
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 10;  Ofiarowanie Pańskie – 02 Luty 2020

Czytania: Ml 3,1-4; Ps 24; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40

Liturgia dzisiejszego święta nosi cechę uroczystości
i radości z powodu pierwszego wejścia Chrystusa do świą-
tyni, a zarazem cechę ofiary, On bowiem przychodzi i do
świątyni, aby być złożonym w ofierze.  

Początek daje proroctwo Malachiasza (3, 1-4): „przybę-
dzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie”. Łatwo
zastosować te słowa do wydarzenia, jakie dzisiaj wspomina-
my: przybycie Chrystusa do świątyni,  gdzie Maryja i Józef
ofiarują Go czterdziestego dnia po urodzeniu, według prze-
pisów prawa Mojżeszowego.  Syn Boży stając  się  człowie-
kiem, chciał „się upodobnić pod każdym względem do bra-
ci” (Hbr 2, 17; II czytanie); nie przestając być Bogiem, raczył
być  prawdziwym  człowiekiem  wśród  ludzi,  włączając  się
w ich historię i dzieląc we wszystkim ich życie wraz z zacho-
wywaniem  prawa  obowiązującego  człowieka  grzesznego.
Wypełnienie prawa staje się w ten sposób okazją do spotka-
nia  Jezusa  w świątyni  ze  swoim  ludem,  oczekującym  Go
przez wiarę. Istotnie wita Go Symeon, „człowiek prawy i po-
bożny, który wyczekiwał pociechy Izraela” (Łk 2, 25), i proro-
kini Anna żyjąca w modlitwie i pokucie. Oświeceni przez Du-
cha Świętego, oboje rozpoznają w tym małym dzieciątku,
które  przedstawia  Panu  młoda  matka  składając  pokorną
ofiarę ubogich, obiecanego Zbawiciela, a z serca ich wydo-
bywa się hymn uwielbienia. Symeon wziął Je w objęcia wo-
łając: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu... Bo
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie”. Anna zaś mówi o Nim
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Chwała Tobie, Chryste, 
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z radością „wszystkim, którzy wyczekiwali wyzwolenia Jero-
zolimy”.     

Liturgia wspominając to wydarzenie, zaprasza dzisiaj
wiernych do pójścia na spotkanie z Chrystusem w domu Bo-
żym, gdzie mogą Go odnaleźć w sprawowanej Eucharystii
i uczcić  jako  swego  Zbawiciela,  składając  Mu  hołd  wiary
i miłości  żarliwej,  podobnych  do  wiary  i miłości  Symeona
i Anny, a w końcu przyjąć Go, wprawdzie nie w objęcia, lecz
do serca. Takie ma znaczenie procesja „z gromnicami”: iść
na spotkanie z Chrystusem, „światłością świata”, z zapalo-
nym światłem życia chrześcijańskiego, które ma być świe-
tlanym odbiciem Jego blasku.

   Por. O.Gabriel

Czy wiesz że….?      

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas nie-
woli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność
Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść
syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie
wykupić  za symboliczną opłatą  5  syklów.  Równocześnie  z  obrzędem
ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczysz-
czenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę
z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynaj-
mniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli
synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po
Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świąty-
ni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było
obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześla-
dowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.

Tradycyjnie  dzisiejszy  dzień  nazywa  się  dniem  Matki  Bożej
Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Mary-
ję  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). Według podania procesja z zapa-
lonymi świecami była znana w Rzymie już w czasach papieża św. Gela-
zego w 492 r. Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, któ-
rych płomień symbolizuje Jezusa -  Światłość świata, Chrystusa, który
uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw
natury. 

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres
śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a
nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Boże-
go Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związa-
nych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni
w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.

Ogłoszenia parafialne  

 W rozpoczynającym się tygodniu wspominamy: w poniedziałek
– św. Błażeja [po Mszach św. błogosławieństwo z prośbą o za-
chowanie od chorób gardła],  we wtorek św. Agatę [po Mszach
św. błogosławieństwo chleba ku czci świętej].

 W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek i piątek mie-
siąca. W piątek odwiedzimy naszych chorych. Okazja do spo-
wiedzi od godz. 17:30.

 W  przyszłą  niedzielę  swoje  spotkanie  mają  dzieci  z  „Oazy
Dzieci Bożych”.

 W przyszłą  niedziele  ofiary  zbierane  na  tace  są  przeznaczone
ogrzewanie naszego kościoła.

 Zachęcamy do lektury  „Gościa  Niedzielnego”!  W dzisiejszym
numerze ciekawe artykuły o powołaniu do życia konsekrowane-
go, a także o tym, jak walczyć z nadwagą u nastolatków. 

 W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
śp. Genowefa Grządziejewska – lat 83 
(pogrzeb w poniedziałek o godz. 10:00)
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