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3. – 9. 02. 2020 

IV Niedziela Zwykła – Święto Ofiarowania 

Pańskiego 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

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, 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». 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 3. 02. 2020 – św. Błażeja, bpa i m. 

18. 00 Za + Jana Klik w rocznice śm., za żonę Marię, rodziców, teściów i rodzeństwo 

 Wtorek 4. 02. 2020  

18. 00 Za + matkę Małgorzatę Langosz w I r. śm., za ojca Alfreda, brata 

Klaudiusza i ++ z pokr. 

18. 30 Katecheza dla I kl. Licealnej - kandydaci do bierzmowania 

 Środa 5. 02. 2020 – św. Agaty, dz. i m. 

18. 00 Za + Jana Kurc, żonę Marię, synów Joachima i Józefa, za ++ rodziców Kurc – 

Bregula 

 Czwartek 6. 02. 2020 – św. męczenników Pawła Miki i 

Towarzyszy – I czw. m-ca 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - Do B.Op. MBNP w pew. int. za rodzinę  

- O nowe i święte powołania do Służby Bożej 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00 W pew. int. o zdrowie 

 Piątek 7. 02. 2020 – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ  w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za naszych Chorych i 

Dobrodziejów naszego kościoła 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Dz. błag. do B.Op. MBNP z 

podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. Sebastiana Franczyk z 

ok. 28 r. ur., za żonę Partycję i córkę Lenkę 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 8. 02. 2020 – św. Hieronima Emilianiego 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Zuzanny z ok. urodzin, za + męża Eugeniusza, za ++ z obu stron i d.op.  

- Za ++ z rodzin Kasperek – Linkert – Kornek – Lazar, ++ z pokr. i d.op. 



 Niedziela 9. 02. 2020 – V Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ rodz. Antoninę i Łukasza Ożóg, syna Jerzego, pokr. i d.op. 

10. 30 Za ++ Annę i Franciszka Piechota, za + córkę Zuzannę, za + Józefa Matejka, 

za ++ z rodz. Piechota - Matejka, pokr. i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ rodz. Gertrudę i Józefa Małeckich, brata Andrzeja, bratanka Mariusza, 

za ++ z rodzin Małecki - Szymajda - Staś – Stelmaszczyk, pokr. i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kolektę na Kurię i Seminarium Duchowne i za zbiórkę do puszek 

na Zakony Klauzurowe  

2. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek i piątek miesiąca  

3. W czwartek o 17.00 Godzina Święta  

4. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

5. W poniedziałek (3.II) błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja  

6. W środę (5.II) błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty  

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz.12.00  

8. Bardzo proszę naszych Fachowców o rozebranie szopki Betlejemskiej 

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza 
To mówi Pan Bóg: 

«Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle 

przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego 

pragniecie. 

Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się 

ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie 

więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi 

ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie 

miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych». 

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy 

stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad 

śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez 

bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. 



Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. 

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się 

miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. 

W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą 

tym, którzy są poddani próbom. 

Patron tygodnia: św. Agata 

Agata (etymologicznie: "dobra") zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej 

czczonych w chrześcijaństwie świętych. Wiadomości o niej mamy przede wszystkim 

w aktach jej męczeństwa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniał bowiem 

zwyczaj, że sporządzano akta męczenników; większość z nich nie doczekała do 

naszych czasów. Akta męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V wieku. 

Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po 

przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej 

wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej 

małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i 

pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez 

cesarza Decjusza. Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez 

pozbawienie jej dziewiczej niewinności, dlatego oddał ją pod opiekę pewnej 

rozpustnej kobiety, imieniem Afrodyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, 

namiestnik skazał Agatę na tortury, podczas których odcięto jej piersi. W tym czasie 

miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony 

namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie 

Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r. 

Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Papież 

Symmachus (+ 514) wystawił ku jej czci w Rzymie przy Via Aurelia okazałą bazylikę. 

Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki w roku 593. Wreszcie 

papież Grzegorz II (+ 731) przy bazylice św. Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej 

czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, jaką otaczano ją w owych 

czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katanii. Wielkiej czci doznają 

jej relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak niesie podanie, Katania niejeden raz 

miała doznać ocalenia. 

W dzień św. Agaty w niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które 

mają chronić ludność od pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano 

do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamięci 

karmiono bydło poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy. Św. Agata jest 

patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana przez kobiety karmiące 

oraz w chorobach piersi. 

 

W ikonografii św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, którymi ją 

szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, kość słoniowa - 

symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, palma męczeńska, obcięte piersi na 

misie, pochodnia, płonąca świeca - symbol Chrystusa. 


