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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Wraz z nadejściem lutego kończą się wszelkiego rodzaju obchody 

związane z czasem Narodzenia Pańskiego, natomiast w kościele 

wspominane jest jedno z najstarszych świąt katolickich – Ofiarowanie 

Pańskie. 

W najbliższym miesiącu będą Nam towarzyszyć słowa, 

przypominające o przestrzeganiu określonych zasad i kierowaniu się 

dobrymi uczynkami. Troska o najbliższych i i miłosierne postępowanie 

wobec otaczających ludzi jest wypełnieniem słów: „Miłujcie waszych 

nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” Takie 

postępowanie zbliża do Boga oraz pozwala być żywym przykładem 

prawego postępowania dla innych.  

Należy każdego dnia starać się stawać jeszcze lepszymi, a z każdego 

upadku powstawać ze zdwojoną siłą - „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli 

sól utraci swój smak, czymże ją posolić?” 

Franciszkańskie       
Źródło 



EWANGELIA 2.02.2020 

(Łk 2,22-40) - Ofiarowanie Jezusa w świątyni 

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 prawy 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 pozostała 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. 

EWANGELIA  9.02.2020 

(Mt 5, 13-16) - Wy jesteście światłem świata 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli 

sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na 

wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie 

może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie 

umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy 

są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli 

wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». 

EWANGELIA 16.02.2020 

(Mt 5, 17-37) - Wymagania Nowego Przymierza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść 

Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę 

bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 

jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 

najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie 



niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w 

królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie 

będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do 

królestwa niebieskiego. 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na 

swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega 

Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła 

ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie 

przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed 

ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar 

swój ofiaruj. 

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, 

by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono 

cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki 

nie zwrócisz ostatniego grosza. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, 

kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 

cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, 

wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden 

z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 

I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 

siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 

niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 



Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza 

wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za 

żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie 

przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: 

Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, 

bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego 

Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie 

możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; 

nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 

EWANGELIA 23.02.2020 

(Mt 5, 38-48) - Przykazanie miłości nieprzyjaciół 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko 

za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz 

jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce 

prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, 

żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie 

odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 

abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 



sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 

deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie 

tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego 

nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego 

czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 

doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 

Marlena Przybylska 

 

ielki Post jest okresem liturgicznym, który służy 

przygotowaniu wiernych do przeżycia świąt 

Wielkanocnych; jest czasem pokuty i nawrócenia. 

Rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w Wielki Czwartek przed 

wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej. Tradycyjnie trwa 40 dni na pamiątkę 

40-dniowego postu Jezusa Chrystusa na pustyni. W czasie Wielkiego Postu 

Kościół zaleca wiernym m.in.: 

• większą wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu; 

• częstą modlitwę (wspólnotową i indywidualną) ; 

• udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (odprawianych w piątki) oraz w 

Gorzkich Żalach (odprawianych w niedziele); 

• udział w rekolekcjach parafialnych; 

• przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania; 

• zaangażowanie się w pomoc bliźnim (np. przez uczynek miłosierdzia, 

jakim jest jałmużna) 

W 



W tym okresie liturgicznym katolicy nie powinni natomiast brać udziału w 

hucznych zabawach, dlatego karnawał oficjalnie kończy się dzień przed 

Środą Popielcową (są to tzw. ostatki). 

Od V Niedzieli Wielkiego Postu w polskich kościołach zakrywane 

są krzyże (do zakończenia liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek) oraz 

obrazy (do początku Wigilii Paschalnej). 

Z kolei VI Niedziela Wielkiego Postu, nazywana Niedzielą Palmową 

Męki Pańskiej, upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu 

wierni przychodzą do kościołów wraz z palmami wielkanocnymi, które 

kapłan święci w trakcie mszy. 

Wielki Post w liturgii  

• od początku Wielkiego Postu aż do Wigilii Paschalnej aklamację Alleluja 

zastępuje się Chwała Tobie, Królu wieków albo Chwała Tobie, Słowo 

Boże; 

• w trakcie liturgii nie jest wykonywany także hymn Chwała na wysokości 

Bogu (z wyjątkiem uroczystości); 

• kapłani noszą fioletowe szaty liturgiczne  

 

 

ŚRODA POPIELCOWA – 26 LUTEGO 

Msze święte z posypaniem głów popiołem o godz.: 8.00, 

10.00, 17.00 i 18.00. 

GORZKIE ŻALE 

w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy świętej o godz. 

17:00 (około godziny 17:45). 



DROGA KRZYŻOWA 

w piątki Wielkiego Postu o godzinie 16:00 (dla dzieci 

i młodzieży) i 16:45 (dla dorosłych). 

 

Czcigodny Księże Proboszczu! 

Z racji przypadających w lutym imienin Księdza 

Proboszcza, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, pragniemy 

złożyć najserdeczniejsze życzenia! 

Życzymy zdrowia, sił i Bożego błogosławieństwa. Niech Duch 

Święty wspiera każdego dnia podczas 

podejmowania decyzji i nowych działań, a 

Matka Najświętsza otacza Matczyną 

troską i opieką! Wszystkiego najlepszego!  

Szczęść Boże! 

 
 

Dziękujemy wszystkim Parafianom za serdeczne przyjęcie 

podczas wizyty kolędowej oraz za złożone ofiary. W intencji tych 

wszystkich, z którymi modliliśmy się podczas wizyty 

duszpasterskiej, zostanie odprawiona Msza św. 2 lutego o godz. 

09:00. Serdecznie zapraszamy! 

 


