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SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

„Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie 

moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie 

moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą.” 

(Św. Jan Paweł II „Wstańcie, chodźmy!”, 2004 r.) 

 

EWANGELIA 2.02.2023 

(Łk 2, 22-32) - 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 sprawiedliwy i pobożny, 

Franciszkańskie       
Źródło 



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». 

 

EWANGELIA 5.02.2023 

(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 12.02.2023 - Wersja dłuższa 

(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 19.02.2023 

(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». 

 

EWANGELIA 26.02.2023 

(Mt 4, 1-11) - Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez 

diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w 

końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś 

Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On 

mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 

każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”». Wtedy wziął Go 

diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i 

rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest 

bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię 

będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”» Odrzekł mu 

Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 

Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, 

pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do 



Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon» Na to 

odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, 

Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz”». 

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. 

Opr. Marlena Sasuła 

 

GROMNICA - ŚWIECA NIECO ZAPOMNIANA 

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas świętem Matki 

Bożej Gromnicznej, mniej ludzi niż niegdyś przychodzi do naszych 

kościołów, by poświęcić świece. Świece wykonane z pszczelego wosku, 

zwane gromnicami, były ze czcią przechowywane w każdym domu i 

często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały gwałtowne burze, 

gradowe nawałnice, wybuchały pożary, groziła powódź, a także w 

chwili odchodzenia bliskich do wieczności. Były one znakiem 

obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku 

widziało się wszystko oczyma wiary. Dziś trzeba prosić Matkę Bożą 

Gromniczną, by broniła przed zalewem przemocy i erotyzacji płynących 

z ekranów telewizyjnych i kolorowych magazynów, przed 

napastliwością sekt, przed obojętnością na los bliźnich, przed 

samotnością, przed powiększającą się falą ubóstwa, przed 

zachłannością, przed bezdomnością i bezrobociem, przed uleganiem 

nałogom pijaństwa, narkomanii, przed zamazywaniem granic między 

grzechem a cnotą, przed zamętem sumień. 



Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą świecę na chrzcie. 

Oznacza ona zapalenie światła wiary w naszej duszy. Jest znakiem 

ogarnięcia nas przez Chrystusa swoimi mocami i swym światłem. Po 

raz drugi – często tę samą świecę – trzymamy zapaloną podczas I 

Komunii św. Przynosi się ją także do kościoła każdego roku w Wielką 

Sobotę, by jej płomień zapalić od nowo poświęconego paschału. 

Zapalajmy ją częściej. Niech gromnica nie będzie tylko jednym 

z przechowywanych w naszym domu bibelotów. Zapalajmy ją także 

wtedy, gdy ktoś z domowników ciężko choruje, gdy został okradziony, 

napadnięty, oszukany, poniżony, odrzucony, opuszczony. Przywróćmy 

zwyczaj wkładania jej do ręki konającym, opuszczającym ten świat 

naszym bliskim. 

 

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). 

 

 



Składamy wielkie „Bóg zapłać” wszystkim 

Parafianom za serdeczne przyjęcie podczas wizyty 

kolędowej, wspólną modlitwę, ubogacające rozmowy 

oraz za złożone ofiary. 

 

 

 

 

Czcigodny Księże Proboszczu! 

Z okazji przypadających w lutym imienin Księdza 

Proboszcza, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia! 

Życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia, sił oraz 

radości z wielkich dzieł i małych rzeczy. Duch Święty niechaj 

wspiera podczas podejmowania decyzji i nowych działań, a 

Matka Najświętsza otacza Matczyną troską i opieką! 

Wszystkiego najlepszego!  


