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[Podczas Ofiarowania] JEZUS zostaje uznany za tak bardzo oczekiwanego MESJASZA, „światło narodów” i „ chwałę Izraela”, a także za „znak sprzeciwu”. [KKK, 529, fragm.] 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

 

STARZEC SYMEON— JEGOROW, Aleksy (1776 – 1851, Sankt Petersburg) 

1830-40, olejny na płótnie, 94×70.6 cm, Państwowe Muzeum Sztuki, Nowogród Wielki; źródło: bibliotekar.ru 

Z KSIĘGI PROROKA MALACHIASZAML 3, 1-4 
To mówi PAN BÓG: 

»Oto JA wyślę anioła MEGO, 

aby przygotował drogę przede MNĄ, 

a potem nagle przybędzie do swej świątyni PAN, 

którego wy oczekujecie, 

i Anioł Przymierza, którego pragniecie. 

Oto nadejdzie, 

mówi PAN ZASTĘPÓW. 

Ale kto przetrwa dzień JEGO nadejścia 

i kto się ostoi, gdy się ukaże? 

Albowiem ON jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. 

Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, 

i oczyści synów Lewiego, 

i przecedzi ich jak złoto i srebro, 

a wtedy będą składać PANU ofiary sprawiedliwe. 

Wtedy będzie miła PANU ofiara Judy i Jeruzalem 

jak za dawnych dni i lat starożytnych«. 

SALM RESPONSORYJNYPS 24, 7-8. 9-10 (R.: POR. 10B) 

REFREN: PAN BÓG ZASTĘPÓW, ON jest KRÓLEM CHWAŁY 

Bramy, podnieście swe szczyty, 

unieście się, odwieczne podwoje, 

aby mógł wkroczyć KRÓL CHWAŁY. 

Kto jest tym KRÓLEM CHWAŁY? 

PAN, dzielny i potężny, 

PAN, potężny w boju. 

Bramy, podnieście swe szczyty, 

unieście się, odwieczne podwoje, 

aby mógł wkroczyć KRÓL CHWAŁY. 

Kto jest tym KRÓLEM CHWAŁY? 

PAN ZASTĘPÓW: ON jest KRÓLEM CHWAŁY. 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 2, 14-18 
Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, 

dlatego i JEZUS także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, 

aby przez śmierć pokonać tego, 

który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, 

i aby uwolnić tych wszystkich, 

którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci 

podlegli byli niewoli. 

Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, 

ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. 

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, 

aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem 

wobec BOGA dla przebłagania za grzechy ludu. 

W czym bowiem SAM cierpiał będąc doświadczany, 

w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. 

AKLAMACJAŁK 2, 32 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Światło na oświecenie pogan 

i chwała ludu TWEGO, Izraela. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁK 2, 22-40 
Gdy upłynęły dni oczyszczenia MARYI według Prawa Mojżeszowego, 

rodzice przynieśli JEZUSA do Jerozolimy, aby GO przedstawić PANU. 

Tak bowiem jest napisane w Prawie PAŃSKIM: 

»Każde pierworodne dziecko płci męskiej 

będzie poświęcone PANU«. 

Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, 

zgodnie z przepisem Prawa PAŃSKIEGO. 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. 

Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 

wyczekiwał pociechy Izraela, 

a DUCH ŚWIĘTY spoczywał na nim. 

Jemu DUCH ŚWIĘTY objawił, 

że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy MESJASZA PAŃSKIEGO. 

Za natchnieniem więc DUCHA przyszedł do świątyni. 

A gdy Rodzice wnosili DZIECIĄTKO JEZUS, 

aby postąpić z NIM według zwyczaju Prawa, 

on wziął JE w objęcia, błogosławił BOGA i mówił: 

„Teraz, o WŁADCO, 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”. 

A JEGO ojciec i MATKA dziwili się temu, co o NIM mówiono. 

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do MARYI, MATKI JEGO: 

„Oto TEN przeznaczony jest na upadek 

i na powstanie wielu w Izraelu 

i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 

A TWOJĄ duszę miecz przeniknie, 

aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, 

bardzo podeszła w latach. 

Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. 

Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. 

Nie rozstawała się ze świątynią, 

służąc BOGU w postach i modlitwach dniem i nocą. 

