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1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie 
obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień 
Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i 

straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc 
pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś 
na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich 
naszymi m modlitwami i ofiarami! 
 
2. W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej 
polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, 

jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa 
poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do Świątyni Jerozolimskiej, aby przedstawić 
Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane 
gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach 
trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie 
oświeca drogi naszego życia. W ten dzień świąteczna Msza Święta w naszej parafii o 
godz. 18.00. 

 
3. Z inicjatywy papieża Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także 
Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby 
podejmujące służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia 
będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i 
we wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami 
klasztory i domy zakonne, ofiary składane na tace w tym dniu przeznaczone są właśnie 

na ten cel . 
 
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek miesiąca. W czwartek 
dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy 
w Pańskiej Winnicy. W pierwszy piątek  okazja do spowiedzi świętej przed Mszą świętą 
odprawianą o godzinie 18.00. a po Mszy św.  będzie sprawowane nabożeństwo 
pierwszopiątkowe.  

5. W piątek przypadnie 104. Rocznica utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce, w tym 
dniu dziękować będziemy za Kościół Diecezjalny i prosić o dalszą opiekę dla Wspólnoty 

Wojskowej w Polsce i dla naszej umiłowanej Ojczyzny. 

6. Za wszystkie ofiary, złożone  na potrzeby naszej świątyni składamy serdeczne  Bóg 

zapłać. 

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, światła 
Ducha Świętego w codziennych wyborach oraz opieki Matki Najświętszej.  

 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI  I DOBREGO TYGODNIA 

 


