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Na początek.. .

2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego
Matki Bożej Gromnicznej

Nazwa  dzisiejszego  święta  wywodzi  się  od  dwóch  greckich: 
Hypapante  oraz  Heorte  ton Katharismou,  co  oznacza  święto 
spotkania  i  oczyszczenia.  Oba  te  święta  były  głęboko 
zakorzenione  w  tradycji  Starego  Testamentu.  Na  pamiątkę 
ocalenia  pierworodnych  synów  Izraela  podczas  niewoli 
egipskiej,  każdy  pierworodny  syn  u  Żydów  był  uważany  za 
własność  Boga.  Dlatego dnia  40 po jego urodzeniu należało 
syna  zanieść  do  świątyni  w  Jerozolimie,  złożyć  go  w  ręce 
kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. 
Równało  się  to  zarobkowi  20  dni  prac.  Równocześnie  z 
obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się 
ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była 
zobowiązana  złożyć  ofiarę  z  baranka,  a  jeśli  jej  na  to  nie 
pozwalało zbyt wielkie ubóstwo, to przynajmniej ofiarę z dwóch 
synogarlic  lub  gołębi.  Fakt,  że  Maryja  i  Józef  złożyli 
synogarlicę,  świadczy,  że  byli  bardzo  ubodzy.  Uroczystość 
Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym 
Narodzeniu.  Jest  to  pamiątka  ofiarowania  Pana  Jezusa  w 
świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu 
oczyszczenia.  Święto  Ofiarowania  jest  związane  z  tajemnicą 
Narodzenia  Pańskiego  i  dlatego  jeszcze  dziś  wolno  śpiewać 
kolędy.  Tradycyjnie  dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki 
Bożej  Gromnicznej.  W  ten  sposób  uwypukla  się  fakt 
przyniesienia  przez  Maryję  małego  Jezusa  do  świątyni. 
Obchodom  towarzyszyła  procesja  ze  świecami.  W  czasie 
Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i 
wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i 
na  chwałę  Izraela"  (Łk  2,  32).  Od  1997  r.  w  dniu  Kościół 
powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana  Pawła II Dzień 
Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które 
oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych 
zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy 
o nich w podczas naszej dzisiejszej modlitwy na Eucharystii. 

„Pan posłał Mnie, 
abym ubogim 
niósł dobrą 

nowinę, więźniom 
głosił wolność.”



EWANGELIA – III Niedziela Zwykła

Łk 1,1-4. 4,14-21
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 

pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami 
i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej 
pewności  nauk,  których  ci  udzielono.  W owym czasie  Jezus  powrócił  w  mocy 
Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich 
synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie 
się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, 
aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na 
miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie,  ponieważ Mnie 
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał 
rok łaski od Pana". Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w 
synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście słyszeli".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś  III  Niedziela  Zwykła.  Msze  św.  o  godz.  7:00,  9:00,  9:00  w  dolnym 
kościele,  10:30,  10:30  w  dolnym  kościele,  12:00  i  18:00,  o  godz.  17:40 
Nieszpory.

2. Do nabycia prasa katolicka, tygodniki: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny.

3. W poniedziałek 28 stycznia wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera 
i doktora Kościoła.

4. We wtorek 29 stycznia wspomnienie bł. Bolesławy Lament, dziewicy.

5. W środę 30 stycznia o godz. 18:00 modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia, a po 
nich Msza św. zbiorowa.

6. W czwartek 31 stycznia wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera.

7. 1 lutego pierwszy piątek miesiąca. Masze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź 
dla wszystkich od godz. 17:00, Adoracja od godz. 17:30.

8. W sobotę 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej. 
W Kościele obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego, modlimy się w intencji 
wszystkich powołanych do tego stanu oraz o nowe i święte powołania. Msze 
św. o godz. 7:00, 10:00 i 18:00. Na każdej Mszy poświęcenie świec.

9. Z racji ferii  zimowych w niedzielę 3 i 10 lutego nie będzie Mszy w kaplicy 
Matki Bożej o godz. 9:00 (dla młodzieży) i 10:30 (dla dzieci).
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10. W naszej parafii organizowana jest pielgrzymka do Włoch, Chorwacji i Bośni, 
w dniach 14-27.04.2013 r.  Koszt 1200 zł  + 285 euro.  Zapisy u ks.  Piotra. 
Aktualny  plan  pielgrzymki  umieszczony  jest  w  naszym  informatorze 
„Sanktuarium”.