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła BOGA i mówiła o NIM wszystkim, 

którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa PAŃSKIEGO, 

wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 

DZIECIĘ zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, 

a łaska BOŻA spoczywała na NIM. 

http://bibliotekar.ru/Kartiny1/13.htm
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 

 2.II (niedziela): Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO — MATKI BOŻEJ 

GROMNICZNEJ. 
 Msze św. według porządku niedzielnego. 
 Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy św. 
 Ofiary zbierane do puszek przed kościołem przeznaczone 

będą na pomoc zakonom klauzurowym. 
 Po sumie comiesięczna adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-

TU, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 O 1630 w domu rekolekcyjnym spotkanie kandydatów 

do sakramentu bierzmowania. 
 3–8.II (poniedziałek–sobota): Trwa wizytacja duszpasterska – 

KOLĘDA. Za wszystkie ofiary – przeznaczone na spłatę 
zobowiązań za remont kościoła – nasi duszpasterze z góry 
składają serdeczne Bóg zapłać! Program  poniżej. 
Uwaga: Do końca kolędy nie ma Mszy św. o 1800 w dni 

powszednie (chyba że z intencji, obok, wynika inaczej). 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

3.II 
(poniedziałek) 

SŁOMCZYN 
(UL. WILANOWSKA, NUMERY NIEPARZYSTE) 

1600 dwóch księży 

4.II 
(wtorek) 

KAWĘCZYNEK 1600 dwóch księży 

5.II 
(środa) 

BRZEŚCE 
(STRONA SZKOŁY – OD KAWĘCZYNA DO SZKOŁY) 

1600 dwóch księży 

6.II 
(czwartek) 

BRZEŚCE 
(STRONA SZKOŁY – OD KONSTANTYNÓWKI DO SZKOŁY) 

1600 dwóch księży 

8.II 
(sobota) 

BRZEŚCE 
(STRONA D. PGR-U) 

930 dwóch księży 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta naszych duszpasterzy jest OCZEKIWANA 

 7.II (piątek): 1. PIĄTEK MIESIĄCA: 
 Msza św. ku czci NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA o 1800. 
 Msza św. dla dzieci o 1545. 
 Spowiedź 1. piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 8.II (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 Chrzty w lutym w 4. niedzielę miesiąca, 23.II, na sumie. 
Zgłoszenia do 14.II w kancelarii. Przygotowanie dla rodzi-
ców i chrzestnych 16.II po sumie, w kościele. 

 W nadchodzące ferie zimowe parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Szczawnicy. 
W grupie uczestników znajdą się dzieci z rodzin ubogich, 
których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. Zwracamy się 
z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszej inicjatywy. 
Wsparcie można wpłacać na konto Zespołu Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie – 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

lub do skrzynki przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% podatku 

dochodowego na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 
Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem wyjazdów 
zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z naszej parafii, 
w ten sposób budującego aktywną wspólnotę naszej parafii. 
W kościele znajdują się ulotki, które pomogą właściwie 
wypełnić formularz PIT. Wszystkim dobroczyńcom Caritas 
z góry składamy serdeczne podziękowania! 

 15–24.IX: Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii. W ko-
ściele, na stoliku pod chórem, można znaleźć jej program. 
Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

3.II 
(poniedziałek) 730 † Edwarda PIETRASA, w 4. rocznicę śmierci 

4.II 
(wtorek) 730 w intencji Pawła 

5.II 
(środa) 730 wpewnej intencji 

6.II 
(czwartek) 730 w pewnej intencji 

7.II 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1545  

1800 † Jadwigi BOROWSKIEJ 

8.II 
(sobota) 

730 † Bogusława CIEMIECKIEGO 

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

9.II 
(niedziela) 

845 
† Janiny, Stefana, Ryszarda i Rafała FABISIAKÓW, 

zmarłych z rodzin 

1030 
† Kazimiery i Mariana MIRGOSÓW, 

Stanisława KANABUSA i jego rodziców 

1200 
† Dariusza KLUCZYŃSKIEGO, Polikarpa WILCZYŃSKIEGO, 

Józefa KLUCZYŃSKIEGO, Józefa OKLEJA 

1800 
† Stanisława i Marianny KNYZIAKÓW, 

Lucyny, Stanisława i Andrzeja STANKIEWICZÓW 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI: NARODY W PLANACH BOŻYCH 

Najwyższy PAN i OJCIEC ludzkości „z jednego uczynił wszystek rodzaj ludzki, 

aby mieszkali po całej ziemi, wedle postanowionych czasów i granic 

ich zamieszkania”AP 17, 26. 

