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Matka Boża Gromniczna
O Panno prześliczna, gromniczna!
od ogień Twój święcony,
wiszący nad woskiem gromnic,
przez las kolący i wyjące wilki,
idę bez wszelkiej obrony:
Nie módl się, ani się przyczyniaj,
ale tylko wspomnij!
Ty, coś rodziła Dziecię bez ognia i dachu,
a przez ucieczkę uszła od zamachu
i potem całe życie wyczekała w lęku
na Syna mękę. (…)
I nie módl się, Najświętsza Panno,
Gwiazdo szczęśliwego, krótkiego konania,
nie módl się, Zorzo łask, nie osłaniaj,
tylko wspomnij.
Kazimiera Iłłakowiczówna
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bardziej wchodzić do świątyni.
Kiedy zaś minął ten przewidziany Prawem czas, matka miała obowiązek przynieść do świątyni jednorocznego baranka. Gdyby natomiast przerastało to jej
materialne możliwości, wówczas Księga
Kapłańska regulowała to w sposób następujący: "Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga,

Ks. Piotr Pastewski
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hoć liturgiczny Okres Bożego Narodzenia zakończył się stosunkowo dawno, bo dwa tygodnie temu, w
tradycji obchodzimy go do 2 lutego.
Właśnie wtedy, czyli czterdzieści dni po
Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi
Święto Ofiarowania
Pańskiego.
Święto to, w tradycji polskiej, popularnie nazywane
jest świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Jako ciekawostkę
warto
wspomnieć,
że
dawniej na święto
to używano nazwy
Oczyszczenia NajPiotr Stachiewicz, "Matka Boska Gromniczna"
świętszej Maryi Panny, gdyż wiązało się z żydowskim obrzę- aby przynieść baranka, to przyniesie dwie
dem oczyszczenia kobiety, która stała się synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego
matką.
na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę
Otóż według Prawa Mojżeszowego każ- przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona
da kobieta przez czterdzieści dni po uro- przebłagania za nią, i będzie oczyszczona.
dzeniu chłopca, a przez osiemdziesiąt dni (Kpł 12,8)."
po urodzeniu dziewczynki pozostawała Wydarzenie, które Kościół świętuje na
"nieczystą" i w związku z tym nie wolno zakończenie tradycyjnego obchodu czajej było dotykać niczego świętego, a tym su Bożego Narodzenia było czymś bar2

dzo istotnym w życiu Świętej Rodziny z
Nazaretu. Dlatego zapewne z ogromną
powagą i w wielkim przejęciu Józef i Maryja przybywają do Świątyni Jerozolimskiej ze swoim najcenniejszym Skarbem nowonarodzonym Synem. W Ewangelii
wg św. Łukasza znajdujemy następujący
opis tamtej chwili: "Gdy potem upłynęły
dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je
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. (Łk 2,22-

24)."
Zanim jednak została złożona wspomniana ofiara u progu świątyni Małżonkowie
z Nazaretu spotykają świątobliwego
starca Symeon, który wziął na ręce sześciotygodniowe Dzieciątko i uniósł Je
wysoko z najwyższą czcią, poznając w
Nim Zbawiciela świata.
Zechciejmy i my pójść za Symeonem.
Niech nikogo z nas nie zabraknie 2 lutego w Kościele. Trwajmy tego dnia jak on
na modlitwie, a może i my doświadczymy tego cudownego uczucia rzeczywistego poznania w Boskim Dzieciątku
Zbawiciela świata, naszego Zbawiciela.

ty nie tylko z ust ludzi wrogich Kościołowi, a które w łagodnej formie brzmią: Po
co nam zakony? Jaki sens ma ich istnienie? Czy dziś nie jest to już relikt przeszłości? Pytania te mają szczególnie mocny wydźwięk w stosunku do sióstr zakonnych. Są pośród nas tacy, którzy
uparcie trwają przy stereotypie chorych
opinii, że klasztor jest ucieczką od trosk
życia codziennego, czasem od nieudanej
miłości albo próbą znalezienia poczucia
bezpieczeństwa dla osób lękających się
świata. Jednak bez wątpienia największe
problemy przeciętny człowiek ma z za-
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święto Ofiarowania Pańskiego
z woli św. Jana Pawła II rokrocznie obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku ma on szczególny charakter, ponieważ kończy ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia konsekrowanego. Myślę, że jest to
doskonała okazja, aby przez chwilę zastanowić się nad tym niewątpliwie fenomenem jakim jest życie zakonne. Często
słyszymy dziś pytania, które płyną nieste3

