
 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza 

 

Błażej z Sebasty, Święty Błażej, cs. Swiaszczennomuczenik Własij, 

jepiskop Siewastijskij (ur. w Sebaście, zm. ok. 316) –biskup, męczennik, 

jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli, święty Kościoła katolickiego i 

prawosławnego. 

W dniu św. Błażeja święci się skrzyżowane świece, zwane błażejkami, 

którymi następnie błogosławi się wiernych, aby zachować ich od bólu 

gardła. Błogosławiąc świece kapłan mówi: (...) Dając świadectwo wiary św. 

Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś 

mu łaski leczenia choroby gardła, prosimy Cię, pobłogosław te świece, aby 

wszyscy wierzący przez wstawiennictwo św. Błażeja, zostali uwolnieni od 

chorób gardła i wszelkiego innego zła, i aby zawsze mogli Ci dziękować 

(...). 

Agata Sycylijska, również: Święta Agata, Agata z Katanii (z Sycylii), (cs.) 

Muczenica Agafija, Sicilijskaja (ur. 235, zm. 5 lutego 251) – dziewica, 

męczennica chrześcijańska, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego. 

W dniu wspomnienia błogosławi się chleb, sól, wodę, które mają zapobiegać 

pożarom, szczególnie od pioruna. 

Paweł Miki (jap. パウロ三木 Pauro Miki, ur. 1565 w Kioto w Japonii, zm. 

5 lutego 1597 w Nagasaki) – japoński jezuita (SJ), męczennik 

chrześcijański, ofiara prześladowań antykatolickich, święty Kościoła 

katolickiego. 

 

PONIEDZIAŁEK  1 Luty 

 

17:00 + babcie i dziadkowie z oboj-

ga stron, dusze w czyśćcu cierpiące 

 

WTOREK 2 Luty 

Ofiarowanie Pańskie 

MB. Gromnicznej 

 

06:30 + Waldemar 

 

08:00 +Potrykus: Anna w dniu ur. i 

Roman 

 

17:00 + Urszula Borska w 1 r. śm. 

 

ŚRODA  3 Luty 

Św. Błażeja 

 

17:00 + Jan i Agnieszka Mach 

 

CZWARTEK 4 Luty 

 

   
17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

 

PIĄTEK 5 Luty 

Św. Agaty 

 

17:00 + rodzice: Feliks i Aniela 

Ciskowscy 

 

 

SOBOTA  6 Luty 

Św. Męczenników: Pawła Miki i 

Towarzyszy 

 

16:00 - Msza św. chrzcielna 

 

17:00 +  Monika, Grzegorz, Elżbieta 

Fiszer   

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

7 Luty 

 

08:00 + Anna Bigott w r. śm. 

 

9:15 + Mirosława Borska od ucz. 

pogrzebu 

 

10:30  + Paweł Behmke    
 

16:00 + dziadkowie Styn, Wolszon, 

Bystram, Hintzke 

 

16:00 + Magdalena Błaszkowska w 

rocz. śm., Anna Chwistek 
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Karmelitanki : Klasztor w Gdyni-Orłowie jest fundacją Karmelu elbląskiego. Osiem 
sióstr rozpoczęło tu regularne życie karmelitańskie dnia 16 czerwca 1981 roku. Tego 
samego roku przystąpiono do budowy kaplicy i rozbudowy budynku klasztornego, a 
także do zagospodarowania zakupionego od miasta nieużytku z przepływającą 
przezeń malowniczą rzeczką Kaczą. Klasztor został erygowany 3 kwietnia 1983, 
natomiast 16 listopada 1984 roku odbyła się uroczysta konsekracja kaplicy. Prace 
około rozbudowy klasztoru zakończono w roku 1986. Szybki rozwój liczebny 
wspólnoty spowodował, że siostry podjęły starania o utworzenie nowej fundacji. 
Powstała ona w 1997 roku w Bornem Sulinowie koło Szczecinka. W roku 2004 
rozpoczęto starania o kolejną fundację w Suchej Hucie koło Przywidza. Grupa Sióstr 
Fundatorek rozpoczęła tam życie wspólnotowe 14 października 2009 roku. Od kilku 
lat w klasztorze w Gdyni prowadzone są, przy współpracy z Ojcami Karmelitami 
Bosymi, dni skupienia dla młodzieży zainteresowanej duchowością karmelitańską. 
 
