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Komentarz do Ewangelii: 

Początek daje proroctwo Malachiasza (3, 1-4): „przybędzie do swej świątyni Pan, 
którego wy oczekujecie” (tamże I). Łatwo zastosować te słowa do wydarzenia, jakie 
dzisiaj wspominamy: przybycie Chrystusa do świątyni, gdzie Maryja i Józef ofiarują 
Go czterdziestego dnia po urodzeniu, według przepisów prawa Mojżeszowego. Syn 
Boży stając się człowiekiem, chciał „się upodobnić pod każdym względem do braci” 
(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 zachowywaniem prawa obowiązującego człowieka grzesznego. Wypełnienie 
prawa staje się w ten sposób okazją do spotkania Jezusa w świątyni ze swoim 
ludem, oczekującym Go przez wiarę. Istotnie wita Go Symeon, „człowiek prawy 
i pobożny, który wyczekiwał pociechy Izraela” (Łk 2, 25), i prorokini Anna żyjąca 
w modlitwie i pokucie. Oświeceni przez Ducha Świętego, oboje rozpoznają w tym 
małym dzieciątku, które przedstawia Panu młoda matka składając pokorną ofiarę 
ubogich, obiecanego Zbawiciela, a z serca ich wydobywa się hymn uwielbienia. 
Symeon wziął Je w objęcia wołając: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze 
Twemu... Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie” (tamże 29-30). Anna zaś mówi 
o Nim z radością „wszystkim, którzy wyczekiwali wyzwolenia Jerozolimy” (tamże 38). 

 

Myśl św. Jana Pawła II: 

„Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani 
są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne, «charakterystyczne przymioty Jezusa, 

dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo» 
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Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, 
rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go 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. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to 
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch 
Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy 
śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc 

Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, 
aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je  
w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Gdy upłynęły dni oczyszczenia 
Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w 
Prawie Pańskim: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w 
pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". A Jego ojciec i Matka dziwili się 
temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, 
Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". Była tam również 
prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła  
w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała 

wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się 
ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim 
wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili 
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta 
Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, 
a łaska Boża spoczywała na Nim. 

 (Łk 2, 22-40)  
 

INTENCJE MSZALNE OD 3 DO 9 LUTEGO W 

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W 

GÓRKACH 

PONIEDZIAŁEK. 03.02.2020 

17.00  Śp. Krystynę Kędziorek int. od rodziny Wroniewiczów 
z Rudy Talubskiej.  
17.00  Śp. Lidię Struzik.   
17.45  Śp. Kazimierę Krupniewską (greg. 1).  
17.45  Śp. Reginę Rutkowską (greg. 4). 
17.45  Śp. Emilię i Zbigniewa Poszytek.       

 

WTOREK. 04.02.2020 

  8.00  Śp. Henryka Czyżewskiego w 1 r. śmierci i Stanisława 
w 7 r. śmierci.    
17.00  Śp. Tadeusza w 24 r. śmierci oraz rodziców Wiktorię i 
Pawła.      
17.00  Śp. Lidię Struzik.   
17.45  Śp. Kazimierę Krupniewską (greg. 2). 
17.45  Śp. Reginę Rutkowską (greg. 5). 
17.45  Śp. Witolda Szczypka int. od kolegów z pracy.  

 

ŚRODA. 05.02.2020 

17.00  Śp. Arkadiusza Ciołek w 30 dniu po śmierci.    
17.00  Śp. Teresę Siarkiewicz int. od uczestników 
pogrzebu.      
17.00  Śp. Lidię Struzik.   
17.45  Śp. Kazimierę Krupniewską (greg. 3). 
17.45  Śp. Reginę Rutkowską (greg. 6).  

 

CZWARTEK. 06.02.2020 

17.00  O zdrowie, szybki powrót do zdrowia, Boże 
błogosławieństwo dla Katarzyny Mikulskiej przez wst. MBF.    



17.00  Za zmarłych z rodziny Grzechników Edwarda, Rozalię, 
Władysława, Weronikę, Jana, Mariannę.    
17.00  Śp. Lidię Struzik.  
17.45  Śp. Kazimierę Krupniewską (greg. 4). 
17.45  Śp. Reginę Rutkowską (greg. 7). 

