
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV Niedziela Zwykła – 30 stycznia 2022 r. 

  

   Jutro przypada wspomnienie św. Jana Bosko, w środę przypada 

Święto Ofiarowania Pańskiego - Dzień Życia Konsekrowanego. Taca 

przeznaczona na zakony kontemplacyjne w naszej diecezji. Msze św. w 

tym dniu: o 6.30, 17.00 i 18.00. Przynosimy gromnice. 

  

 W tym tygodniu ponadto przypada w czwartek wspomnienie św. 

Błażeja. Rano po Mszy św. nastąpi błogosławieństwo świecami osób 

mających problemy laryngologiczne, w sobotę przypada wspomnienie 

św. Agaty – dziewicy i męczennicy. W tym dniu można wziąć po Mszy 

św. do domów pobłogosławiony chleb 

• 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 16.15 jest okazja do 

spowiedzi św.  W pierwszy czwartek wieczorna 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 2023 zamawiać można od 1 lutego w 

biurze parafialnym.  

• Przy wyjściu można nabyć Gościa Niedzielnego w cenie 8 PLN  i 

nasz parafialny biuletyn za dobrowolną ofiarą. 

• Za tydzień o godz. 14.15 spotkanie Żywego Różańca w kościele. 

• Za tydzień zbiórka do puszki na ogrzewanie kościoła. 

Ks. Sławomir Skoblik - proboszcz 

PONIEDZIAŁEK 31 Stycznia 

Św. Jana Bosko 

 

17:00  - O zdrowie i Boże błogosła-

wieństwo w rodzinie 

 

WTOREK 1 Luty 

 

17:00 + Hincke: Gertruda i Brunon od 

znajomej z Kluczy 

 

ŚRODA  2 Luty 

Ofiarowanie Pańskie 

M.B. Gromnicznej 

 

06:30 + Zygfryd oraz Feliks Buja 

 

17:00 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00  + mama Romualda Ferdynus z 

ok., urodzin 

 

 

CZWARTEK  3 Luty 

Św. Błażeja 

 

08:45  +   Potrykus: Anna z ok ur. i 

Roman 

 

17:00 +  rodzice chrzestni, z obojga 

stron: dziadkowie, ciocie, wujkowie 

PIĄTEK 4 Luty 

 

17:00 +  Leon, Franciszka /ona/, Józef 

i Franciszek Mach 

  

SOBOTA  5 Luty 

 

17:00 +  Jerzy Sarna 

 

V  NIEDZIELA zwykła 

6 Luty 

 

08:00 +  Bolda: Irena, Jan, Barbara, 

Józefa /ona/ 

 

10:30 +   dziadkowie: Styn, Wolszon, 

Bystram, Hintzke   
 

16:00 +  Fiszer: Monka, Grzegorz, 

Elżbieta 
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Kartka z kalendarza 

 

Jan Melchior Bosko wł. Giovanni Melchiorre Bosco (ur. 16 sierpnia 1815 w Becchi, zm. 

31 stycznia 1888 w Turynie) – duchowny włoski, prezbiter, założyciel zgromadzenia 

salezjanów i salezjanek oraz Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, twórca 

Rodziny Salezjańskiej, święty Kościoła katolickiego. Nazywany jest „Ojcem i Nauczycielem 

Młodzieży” 

 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – dzień ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 

w 1997 roku przypadający corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, stwarzający 

okazję do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce, to okazja do wsparcia klasztorów 

kontemplacyjnych. Właśnie na ich rzecz przed świątyniami w tym właśnie dniu odbywa się 

specjalna zbiórka do puszek. 

Do różnych wspólnot i instytutów życia konsekrowanego należy niespełna 39 tys. osób, 

wśród których prawie 70 proc. stanowią kobiety. 

 

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. Czasem też poświęcano chleb, 

wino, wodę i owoce. W liturgii godzin możemy zapoznać się z fragmentem kazania św. 

Augustyna wygłoszonego z racji święceń biskupich, w którym kaznodzieja mówi o potrzebie 

cierpienia pasterza za swoje owce. Tekst ten dostosowano do osoby św. Błażeja, który jako 

dobry pasterz cierpiał i oddał swoje życie w ofierze za owce (swoich diecezjan). 

Współcześnie w Kościele katolickim błogosławi się świece ku czci św. Błażeja i udziela się 

nimi błogosławieństwa obecnym w świątyni wiernym, tradycyjnie dotykając gardła 

skrzyżowanymi świecami (można to czynić, np. w domu i nie tylko w sam dzień poświęcony 

św. Błażejowi). 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 tym dniu błogosławi się chleb, sól, wodę, 

które mają zapobiegać pożarom, szczególnie od pioruna. 

Wspólnota monastyczna od Betlejem, od Wniebowzięcia NMP i od św. 

Brunona – nowa katolicka wspólnota mnisza wpisująca się w duchowość 

kartuską. Ma dwie gałęzie: żeńską i męską. Pierwszą inspirację do jej utworzenia 

otrzymała grupa francuskich pielgrzymów związanych z zakonem 

dominikańskim, przebywając na Placu św. Piotra podczas uroczystości 

ogłoszenia dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny przez papieża 

Piusa XII 1 listopada 1950 roku. Wspólnota monastyczna została zatwierdzona w 

roku 1993 przez Jana Pawła II. W roku 1998 powstał na terenie archidiecezji 

gdańskiej monaster sióstr betlejemitek. 

Życie mnisze w monasterach ma charakter ławry – swego rodzaju kolonii 

pustelników, formy życia zakonnego powstałej na Wschodzie chrześcijaństwa, 

która harmonijnie łączy życie w samotności, w pustelni, z życiem wspólnym, 

będącym istotnym elementem życia Kościoła. Tę formę życia zakonnego w 

chrześcijaństwie zachodnim zapoczątkował w XI w. św. Brunon z Kolonii, gdy 

utworzył koło Grenoble pierwszą kartuzję. Mniszki i mnisi żyją w osobnych 

monasterach. W eremie każdy mieszka w osobnym domku-pustelni. Schodzą się 

rano i wieczorem na wspólnie sprawowaną Eucharystię oraz główne godziny 

liturgiczne. Bogata liturgia godzin jest sprawowana zasadniczo według tradycji 

wschodniej, bizantyjskiej z elementami liturgii kartuskiej. Niedziela jest 

szczególnym dniem, w którym członkowie monasteru przebywają ze sobą. W 

tygodniu, poza wspólną liturgią, życie mnisze przebiega w samotności i 

milczeniu, na modlitwie, pracy. Jednym z elementów formacyjnych, na wzór 

prawosławnych klasztorów rosyjskich, jest poddawanie swego życia duchowego 

pouczeniom „starca”, którym są starsze, bardziej doświadczone siostry w 

monasterach żeńskich i bracia w monasterach męskich. Głównym motywem 

powołania mniszek i mnichów Betlejem jest adoracja wraz z Marią 

Wniebowziętą Trójcy Świętej oraz tzw. „trzymanie świętej straży” – 

eschatologiczne czuwanie w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. 

 

Habit, wzorowany na habicie kartuzów, jest podobny u mniszek i mnichów: 

składa się z tuniki przepasanej pasem z różańcem oraz z długiego szkaplerza z 

kapturem. Przód i tył szkaplerza są połączone ze sobą po bokach za pomocą 

dwóch pasów materiału, które stanowią znak ślubów zakonnych. Mniszki noszą 

niebieski welon. 


