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Światło Ż ycia Konsekrowanego
Fragmenty
Drodzy Bracia i Siostry!
Liturgia Kościoła pozwala nam wciąż cieszyć się tajemnicą Narodzenia i Objawienia się światu Jezusa Chrystusa. Także dzisiaj wprowadza nas ona w jeszcze głębsze
poznanie Syna Bożego, który w pełni czasów stał się człowiekiem, żył wśród nas
i przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie nas odkupił. Wysłuchana dziś
Ewangelia przypomina nam wydarzenie, które miało miejsce 40 dni po narodzeniu Jezusa. Wtedy to, zgodnie z żydowskim prawem, Józef i Maryja udali
się do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić i ofiarować Bogu Jezusa oraz dokonać oczyszczenia Matki. Wydarzenie
to wykroczyło poza zwyczajne wypełnienie prawa. Sam Bóg bowiem przedstawił swojego Syna światu. Uczynił to
poprzez usta starca Symeona i prorokini Anny, którzy rozpoznali w Dziecięciu światło na oświecenie pogan i chwałę
Izraela (por. Łk 2,32). Ponadto, Symeon
zobaczył w małym Jezusie znak sprzeciwu oraz Tego, który odsłoni zamysły
serc wielu (por. Łk 2,34-35). Zrozumiał,
że odtąd o losie każdego człowieka zadecyduje to, jaką on przyjmie postawę wobec Jezusa – Światłości Świata.
Światło Jezusa Chrystusa po raz pierwszy rozbłysło w każdym z nas w momencie naszego chrztu. Wtedy to staliśmy
się dziećmi Światłości; wtedy Bóg, który
„rozkazał ciemnościom, by zajaśniały

światłem, zabłysnął w naszych sercach,
by olśnić nas jasnością poznania chwały
Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa” (2 Kor
4,6). Był to moment, w którym nasi rodzicie i chrzestni przedstawili nas i ofiarowali Panu. Odtąd każdy z nas jest własnością Boga i posiada wyciśnięte niezatarte
znamię przynależności do Chrystusa. Co
więcej, przez obecność Ducha Świętego
jest w nas Jego życie. W ten sposób zostaliśmy konsekrowani, to znaczy poświęceni i przeznaczeni dla Boga. (…)
Drodzy Bracia i Siostry! Od wielu lat Kościół łączy dzisiejsze Święto Ofiarowania
Pańskiego z dniem poświęconym osobom konsekrowanym. Oprócz powszechnej konsekracji chrzcielnej, w której
uczestniczą wszyscy ochrzczeni, istnieją
ponadto w Kościele osoby: mężczyźni
i kobiety, którzy przez ślubowanie rad
ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa
i czystości są w sposób szczególny poświęceni Bogu. Nie jest to osobna, jakby
dodatkowa konsekracja, ale bardziej radykalna realizacja zobowiązań płynących
z chrztu świętego. (…)
Dzisiejszy dzień jest okazją do wdzięczniej pamięci przed Bogiem o tych naszych braciach i siostrach, którzy na całym świecie dają świadectwo życia dla
Boga, nawet jeśli to oznacza dla nich bycie znakiem sprzeciwu wobec tych, którzy nie znają Chrystusa, jak i tych, którzy
świadomie odrzucają Jego światło. (…)

Nr 19/2014
Wszystkie ważniejsze wydarzeniom z życia Pana Jezusa, które
zostały nam objawione, Kościół
obchodzi jako święta i daje temu
wyraz w uroczystej liturgii. Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego
wspomina dzień, w którym Jezus
został przedstawiony w świątyni
i spotkał się ze swoim ludem,
który z wiarą Go oczekiwał. Należy ono do najdawniejszych, gdyż
było obchodzone w Jerozolimie
już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Przejmujący
opis tego święta możemy znaleźć w słynnym Dzienniczku z podróży do Ziemi Świętej pątniczki
hiszpańskiej Egerii: „Czterdziesty dzień po Epifanii obchodzony
jest tutaj niezmiernie uroczyście.
Tego bowiem dnia procesja udaje
się na Anastasis i wszyscy w niej
biorą udział. Wszystko odbywa
się jak zwykle z największą radością, jak na Wielkanoc. Wszyscy kapłani i biskup głoszą kazania o tych słowach Ewangelii, jak
to czterdziestego dnia Józef i Maryja zanieśli Pana do świątyni, jak
Go ujrzał Symeon i Anna prorokini (...); o tym, co powiedzieli, uj-
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rzawszy Pana, o samym ofiarowaniu dokonanym przez rodziców. Następnie, gdy wszystko
odbędzie się jak zwykle, odprawia się Tajemnicę
[Mszę św.] i na tym kończy się nabożeństwo”.
Dzisiejsza liturgia jest również bardzo bogata,
czego odbiciem jest błogosławieństwo i procesja ze świecami poprzedzone modlitwą, która
wyjaśnia ten obrzęd: „Boże, źródło wszelkiego
światła. Ty dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan, pokornie Cię błagamy: oświeć serca wiernych, aby
wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni,
z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać
blask Twojej chwały”.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