W każdym narodzie BÓG ma swoje dzieje. Działanie BOŻE na bogatej glebie 

przyrodzonych właściwości narodu kształtuje się w nowe, zgoła odmienne, 

bogate formy. Jakże inaczej wygląda życie religijne i cześć BOŻA w naszej 

Ojczyźnie, rozmodlonej pieśnią Godzinek i Gorzkich żalów, mocą rezurekcji 

i radością dziecięcą majowych nabożeństw; a jak odmienny zgoła przybie-

ra charakter w dziejach narodu Joanny d’Arc i św. Wincentego a Paulo, czy 

też w ojczyźnie św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej i św. Ignacego 

Loyoli; czy wreszcie w dziejach narodu Katarzyny ze Sieny, Gemmy Galgani 

i Jana Bosco. 

A wszystko to dzieje się w organizmie jednego Kościoła powszechnego. 

I nikt nie powie, że to nie pomnaża chwały BOŻEJ i pożytku duszom! Co za 

wspaniała międzynarodowa wymiana dóbr wyrosłych na zagonach naro-

dów, na wielkiej niwie BOŻEJ! O ileż uboższe byłoby życie religijne każdej 

duszy ludzkiej, gdyby nie miała ona możności czerpania z tych przeróżnych 

darów i zasobów, zebranych skrzętnie przez dzieci BOŻE różnych narodów. 

Zaprawdę, „są różne dary, lecz ten sam DUCH. I są różne posługi, ale ten 

sam PAN. I są różne rodzaje działań, ale ten sam BÓG, który sprawuje 

wszystko we wszystkich”1 KOR 12, 4-6. A choć są rozmaite języki, wszystkie 

„sprawia jeden i ten sam DUCH, udzielając każdemu z osobna tak, jak 

chce”1. KOR 12, 11. To jest swoiste „świętych obcowanie” – narodów świata. 

Jesteśmy świadkami, jak różne narody podnoszą się i upadają. Gdy jedne 

chorują, inne trwają w mocy; gdy jedne rozsiewają wokół siebie zarazę, 

inne równocześnie skutecznie ją zwalczają. Gdy jedne prześladują Kościół 

BOŻY, głosiciela Prawdy objawionej, inne go uwielbiają i otaczają opieką. 

W ten sposób spełnia się polecenie MISTRZA: »Gdy was prześladować będą 

w tym mieście, uciekajcie do drugiego«MT 10, 23; a BOŻY wysłańcy 

przechowują i roznoszą światło BOŻE wszystkim narodom, by nie zgasło 

aż do skończenia świata. 

Kościół BOŻY jest jak ów ojciec, który sędziwość swoją wspiera na ramio-

nach licznych synów i cór swoich; gdy jedno z nich słabnie, inne je wyręcza, 

dostępując zaszczytu Szymona z Cyreny, który pomagał dźwigać krzyż 

ODKUPICIELA świata. W ten sposób – wspierany przez narody i błogosła-

wiący ich życie – idzie Kościół przez dzieje, niosąc słowa żywota 

dla wszystkich narodów i ludów, i języków, i ziem. 

Patrzmy! Oto idą przez świat wielkie klęski w postaci fałszywych doktryn 

i opętania jednego narodu przez szatana pychy i pożądliwości oczu. Zbun-

tował się jak Kain przeciwko Ablowi; jak syn marnotrawny przeciwko dobre-

mu ojcu! Czyż nie jedyną obroną jest wtedy mnogość i rozmaitość narodów? 

Gdy jeden wypielęgnuje zarazę komunizmu na cudzy użytek, granice naro-

dów stanowią „okopy św. Trójcy”, za którymi chronią się inne narody, „aż przej-

dzie nieprawość”. Gdy inny naród poniesie pychę swoją ponad trony i ołtarze 

świata całego, zbiera się „ostatek narodów” by kres położyć swawoli. 

A zdarzyć się może i tak, że z tego organizmu ludzkości wypadnie odciąć 

rękę lub usunąć oko, aby było zachowane całe ciało. 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek – piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 

INNE 
Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 

Schola – +48 662 476 217 
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