konami klauzurowymi. W zasadzie powinienem to bardziej sprecyzować: nie
"przeciętny człowiek", ale człowiek zupełnie nierozumiejący istoty modlitwy.
To niestety jest problem wielu z nas.
Żyjemy w świecie, który nastawiony jest
przede wszystkim na fizyczną aktywność
i nie rozumiemy, że to nie forma aktywności określa wielkość powołania zakon-

modli się za tych, którzy nie mają czasu
na modlitwę albo po prostu nie modlą
się wcale. Pięknie o życiu kontemplacyjnym napisał Michał Gryczyński: "Ich istnienie jest bowiem dla świata znakiem
przypominającym o Bogu godnym uwielbienia. Jedne umartwiają się duchowo,
drugie nie unikają surowych pokut zewnętrznych, inne czuwają długo nocą,

nego. Jeżeli człowiek zrozumie jak
ogromną potęgę ma w sobie modlitwa,
to zrozumie również, że świat dzisiejszy
potrzebuje ludzi modlitwy. Świat dzisiejszy potrzebuje ludzi, o których św. Bernard ze Sieny pisał: „W zakonie człowiek
żyje czyściej, upada rzadziej, powstaje
prędzej, chodzi ostrożniej, odpoczywa
bezpieczniej, rosą niebieską bywa skraplany częściej, oczyszcza się rychlej,
umiera z większą ufnością, odpłatę bierze obfitszą". A ja bym dodał jeszcze:

wieczyście adorując Najświętszy Sakrament. Wszystkie jednak ofiarowują się
za świat i w imieniu świata." Nic więc
dziwnego, że św. Jan Paweł II zwracając
się do zakonnic klauzurowych, często
nazywał je „solą ziemi". Przyznam się, że
niejednokrotnie zastanawiałem się czy
świat jeszcze by istniał, gdyby nie modlitwa, która płynie z klasztornych murów.
Ale modlitwa, to jedyna rzecz, którą
zawdzięczamy zakonom. Każdy obiektywy znawca historii bez zająknięcia wy4

mieniłby liczne osiągnięcia, niemal na
każdym polu ludzkiego życia, których
autorami są zakonnicy. W naszej ojczyźnie pokutuje pewnie i to, że przez dziesiątki lat próbowano skrzętnie te fakty
przemilczać, ukrywać czy wręcz fałszować.
Może zatem przy okazji kolejnego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego,
który będziemy obchodzić w najbliższy
wtorek "warto - jak pisze wspomniany
Michał Gryczyński - podjąć próbę zweryfikowania mrocznego wyobrażenia o
życiu zakonnym i odkryć jego prawdziwy
sens oraz ponadczasową wartość. W
murach klasztornych żyją ludzie dynamiczni, kochający świat i każdego czło-

wieka. Nie są sfrustrowanymi ponurakami, lecz ludźmi radosnymi, cieszącymi się
pełnią życia."
I może na koniec jeszcze jeden fragment
z "klasyków życia zakonnego". Św. Bernard z Clairvaux pisał: „Bez miłości
klasztory są piekłem, a ich mieszkańcy
demonami; z miłością przeciwnie - klasztory są rajem, a przebywający w nich
aniołami".
We wtorek będziemy mieli okazję, aby choć raz w roku - odwdzięczyć się osobą konsekrowanym za ich niewymierne
dobro. Możemy to zrobić zarówno
przez modlitwę jak i materialną ofiarę.
Nie szczędźmy ani jednego, ani drugiego.

Co to jest miłosierdzie?

M

iłosierdzie dotyczy relacji z drugim człowiekiem. Święty Augustyn
określa miłosierdzie jako bolejące
współczucie z powodu nieszczęścia drugiego człowieka. W pojęciu miłosierdzie
zawiera się również skłonność do niesienia pomocy człowiekowi, który posiada
jakieś dotkliwe braki. Możemy zatem
najogólniej określić miłosierdzie jako
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starczalności jego istnienia. Miłosierdzie
stanowi sam rdzeń ludzkiego życia. Człowiek posiada nie tylko prawo do miłosierdzia, ale jednocześnie nosi w sobie
powinność świadczenia miłosierdzia innym. Od wypełnienia tej powinności
zależy spełnienie się człowieka w osobistym powołaniu i objawieniu się miłosierdzia samego Boga w jego codzienności.

Jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki.
Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego.
Św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek

Ogłoszenia Parafialne

101 pytań o Miłosierdzie Boże

Piotr Szweda MS
ks. Andrzej Witko

płaszczyznach: słowa, czynu oraz modlitwy. Niezależnie od tego, czy człowiek
myśli o miłosierdziu, jest mu ono nieodzowne w życiu. Często sam go doświadcza - szczególnie w sytuacji choroby, biedy, rozmaitych przeżyć osobistych; mniej lub bardziej oczekuje go od
innych. To, że nieustannie obraca się w
jego kręgu wynika z przygodności ludzkiego bytu, a co za tym idzie z niewy-

wynikającą z miłości postawę śpieszenia
z pomocą drugiej osobie, znajdującej się
w jakiejkolwiek potrzebie. Mamy tu do
czynienia z dwoma ważnymi momentami: psychologicznym i moralnym. Pierwszy przejawia się w odczuciu smutku na
widok nędzy i braków innego człowieka,
drugi w chęci zaradzeniu tym brakom.
Pojęcie miłosierdzia ludzkiego zbliżone
jest do takich pojęć jak miłość bliźniego
czy filantropia. Może ono działać na
trzech równorzędnych co do wartości

1. W dzisiejszą niedzielną obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. To szczególna okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych,
którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i
wykluczonych. Dziś po wieczornej mszy św. spotkanie dla rodzin chcących
uczestniczyć w Domowym Kościele.
2. Jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca modlić się będziemy do Ducha Świętego. Także jutro spotkanie dla czcicieli św. Ojca Pio.
3. We wtorek przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji
nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Zgodnie z tradycją na zakończenie mszy św. poświęcimy gromnice. Dodatkowe msze św. odprawimy na wioskach:
 Brudzewo - godz. 16.00
 Sławutowo - godz. 16.30
 Celbowo - godz. 17.00
 Połczyno - godz. 18.00
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4. Z inicjatywy św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia będziemy prosić o liczne i
święte powołania do życia zakonnego oraz przez kolektę materialnie wesprzemy borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.
5. W środę czcimy św. Błażeja patrona od chorób gardła. Po każdej mszy św.,
chętnym udzielamy specjalnego błogosławieństwa świecami.
6. W piątek dokonamy poświęcenia wody, soli i chleba ku czci św. Agaty, patronki chroniącej przed nieszczęściami.
7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 pierwszy czwartek - Godzina święta o 17.00 (w tym czasie spowiedź dla kandydatów do bierzmowania)
 pierwszy piątek – okazja do spowiedzi od godz. 8.00 i 17.15.
 pierwsza sobota miesiąca – od godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
8. W tym tygodniu chorych z Komunią św. odwiedzi tylko ks. Proboszcz. Ks. Mateusz swoich chorych odwiedzi w sobotę 13 lutego.
9. Ze względu na bogactwo wspomnień liturgicznych na nasze comiesięczne nabożeństwo i mszę św. ku czci Ducha Świętego Parakleta serdecznie zapraszamy w przyszły wtorek.
10. Podajemy intencję modlitewną na luty: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i
chronić dla przyszłych pokoleń.
11. W przyszłą niedzielę przypada nasza miesięczna zbiórka budowlana.
12. Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką.

Intencje mszalne

WTOREK – 2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego
8.30 + Michalina i Edmund oraz zmarli z ob. str. w rocz. śm. Edmunda
18.00 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
ŚRODA – 3 lutego - św. Błażeja
8.30 w int. członkiń róży MB Różańcowej o błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla
żyjących oraz o życie wieczne dla zmarłych członkiń
18.00 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
+ Bożena Kruszewska - int. od uczest. pogrzebu
CZWARTEK – 4 lutego
8.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 + teściowie Maria i Leonard Hebel oraz mąż Konrad Hebel
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. dla rodziny w nowym
roku
PIĄTEK – 5 lutego - św. Agaty
8.30 + Paweł
18.00 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. dla rodziny
SOBOTA – 6 lutego - św. Pawła Miki i Towarzyszy
8.30 + Gabriela Jankowska w 5 rocz. śm
18.00 MSZA ŚW. WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
+ dziadkowie Helena i Bronisław Bemke oraz Leon i Gertruda Klonowscy
V NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 8 lutego
8.00 + Franciszek, Anastazy, Grażyna i Jerzy w rocz. śm. Franciszka
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. dla Danuty
i Stanisława w 30 rocz. ślubu oraz dla syna Dariusza z okazji urodzin
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ rodz Rozalia i Alojzy Białk w 10 rocz. śm. Rozalii
11.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże
18.00 + Wanda i Władysław Srok oraz Tomasz i Zofia Jacyna

PONIEDZIAŁEK – 1 lutego
8.30 + Helena Cichosz - msza św. gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. dla rodziców
Władysławy i Józefa w 46 rocz. ślubu
+ Henryk Lessnau - int. od uczest. pogrzebu

e-mail: sfaustyna.puck@gmail.com; www: http://www.faustinum.jelonek.com.pl
numer konta parafialnego: BS Puck 4183480003-0000-0000-0417-0001
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