Wizyta duszpasterska, w dniach od 28 stycznia do 4 lutego:

W poniedziałek 28 stycznia od godz. 15:00, dwóch kapłanów:

• ul. Okuniewska, w tym ul. Ptasia, Krucza i Kormoranów oraz Słoneczna, 
Zaciszna i Topolowa

We wtorek 29 stycznia od godz. 15:00, dwóch kapłanów:

• Plac Stefana Czarnieckiego, bloki: 60, 61 i 81

W środę 30 stycznia od godz. 15:00, czterech kapłanów:

• Plac Stefana Czarnieckiego, bloki: 43, 44, 46 i 82 (dwóch kapłanów)

• ul. Poniatowskiego (trzeci kapłan)

• Akacjowa i Lipowa (czwarty kapłan)

W czwartek 31 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:

• Plac  Stefana  Czarnieckiego,  bloki:  80  i  domy  przy  szkole  (jeden 
kapłan), 45 i 42 (drugi kapłan), 49 i 50 (trzeci kapłan) 

W sobotę 2 lutego od godz. 11:00, trzech kapłanów:

• ul.  Piastowska,  15  sierpnia,  Wrońskiego,  Dębowa,  Skłodowskiej, 
Rodziewiczówny i Pułaskiego.

W poniedziałek 4 lutego, od godz. 15:00:

• ul. Poprzeczna

Uprzejmie prosimy o odprowadzanie księży z domu do domu.

Program pielgrzymki do Włoch, Chorwacji i Bośni, 14 – 27.04.2013r.
1 dzień, niedziela 14.04.2013: 15:00 odjazd z pod kościoła św. Rocha w Białymstoku; 18:00 Msza Św. 
w Sulejówku; 19:00 podstawienie autokaru - Sulejówek ul. Żeromskiego 18; 19:30 wyjazd
2 dzień, poniedziałek 15.04 – Wenecja: 13:00 zakwaterowania camping Fusina k/ Wenecji (pokoje 
2-osobowe,  łazienki  na  zewnątrz);  14:00  rejs  statkiem  do  Wenecji;  14:30  zwiedzanie  Wenecji 
z przewodnikiem;  16:30  Msza  Św.  w  Bazylice  św.  Marka;  19:00  obiadokolacja  (lasagna 
z parmezanem) i nocleg 
3 dzień, wtorek 16.04 – Padwa – Asyż: 5:45 wyjazd; śniadanie (suchy prowiant); modlitwa przy grobie 
św. Antoniego w Padwie, Msza Św.;  15:00 przyjazd do Asyżu; 15:30 zwiedzanie z przewodnikiem; 
modlitwa przy grobie św. Franciszka i św. Klary; obiadokolacja i nocleg  (pokoje 2, 3-osobowe; 9 – 
godzinna przerwa)
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4 dzień, środa 17.04 – Rzym – Watykan:  5:00 Wyjazd do Rzymu śniadanie (suchy prowiant); 10:00 
audiencja  generalna z  Benedyktem XVI  na placu św.  Piotra;  modlitwa przy  grobie  Jana Pawła II; 
zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem (Watykan, Bazylika św. Piotra); zakwaterowanie, obiadokolacja i 
nocleg (pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe w Domu Pielgrzyma Sur sum Corda w Rzymie, via enriko de Osso 
73)
5  dzień,  czwartek  18.04  –  Rzym  –  Watykan:  śniadanie;  zwiedzanie  Rzymu  z  przewodnikiem; 
obiadokolacja i nocleg
6 dzień, piątek 19.04 – Rzym –Monte Cassino San – Lanciano-Giovanni Rotondo: śniadanie; Msza św. 
na cmentarzu Monte Cassino; nawiedzenie sanktuarium krwi Chrystusa w Lanciano; obiadokolacja i 
nocleg w San Giovanni Rotondo
7 dzień, sobota 20.04 – San Giovanni Rotondo – Monte Sant’ angelo – Bari:  7:00 śniadanie; 8:00 
modlitwa różańcowa przy grobie św. Ojca Pio,  Msza św.;  zwiedzanie z przewodnikiem; wyjazd do 
Monte  Sant’angelo  (Sanktuarium   św.  Michała  Archanioła);  obiad  (spaghetti);  przyjazd  do  Bari; 
nawiedzenie  grobu  św.  Mikołaja  i  królowej  Bony  Sforzy;  zaokrętowanie  na  prom,  odpłynięcie  do 
Dubrovnika o godz. 22:00 (nocleg w kajutach 4-osobowe)
8  dzień,  niedziela  21.04  –  Wschód  słońca  na  Adriatyku  -  Dubrovnik  –  Medjugorje:  śniadanie  na 
promie;  7:00 przypłynięcie  do Dubrovnika;  zwiedzanie  Dubrovnika z  przewodnikiem;  Msza Św.  w 
Kościele  św.  Błażeja  ze  specjalnym  błogosławieństwem  od  chorób  gardła;  w  godzinach 
popołudniowych  przyjazd  do  Medjugorje;  zakwaterowanie,  obiadokolacja;  17:00  nabożeństwo 
wieczorne w kościele św. Jakuba: Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne); międzynarodowa Msza Św.;  
poświęcenie  dewocjonaliów;  modlitwa  o  Pokój  (koronka  pokoju);  21-22  adoracja  Najświętszego 
Sakramentu; nocleg (pokoje 2, 3, 4-osobowe)
9  dzień,  poniedziałek  22.04 –  Medjugorje:  śniadanie;  poznajemy Medjugorje;  17:00  nabożeństwo 
wieczorne w kościele św. Jakuba: Różaniec (tajemnice Radosne, Bolesne); międzynarodowa Msza Św.;  
poświęcenie  dewocjonaliów;  modlitwa  o  Pokój  (koronka pokoju);  modlitwa  o  uzdrowienie  duszy i  
ciała; Różaniec ( tajemnice Chwalebne); nocleg 
10 dzień, wtorek 23.04 – Medjugorje – Góra Kriżevac: śniadanie; wejście na Górę Kriżevac, Msza Św.; 
obiadokolacja; 17:00 nabożeństwo wieczorne w kościele św. Jakuba:  Różaniec (tajemnice Radosne, 
Bolesne);  międzynarodowa  Msza  Św.;  poświęcenie  dewocjonaliów;  modlitwa  o  Pokój  (koronka  
pokoju); modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała; Różaniec ( tajemnice Chwalebne); nocleg
11 dzień, środa 24.04 – Medjugorje – Góra Objawień: śniadanie; wejście z modlitwą różańcową na 
Górę Objawień; spotkanie we Wspólnocie Błogosławieństw (Akt zawierzenia Matce Bożej); 13:00 Msza 
Św. w języku polskim; obiadokolacja; 17:00 nabożeństwo wieczorne w kościele św. Jakuba: Różaniec 
(tajemnice Radosne, Bolesne); międzynarodowa Msza Św.; poświęcenie dewocjonaliów; modlitwa o  
Pokój  (koronka pokoju);  modlitwa o uzdrowienie  duszy i  ciała;  Różaniec (  tajemnice Chwalebne);  
nocleg
12 dzień, piątek 25.04 – Medjugorje – Mostar – Ludbreg: śniadanie; wyjazd z Medjugorje (wodospad 
Kravice); zwiedzanie Mostaru z przewodnikiem; Msza Św. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Ludbregu 
(środek świata); obiadokolacja i nocleg (pokoje 2, 3 – osobowe)
13 dzień, sobota 26.04 – Ludbreg - Kalwaria Zebrzydowska: śniadanie; wyjazd do Polski; Msza św. 
przed  cudownym  obrazem  Matki  Bożej   Kalwaryjskiej;  obiadokolacja  i  nocleg  w  Kalwarii 
Zebrzydowskiej
14 dzień, niedziela 27.04 – Łagiewniki – Centrum Jana Pawła II: śniadanie; Msza Św. W Łagiewnikach; 
przyjazd do Sulejówka w godzinach popołudniowych