Betlejemitki: Trzy kilometry na północny wschód od Szemudu leży wieś Grabowiec. 
Idąc w stronę lasu, dociera się do niezwykłego miejsca, w którym panuje cisza, a 
jednocześnie radosna atmosfera. To tam kilkanaście lat temu zakonnice ze 
wspólnoty od świętego Brunona postanowiły założyć swoją siedzibę, nazywając ją 
Monasterem Najświętszej Dziewicy na Pustyni, w skrócie Betlejem. Określenie „na 
pustyni” jest nieco szokujące, bo na Kaszubach, poza ruchomymi wydmami w 
okolicach Łeby, trudno znaleźć pustynię. Chodzi tu jednak o przenośnię, nawiązującą 
do charakteru zgromadzenia. Zakonnice wybrały Kaszuby, bo wiele lat temu istniał u 
nas podobny erem zgromadzenia męskiego w Kartuzach. Betlejemki, albo jak brzmi 
to bardziej poprawnie, betlejemitki są wspólnotą kontemplacyjną. Nie wolno im 
rozmawiać, nawet między sobą. Jeśli potrzebują się porozumieć, piszą do siebie 
karteczki. Każda z nich mieszka we własnym eremie, samodzielnym domku. Ich życie 
opiera się na regule św. Brunona z Kolonii, ustalonej w XI wieku, ale nawiązującej do 
duchowości wschodniej, wypracowanej w IV wieku właśnie w pustynnych 
pustelniach. Notabene święty Brunon był założycielem zgromadzenia kartuzów, na 
Kaszubach obecnych od XIII wieku, w którym obowiązuje milczenie, modlitwa, post, 
praca i przebywanie w samotności przez większą część dnia. 
 
Benedyktynki:  Początki klasztoru żarnowieckiego sięgają roku 1240, kiedy to 
cystersi oliwscy zrobili fundację dla mniszek. W bulli papieża Innocentego IV z 1245 
r. skierowanej do cystersów oliwskich znajduje się zapis mówiący: „o siedzibie 
mniszek blisko jeziora”. Budowę murowanego kompleksu klasztornego i kościoła 
rozpoczęto w II poł. XIII w. W 1589 r. klasztor, osłabiony wpływami reformacji został 
przekazany siostrom benedyktynkom przysłanym przez Matkę Magdalenę Mortęską 
z Chełmna. Wspólnota rozwijała się. Siostry prowadziły także szkołę dla dziewcząt i 
pracownię haftu, słynną na całe Pomorze. Z tego też czasu pochodzi barokowy 
wystrój kościoła fundowany przez kolejne ksienie tego klasztoru. Po rozbiorach, w 
1834 r. nastąpiła kasata klasztoru: rząd pruski zakazał przyjmowania kandydatek do 

nowicjatu, wyboru ksieni oraz odebrał osobowość prawną i cały majątek. Ostatnia 
mniszka zmarła w klasztorze w 1866 r. Potem opiekę nad kościołem przejęła parafia, 
a część pięter klasztoru rozebrano. Dokładnie 80 lat po śmierci ostatniej mniszki, w 
1946 r. klasztor objęła część wspólnoty benedyktynek z Wilna. Tutaj zaczęły znowu 
żyć swoim charyzmatem. W 1990 r. rozpoczęto prace nad adaptacją strych na nową 
kaplicę, która została poświęcona w 1996 r. Kaplica umożliwia gościom uczestnictwo 
w modlitwach mniszek. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
IV Niedziela Zwykła – 31 stycznia 2021 r. 

 
•  Pojutrze przypada Święto Ofiarowania Pańskiego - Dzień Życia Konsekrowanego. 
Taca przeznaczona na zakony kontemplacyjne w naszej diecezji. Msze św. w tym 
dniu o 6.30, 8.00 i 17.00. 
 
• Za tydzień o godz. 14.15 spotkanie Żywego Różańca w kościele. 
 
• W tym tygodniu przypada w środę wspomnienie św. Błażeja. Po Mszy św. na-stąpi 
błogosławieństwo świecami osób mających problemy laryngologiczne, w piątek 
przypada wspomnienie św. Agaty – dziewicy i męczennicy. W tym dniu można wziąć 
po Mszy św. do domów pobłogosławiony chleb; w sobotę przypada wspomnienie 
św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. 
 
• W czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od 9.15-10.15. 
 
• W pierwszy piątek miesiąca odwiedzę przed południem stałych zgłoszonych 
chorych z posługą sakramentalną, zaś od 16.oo jest okazja do spowiedzi św. W 
pierwszy czwartek miesiąca Msza św. wotywna o Eucharystii, zaś w piątek o 17.00 
Msza św. wotywna o Sercu Bożym połączona z nabożeństwem eucharystycznym. 
 
• Intencje mszalne na rok 2022 zamawiać można od 2 lutego w biurze parafialnym.  
 
• Przy wyjściu można nabyć Gościa Niedzielnego w cenie 6 PLN i nasz parafialny 
biuletyn za dobrowolną ofiarą. 
 
• Na pomoc Chorwacji zebraliśmy do puszek 450 PLN. 
 
• Polecam waszej ofiarności sprzątanie kościoła. Stosowna puszka znajduje się z tyłu 
świątyni. Dziękuję za ofiary złożone w dniu dzisiejszym na ogrzewanie kościoła. 
 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


