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Czterdzieści dni po świętach Bożego Narodzenia ob-
chodzimy z pozoru skromne, ale o niezwykle głębokiej 
treści święto – Ofiarowanie Pańskie. Geneza święta 
jest zakorzeniona w tradycji Starego Testamentu. Na 
pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela pod-
czas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów 
był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego 
dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świą-
tyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następ-
nie wykupić. Równocześnie z obrzędem ofiarowania 
i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremo-

nia rytualnego oczyszczenia 
matki dziecka. Dla chrześci-
jan istotą tego wydarzenia 
było pierwsze przybycie Chry-
stusa do miasta i świątyni, 
czyli spotkanie, które zwia-
stowało zakończenie kapłań-
stwa Starego Przymierza, 
a rozpoczęcie nowego Ka-
płaństwa oraz nowej i naj-
doskonalszej Ofiary, którą 
Chrystus aktem ofiarowania 
się Ojcu zapoczątkował. Od 
X w. upowszechnił się zwyczaj 
poświęcania w dniu Ofiaro-
wania Pańskiego świec. Ich 
światło jest przede wszystkim 
symbolem Chrystusa, o któ-
rym Symeon powiedział, że 
to światło na oświecenie Po-
gan, i który jest „Światłością 
ze Światłości”. Tą, która spro-
wadziła na ziemię niebiańskie 
Światło i która nas tym Świa-
tłem broni i osłania od wszel-
kiego zła jest Maryja (akcent 
maryjny tego święta). Pło-
nąca świeca jest też symbo-
lem naszej gotowości na Jego 
przyjęcie, oraz znakiem, że 
nasze życie spala się dla Boga.

Dzień Życia Konsekrowanego, który obcho-
dzimy w każde święto Ofiarowania Pań-
skiego, ma w tym roku charakter szcze-
gólny. Wpisuje się on bowiem w ogłoszony 
przez papieża Franciszka Rok Życia Kon-
sekrowanego, obchodzony pod hasłem: 
„Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie 
konsekrowane w Kościele dzisiaj”. […] So-
bór Watykański II stwierdził, że choć stan 
życia konsekrowanego nie jest częścią 
hierarchicznej struktury Kościoła, to „na-
leży on jednak nienaruszalnie do jego ży-
cia i świętości”. Rzeczywiście, trudno wy-
obrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, 
członków instytutów świeckich, konsekro-
wanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, 
ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apo-
stolskich: różnorodnych duszpasterstw, 
sanktuariów, szkół, mediów, posługi ka-
znodziejskiej, rekolekcyjnej, służby chorym 
i ubogim. Historia pokazuje nam, że w sytu-
acjach kryzysu w Kościele Duch Święty po-
woływał do istnienia nowe charyzmaty za-
konne, które przyczyniały się wydatnie do 
odnowy Kościoła. Obecnie ok. 35 tys. Pola-
ków i Polek prowadzi życie konsekrowane, 
oparte na radach ewangelicznych. Nie-
wiele jest też krajów na świecie, gdzie nie 
pracowałyby osoby konsekrowane pocho-
dzące z Polski. W  swoim liście apostolskim 
Papież Franciszek stwierdza, że pierwszym 
celem Roku Życia Konsekrowanego jest 
„spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością”. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu, który wzbudzał 
charyzmaty życia konsekrowanego, i lu-
dziom, którzy hojnie na te Boże wezwa-
nia odpowiadali. Jesteśmy też wdzięczni 
tym, którzy owe charyzmaty rozeznawali 

i ich strzegli. […] Obok ślubów ubóstwa, po-
słuszeństwa i czystości, cechą charaktery-
styczną dla znaczącej większości osób kon-
sekrowanych jest życie wspólnotowe, czyli 
braterska i siostrzana komunia. Jan Paweł 
II nauczał, że wielkim wyzwaniem, jakie 
czeka nas w trzecim tysiącleciu, jest „czy-
nić Kościół domem i szkołą komunii”. Do 
tego programu „duchowości komunii” na-
wiązał Franciszek wskazując, że życie kon-
sekrowane ma być świadectwem komunii 
w obrębie poszczególnych wspólnot za-
konnych, a także na zewnątrz nich, poprzez 
współpracę z innymi środowiskami kościel-
nymi i pozakościelnymi. Dojrzałe wspól-
noty zakonne, które modlą się i działają ra-
zem z innymi i dla dobra innych, stają się 
profetycznym świadectwem, że pomimo 
różnic, jakie są między nami, możemy żyć 
w jedności i pokoju. […] Papież Franciszek 
wyraził radość ze zbieżności Roku Życia 
Konsekrowanego z Synodem o rodzinie. 
Zarówno wspólnoty zakonne, jak i rodziny 
chrześcijańskie są przestrzeniami ewange-
lizacji. Charyzmaty zakonne i charyzmat ży-
cia rodzinnego nie są konkurencyjne, ale 
wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. 
Obydwa znajdują swe ostateczne zakorze-
nienie w tajemnicy Świętej Rodziny z Na-
zaretu i w tajemnicy Trójcy Świętej. Choć 
Bóg wzbudza powołania zakonne niekiedy 
w sposób zaskakujący, to uprzywilejowa-
nym pod tym względem miejscem pozo-
staje rodzina. Doświadczenie zdrowych, 
opartych o żywą wiarę relacji ojcostwa, 
macierzyństwa i dziecięctwa, staje się nie-
jednokrotnie fundamentem dojrzałego, 
hojnego życia konsekrowanego. 

