za † żonę Marię Stasz, †† jej rodziców i braci: Stefana i Gintera Skro-

bocz, †† rodziców Marię i Wilhelma Stasz, †† czterech braci, bratową 
i szwagra oraz †† z rodzin Stasz i Skrobocz

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sary i Bożą opiekę 
dla całej rodziny

30 stycznia – poniedziałek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii z okazji uro-
dzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

31 stycznia – wtorek — wspomnienie św. Jana Bosko,prezbitera
 18.00 – za † syna Piotra Przygockiego, † męża Bernarda, †† rodziców z obu 

stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

1 lutego – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z pro

śbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Huberta z okazji 
urodzin

2 lutego – czwartek — ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
 7.00 – za † mamę Józefę w 40. rocznicę śmierci, † ojca Józefa w 4. rocz-

nicę śmierci, za †† ich rodziców, rodzeństwo oraz †† z pokrewień-
stwa Słabosz i Respondek

 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za † Jadwigę, † Franciszka i † Urszulę Jarzyna

3 lutego – piątek — wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z pro

śbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ W środę (1 lutego) o godz. 16.00 w Ochronce przy klasztorze Sióstr Służebniczek 
w Zdzieszowicach odbędzie się spotkanie naszych marianek.

 ▪ W czwartek przypada święto Ofiarowania Pańskiego, które tradycyjnie nazywane 
jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. Podczas Mszy św. będzie błogosławień-
stwo gromnic. 
W tym dniu Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego będzie oferowała świece ku czci 
Matki Bożej Gromnicznej (cena świecy – 6 zł).
Po Mszy św. wieczornej, a także w piątek będzie udzielane błogosławieństwo gar-
dła ku czci św. Błażeja.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji 
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu 
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Bożego Serca, 
natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 ▪ W piątek (3 lutego) o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej.

 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie mo-
dlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w auli domu katechetycz-
nego przy kościele pw. św. Antoniego. 

4 lutego – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – w intencji Parafian
 18.00 – za † męża Emila Cerman w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Józefa i Jó-

zefę Grzesik, † brata Ryszarda i † siostrę Różę

5 lutego – V NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za † Władysława Sotera w 11. rocznicę śmierci
 10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak oraz †† z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Ilsę Duda i † jej męża Heinricha

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


