Ogłoszenia Parafialne 02 luty 2020
1.
W imieniu ks. Jacka i swoim dziękuję za zaproszenia na kolędę i za bardzo serdeczną, rodzinną
atmosferę podczas spotkań przy okazji błogosławieństwa domów. Wszystkie posiłki były bardzo smaczne a
„wałówka” bardzo nam pomaga w okresie pokolędowym. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi!
2.
Dziękujemy Różom Żywego Różańca za zorganizowanie spotkania kolędowego w zeszłą niedzielę, w
którym wzięło udział około 40u osób, a ksiądz Jacek objawił zdolności dyrygenckie. Módlmy się, żeby nie
zabrał nam go jakiś chór muzyczny.
3.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 04 lutego o godz. 19.15 na plebanii.
4.
Rada Parafialna spotka się w ten czwartek 06 lutego o godz. 19.15 na plebanii.
5.
W niedzielę 09 lutego na Mszach o 8.00 i 11.00 będzie miało miejsce Wprowadzenie w Posługę
Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, którzy w zeszłym roku wzięli udział w Diecezjalnym Dniu
Formacyjnym dla Szafarzy Eucharystii.
6.
09 lutego zapraszamy również na zupkę do Sali Parafialnej po wszystkich Mszach świętych z okazji
Souper Sunday!
7.
Nasza Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo zaprasza na następne spotkanie w środę
12 lutego o godz. 19.15 na plebanii. Nowi członkowie bardzo mile widziani!
8.
11 lutego we wtorek o godz. 19.00 w święto Matki Bożej z Lourdes, będzie miała miejsce w naszym
kościele Msza św. z Sakramentem Namaszczenia, celebrowana po angielsku przez Ks. Terence McKenna. Po
Mszy św. wszyscy zaproszeni są na poczęstunek do Sali Zwiastowania na plebanii.
9.
W niedzielę 16 lutego o godz. 16.00 w naszej Sali Parafialnej będziemy mieli Fiesta Latina, czyli
pyszny obiad, na którym będą serwowane dania typowe dla Nikaragui, Wenezueli, Kolumbii i Peru. Czas
będzie umilać zespół muzyczny w takt latynoskich rytmów. Do wygrania liczne fanty i nagrody. Bilety: $25 dla
dorosłych, $15 dla dzieci dostępne po wszystkich Mszach świętych. Dochód z obiadu przeznaczony jest na
potrzeby naszej Parafii. Zapraszamy!
10.
Następne spotkanie Grupy Dyskusyjnej będzie 27 lutego 2020 o 19.15 na plebanii. Rozpoczęliśmy
omawianie obrzędów Mszy św.!
11.
Spotkanie Grupy św. Pallottiego w języku polskim odbędzie się w piątek 14 lutego o godz. 19.15 na
plebanii.
12.
Grupa św. Pallottiego w języku angielskim będzie miała spotkanie w piątek 21 lutego o godz. 19.15
na plebanii.
13.
Spotkanie CWL w poniedziałek 17 lutego o 18.30 w Sali Parafialnej, podczas którego będzie
serwowana zupka z bułką i Pani Hannelore Klimek dokona prezentacji Milk Bag Project. Zaproszeni są
wszyscy!
14.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla naszej Parafii i
całej Diecezji. Otrzymaliśmy 141 kart z deklaracjami kontrybucji, które opływają na sumę $259,100 czyli 72%
sumy, jaką pragniemy zebrać. Wpłacone pieniądze opływają na sumę $58,710, W przedsionku kościoła są
koperty z deklaracjami do wypełnienia i długopisy z adresem internetowym kampanii Jedna Dusza, Jedno
Serce. Możecie je wypełnić i dostarczyć jednemu z księży lub do biura parafialnego. Bóg zapłać!
15.
Diecezjalna Msza w 25ą, 40ą, 50ą czy 60ą rocznicę ślubu odbędzie się 14 czerwca o 13.30 w katedrze
Chrystusa Króla. W narteksie znajduje się plakat z karteczkami, które należy oderwać, wypełnić i wysłać do
kancelarii diecezjalnej.
16.
5 lutego w środę o godz. 14.00 odbędzie się w naszej Parafii Spotkanie Dekanalne.
17.
Jeśli pragniecie zamieścić reklamę w naszej gazetce parafialnej, prosimy o skontaktowanie się z
Liturgical Publications na telefon 800 268 2637.
__________________________________________________________________________________________________

Święto Ofiarowania Pańskiego (Łk 2, 22-38)
Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu: 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego,
zwane popularnie świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jest to pamiątka ofiarowania małego Chrystusa w
świątyni jerozolimskiej.