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego 
O s oby  kons ek r o wa ne  w  commu nio  Ko ś c io ł a

Philippe de Champaigne, Przedstawienie w świątyni, XVII w.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

1 lutego – Niedziela IV Zwykła
 8.00 – za † Mirosława Olszewskiego w 12. rocznicę śmierci oraz za †† z ro-

dzin Olszewskich i Nykiel
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny Morawiec z oka-
zji 70. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Zdzisławę Rybicką w 30. dzień po śmierci

2 lutego – poniedziałek — ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
 7.00 – w intencji Parafian
 18.00 – za † Jadwigę, † Franciszka i Urszulę Jarzyna
  – za † Teresę Kwoczała w 6. rocznicę śmierci
  – za †† dziadków Brygidę i Józefa oraz Martę i Piotra

3 lutego – wtorek
 18.00 – za † syna Mariusza Ereta, † jego ojca Zbigniewa, †† rodziców Wandę 

i Mikołaja Basznica, Marię i Karola Sziotka, † brata Henryka, †† szwa-
grów Stefana i Bogdana, † siostrę Zdzisławę, †† Andrzeja i Ryszarda 
Basznica, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

4 lutego – środa
 7.00 – za † Kazimierza Śleziaka oraz † jego żonę Magdalenę 

5 lutego – czwartek — wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za † męża i ojca Zbigniewa Ściebura, † teścia Józefa, †† dziadków 

z obu stron oraz †† z pokrewieństwa

6 lutego – piątek — wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † Elżbietę Bucher [od sąsiadów]

7 lutego – sobota
 8.00 – za † Karola Milicza w 1. rocznicę śmierci
 18.00 – za †† Stefana i Józefę Kuc, †† dwóch synów oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Jutro▪obchodzimy▪święto▪Ofiarowania▪Pańskiego.▪Podczas▪Mszy▪św.▪będzie▪błogo-
sławieństwo▪gromnic.▪Po▪Mszy▪św.▪wieczornej,▪a▪także▪we▪wtorek▪będzie▪udzie-
lane▪błogosławieństwo▪gardła▪ku▪czci▪św.▪Błażeja.

▪▪ W▪środę▪4▪lutego▪o▪godzinie▪17.00▪w▪klasztorze▪Sióstr▪Służebniczek▪odbędzie▪się▪
spotkanie▪Rodziny▪Bł.▪Edmunda▪Bojanowskiego.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪17.00▪na▪Godzinę świętą▪w▪intencji▪powołań▪ka-
płańskich,▪zakonnych▪i▪misyjnych.▪O▪godz.▪18.00▪–▪po▪długiej▪przerwie▪–▪zapraszam▪
na▪Mszę▪św.▪szkolną.▪W▪tym▪dniu▪przypada▪też▪wspomnienie▪św.▪Agaty,▪dziewicy▪
i▪męczennicy▪–▪podczas▪Mszy▪▪św.▪będzie▪poświęcenie▪wody▪i▪chleba▪ku▪jej▪czci.

▪▪ W▪sobotę▪o▪godz.▪9.00▪rozpoczną▪się▪comiesięczne▪odwiedziny▪chorych.
▪▪ Klub▪inteligencji▪Katolickiej▪zaprasza▪w▪niedzielę▪8▪lutego▪na▪wystawę▪prac▪ar-

tysty▪rzeźbiarza▪Artura▪Schulitza▪i▪artysty▪malarza▪Aleksandra▪Kowałenko.▪Wy-
stawa▪odbędzie▪się▪w▪godzinach▪od▪9.00▪do▪13.00▪w▪auli▪domu▪parafialnego▪przy▪
kościele▪pw.▪św.▪Antoniego▪w▪Zdzieszowicach.

▪▪ Rada▪Rodziców▪PSP▪nr▪2▪serdecznie▪zaprasza▪na▪zabawę▪charytatywną,▪z▪której▪do-
chód▪będzie▪przeznaczony▪dla▪dzieci▪naszej▪szkoły.▪Zabawa▪odbędzie▪się▪13▪lutego▪
br.▪od▪godz.▪19.00▪w▪Januszkowicach.▪Dla▪uczestników▪jest▪udzielona▪dyspensa.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪die-
cezji,▪jutro▪będzie▪można▪złożyć▪ofiarę▪na▪klasztory▪klauzurowe;▪w▪przyszłą▪nie-
dzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii.▪„Bóg▪zapłać”.

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪naszej▪parafii▪śp.▪Urszulę▪
Kruppa,▪lat▪78,▪zam.▪przy▪ul.▪Zawadzkiego▪(pogrzeb▪odbył▪się▪w▪sobotę).▪Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie...

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

8 lutego – Niedziela V Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Karoliny 
z okazji 10. rocznicy urodzin

 10.30 – za †† rodziców Martę i Rafała Schulwitz, †† ich rodziców, †† rodzeń-
stwo oraz †† z pokrewieństwa

 11.30 – chrzest: Roman Jan Kliś
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Genowefę Niegórską [od koleżanek Teresy i Gieni]


