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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Kolejny miesiąc w który wkraczamy rozpoczyna się od Święta 

Ofiarowania Pańskiego. Niech czas wspomnienia tego wydarzenia 

wzbudzi w Nas chęć zgłębiania nauki Jezusa Chrystusa. Wiara, Nadzieja 

i Miłość będą fundamentem, według którego będziemy się kierować 

każdego dnia. 

 

EWANGELIA 02.02.2022 

(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 
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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. 

 

EWANGELIA 6.02.2022 

(Łk 5, 1-11) - Zostawili wszystko i poszli za Jezusem 

 

Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, 

a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie stojące przy 

brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej 

łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od 

brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie 

sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc 

pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». 

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich 



zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, 

żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że 

się prawie zanurzały. 

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź 

ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i 

wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 

dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 

wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd 

ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko 

i poszli za Nim. 

 

EWANGELIA 13.02.2022 

(Łk 6, 17. 20-26) - Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom 

 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam 

liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z 

Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy 

na swoich uczniów i mówił: 

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo 

Boże. 

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą 

spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z 

pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, 



bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie 

ich czynili prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć 

będziecie. 

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 

będziecie. 

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem 

przodkowie ich czynili fałszywym prorokom». 

 

EWANGELIA 20.02.2022 

(Łk 6, 27-38) - Przykazanie miłości nieprzyjaciół 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy 

słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy 

was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się 

za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw 

mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, 

kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak 

chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. 

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy 

się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy 

ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, 

jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 

Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, 



jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają 

grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i 

pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie 

wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 

niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 

miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie 

będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i 

wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam 

bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 

 

EWANGELIA 27.02.2022 

(Łk 6, 39-45) - Z obfitości serca mówią usta 

 

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół 

obydwaj? 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 

wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. 

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki 

we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że 

usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim 

oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 

przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. 



Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa 

złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem 

poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny 

nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego 

serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa 

zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta». 

Opr. Marlena Sasuła 

 

 

 

Święto Ofiarowania Pańskiego 

(Matki Bożej Gromnicznej) 

2 lutego – Msze św. o godz. 8:00, 

10:00, 17:00 i 18:00 (prosimy o 

zabezpieczenie świec przed 

polaniem woskiem  ławek). 

 

  

 



Z okazji 

zbliżającego się dnia 

Imienin Księdza 

Proboszcza, Prałata 

Romana Szecówki, 

wspólnota parafialna 

składa najserdeczniejsze 

życzenia! Życzymy 

zdrowia, sił, życzliwości 

otaczających ludzi, realizacji planów oraz spełnienia 

marzeń. Niech Matka Boża nieustannie wyprasza u 

Boga potrzebne łaski, a Duch Święty wspiera swą mocą, 

obdarzając potrzebnymi darami! Szczęść Boże! 