2 lutego – Niedziela IV Zwykła — święto Ofiarowania Pańskiego
8.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek, †† Wiktorię i Pawła Pyrek,
† córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† braci Zygfryda, Pawła i Stefana, †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† Jadwigę, Franciszka i Urszulę Jarzyna
17.30 – Nieszpory
18.00 – za †† rodziców i dziadków Marię i Kazimierza Tylickich, Łucję i Karola
Kauf, † Zygfryda Mrozek

▪▪ W związku z ogłoszonym w Polsce rokiem Bł. Edmunda Bojanowskiego członkowie Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda rozprowadzają w dniu dzisiejszym symboliczne świece „Każda dobra dusza...” (większe w cenie 5 zł, mniejsze – 3 zł).
Pragną w ten sposób włączyć się w dzieło swego patrona, niosąc pomoc ubogim
i potrzebującym. Dochód ze świec będzie przeznaczony dla dzieci z ubogich rodzin w ośrodku prowadzonym przez siostry Służebniczki w Knurowie.
Serdecznie zapraszam dziś o godz. 17.30 na Nieszpory. Po nich, jak też po Mszy
św. wieczornej, a także w dniu jutrzejszym będzie udzielane błogosławieństwo
gardła ku czci św. Błażeja, którego wspomnienie przypada 3 lutego.

3 lutego – poniedziałek
18.00 – za † Mariusza Eret w 9. rocznicę śmierci, †† Andrzeja i Ryszarda
Basznica, rodziców Wandę i Mikołaja Basznica, Marię i Karola
Sziotka, brata Henryka, szwagrów Stefana i Bogdana, †† z pokrewieństwo i dusze czyśćcowe
4 lutego – wtorek
18.00 – † Mirosława Olszewskiego
5 lutego – środa — wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
7.00 – za †† rodziców i † brata Czesława
6 lutego – czwartek — wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
17.00 – Godzina święta
18.00 – za † Rozalię Sobczyńską w 30. dzień po śmierci
7 lutego – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za † męża Gerharda, †† rodziców Marię i Jerzego oraz dusze czyśćcowe
19.30 – Msza św. młodzieżowa (ks. Artur)
8 lutego – sobota
18.00 – za † Aleksandrę Delijewską i dusze w czyśćcu cierpiące
9 lutego – Niedziela V Zwykła
8.00 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak
10.30 – za † Martę Szulwic, † męża, †† rodziców z obu stron, †† rodzeństwo
i †† z pokrewieństwa
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hlidegardy Knopp
z okazji 91. rocznicy urodzin

▪▪ W środę, we wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, podczas Mszy  św.
będzie poświęcenie wody i chleba ku jej czci.
▪▪ W tym tygodniu z racji przypadającego pierwszego czwartku miesiąca zapraszam
o godz.  17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. O godz. 18.00 – jak w każdy czwartek – zapraszam na Mszę św. szkolną.
▪▪ W najbliższy piątek (pierwszy piątek miesiąca) o godz. 7.00 zostanie odprawiona
Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa; po Mszy św. nabożeństwo. Wieczorem o 19.30 zapraszam na Mszę św. dla młodzieży.
▪▪ Dzień 11 lutego (wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes) jest obchodzony
jako Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w sobotę 8 lutego o godz. 10.00 w kościele pw. św. Antoniego odbędzie się Msza św. w intencji chorych obu zdzieszowickich parafii, a po niej spotkanie w auli tamtejszego Domu Katechetycznego.
▪▪ W niedzielę 9 lutego o godz. 14.00 w salce św. Mikołaja w parafii św. Antoniego
odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Siostry Służebniczki z Leśnicy zapraszają dziewczyny z klas piątych i szóstych
w dniach od 7 do 9 lutego na ferie zimowe w leśnickiej Betanii. Bliższych informacji udzielają: s. M. Laureta lub s. M. Edyta; email: betania@sluzebniczki.pl.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezji, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę na klasztory klauzurowe; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Karola
Milicza, lat 58, zam. przy ul. Wolności (pogrzeb odbył się w czwartek); z parafii św.
Antoniego odeszli do wieczności: śp. Bernhard Schlenzag, lat 75, z ul. Fabrycznej
oraz śp. Helga Kern, lat 71, z ul. Akacjowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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