Bardzo potrzebne małe radio z wyświetlaczem cyfrowym lub telefon komórka ze słuchawkami wysoka 
częstotliwość  F  M.  Na  wstępy  potrzebne  ok.  20  euro  (Katakumby,  Wenecja  statek).  Każdego  dnia 
pielgrzymki uczestniczymy we Mszy świętej. Każdego dnia pielgrzymki odmawiamy Różaniec. Zabieramy 
ze sobą: paszport lub dowód osobisty, parasol od deszczu i słońca, lekarstwa, które przyjmujemy. Prosimy 
o zabranie z Narodowego Funduszu Zdrowia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (może być 
przydatne na terenie Unii Europejskiej). Zapewniamy: luksusowy autokar  (z obsługą dwóch kierowców), 
ubezpieczenie  NNW  i  KL  za  granicą,  opiekę  pilota  i  miejscowych  przewodników,  noclegi  z  pościelą, 
śniadania  i  obiadokolacje.  Organizatorzy pielgrzymki  zastrzegają  sobie możliwość zmiany w programie 
pielgrzymki. Proponujemy kieszonkowe około 50 euro. UWAGA – w czasie pielgrzymki nie spożywamy i nie 
przewozimy alkoholu. Koszt pielgrzymki 1200 zł  wpłacamy na konto  Nr: 67 1020 1332 0000 1302 0184 
3879 PKO  BP + 285 euro, które zabieramy ze sobą,  w celu dokonania opłat  za noclegi,  wyżywienie, 
przejazdy i przewodnika.
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