Zgodnie z Prawem Mojżeszowym rodzice musieli poświęcić każdego pierworodnego chłopca Panu
("Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu" Łk 2, 23 por. Kpł 5, 7 i 12, 6). Był to
symboliczny gest poświęcenia Bogu pierwszego potomstwa, a nie, jak się niepoprawnie sądzi; poświęcenie
chłopca na służbę kapłańską. Aby móc z powrotem zabrać syna do domu, wykonywano tzw. obrzęd
"wykupienia" łączony z oczyszczeniem matki dziecka. Polegał on na ofiarowaniu baranka lub pary synogarlic
albo dwóch młodych gołębi (czyt. Łk 2, 24). Ubóstwo Świętej Rodziny nie pozwalało na pozostawienie
baranka, toteż rodzice Jezusa złożyli parę gołębi (por. Kpł 5, 7 tzw. ofiara ubogich).
Maryja i Józef przynieśli zatem swego Syna, jak wszyscy rodzice w Izraelu, do Świątyni Jerozolimskiej
(tej samej, której zburzenie przepowiedział ich Syn prawie 30 lat później), by oddać Go Panu. Spotkali tam
starca Symeona i prorokinię Annę córkę Fanuela. Pierwszemu Bóg obiecał, że nie zazna śmierci, zanim nie
ujrzy Syna Człowieczego (Mesjasza). Można zatem przypuszczać, iż Symeon był pierwszym, który słowami
wyznał wiarę w Jezusa jako Boga. Wypowiedział on bowiem słowa:
"Teraz o Panie pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów,
Światło na oświecenie pogan i chwałę Ludu Twego, Izraela".
Słowa te wypowiada Kościół codziennie jako kantyk Symeona w modlitwie na zakończenie dnia
(Kompleta), jako wyraz przygotowania na odejście z tego świata w nadziei zbawienia. Symeon wygłasza także
proroctwo o przyszłym odrzuceniu i upadku Jezusa.
Pierwsze wzmianki o święcie Ofiarowania Pańskiego pochodzą z IV wieku. W pewnych zapiskach z
pielgrzymki do Ziemi Świętej (ok 386 r.), znajdujemy następującą notatkę: "Czterdziesty dzień po Epifanii jest
tu obchodzony naprawdę bardzo uroczyście. Tego dnia odczytuje się fragment Ewangelii, w którym wspomina
się, jak Józef i Maryja w czterdziestym dniu zanieśli Pana do świątyni i jak Symeon i prorokini Anna Go
zobaczyli, wspomina się także słowa, które oni wypowiedzieli podczas tej wizyty i dar który rodzice złożyli".
W Rzymie papież Sergiusz I (687-701) postanawia wprowadzić w dniu 2 lutego, zwanym dniem św.
Symeona, procesję, która miałaby się odbywać o brzasku. Jej uczestnicy trzymali w ręku zapalone świece.
Procesja miała charakter pokutny, o czym świadczyły zakładane przez kapłanów szaty liturgiczne koloru
czarnego. Od ok. X w. upowszechniło się poświęcanie płonących świec, które symbolizują Chrystusa:
Światłość świata.
Charakter święta ustalił ostatecznie Mszał Rzymski z 1970 r. opowiadając się za nazwą "Ofiarowanie
Pańskie" (łac. In praesentatione Domini), zamiast "Oczyszczenie" (łac. In purificatione B. Mariae Virgine),
podkreślając nie tylko aspekt ofiarowania zamiast pokuty, ale także uwypuklając chrystologiczny wymiar tego
święta. Święto to obchodzi cały świat chrześcijański, a więc także prawosławie i protestantyzm.
Ofiarowanie Pańskie zwane jest także świętem MB Gromnicznej. Związane jest to z poświęcaniem w
tym dniu świec; gromnic, nazywanych tak, gdyż miały one ochraniać domostwa i ich mieszkańców od gromów
w czasie burz. W tym celu w czasie nawałnic świece zapalano i stawiano w oknach, modląc się do Maryi.
Gromnice wkładano także w dłonie umierających, by światło świecy prowadziło duszę konającego do
Chrystusa.
Obecnie święto Ofiarowania Pańskiego kończy w Polsce czas śpiewania kolęd, wystawiania stajenek i
ubierania choinek, mimo, iż okres Bożego Narodzenia zakończył się już po Święcie Chrztu Pańskiego. Jest to
związane z silną tradycją śpiewania kolęd w naszym kraju; a na ten wyjątek zgodziła się Stolica Apostolska.
Można zadać pytanie: po co Święci Rodzice ofiarowali Jezusa Bogu, skoro On sam nim był? I jest to
dobre pytanie, gdyż pozornie wydawać by się mogło, iż był to gest niepotrzebny lub nawet zaprzeczający
boskiej naturze (physis) Chrystusa. Tymczasem symbol ten oznaczał trwałe oddanie Chrystusa na służbę
swemu Ojcu i niejako wyrażenie zgody na spełnianie jego Woli, aż po największy wyraz posłuszeństwa i gest
ofiary, jakim był krzyż. Dlatego też świętu temu należy się zdecydowanie charakter chrystologiczny, a nie
maryjny.