 

PIĄTEK. 07.02.2020 

17.00  Śp. Teresę Siarkiewicz int. od uczestników 
pogrzebu.       
17.00  Śp. Lidię Struzik.   
17.45  O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski 
dla Edyty z okazji 30 r. urodzin przez wst. MBF.     
17.45  Śp. Kazimierę Krupniewską (greg. 5). 
17.45  Śp. Reginę Rutkowską (greg. 8).  

 

SOBOTA. 08.02.2020 

17.00  Dziękczynno - błagalna w 30 r. ślubu Agnieszki i 
Grzegorza Trzpil z prośbą o Boże błogosławieństwo na 
dalsze lata życia małżeńskiego.     
17.00  Śp. Aleksandrę Jażyna oraz Ryszarda i Mieczysława.  
17.00  Śp. Lidię Struzik. 
17.45  Śp. Kazimierę Krupniewską (greg. 6). 
17.45  Śp. Reginę Rutkowską (greg. 9).  

 

NIEDZIELA. 09.02.2020 

8.00  Za parafian i pielgrzymów.   
8.00  O szczęśliwą operację dla Anny przez wst. MBF. 
8.00  Śp. Ewę, Stanisławę, Władysława Kędrów oraz Mariana 
Wielgosza.  
8.00  Śp. Apolonię Ragus.         
10.00  Śp. Jadwigę Makulec w 1 r. śmierci.  
10.00  Śp. Mieczysława Ragusa w 6 r. śmierci.  
10.00  Śp. Eryka Dobosza int. od uczestników pogrzebu.   

10.00  Śp. Stanisława Kurowskiego w 15 r. śmierci, rodziców, 
braci z obojga stron, zmarłych z rodzin Kurowskich i 
Górków.      
12.00  Dziękczynno - błagalna w 18 r. urodzin Jakuba Kisiel z 
prośbą o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i 
opiekę MBF.    
12.00  Dziękczynna w 50 r. ślubu Kazimiery i Jerzego 
Tobiasz z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski w dalszym życiu małżeńskim przez wst. MBF 
int. od dzieci.  
12.00  Śp. Franciszka Konopackiego w 1 r. śmierci.   
12.00  Śp. Lidię Struzik.    
18.00  Śp. Kazimierę Krupniewską (greg. 7).  
18.00  Śp. Jerzego Traczyka w 7 r. śmierci.   
18.00  Śp. Reginę Rutkowską (greg. 10).   

 
Ogłoszenia duszpasterskie Święto Ofiarowania Pańskiego  

4 Niedziela Zwykła - 02.02.2020r. 
 
1. Błogosławieństwo świec z racji dzisiejszego święta na 

wszystkich Mszach świętych. 
2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej 

niedzieli miesiąca wyjątkowo w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 
godz. 10.00. 

3. W pierwszy wtorek miesiąca nabożeństwo za wstawiennictwem 

Św. Michała Archanioła po Mszy św. o godz. 17.45 o wyzwolenie od 
wszelkich zniewoleń, o uzdrowienie z duchowych zranień i 
uchronienie od wpływu szatana. Zapraszamy członków Szkaplerza i 
czcicieli Św. Michała Archanioła.   

4. W pierwszy czwartek miesiąca w ramach Godziny Świętej, 
zapraszamy na godz. 16.00 na wspólną adorację Najświętszego 
Sakramentu, ze szczególną modlitwą o nowe powołania do 
kapłaństwa i życia konsekrowanego. 



5. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.30. Wyjazd 
do chorych z racji pierwszego piątku od godz. 9.00 i od 14.00.  

6. Dzieci z klasy III przygotowujące się do I Kom św. 
proszone są wraz z rodzicami w dniu dzisiejszym na Mszę św. o 
godz. 10.00 i spotkanie organizacyjne.  

7. Zmiana tajemnic różańcowych dla członkiń róż w przyszłą 
niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. 

8. Zapraszamy osoby dorosłe, panie i panów, do czytania na 
niedzielnej Mszy świętej tekstów Pisma świętego, czytań mszalnych 

i modlitwy wiernych. Zadania tego może podjąć się każdy, kto 
potrafi dobrze czytać. Zachęcamy również osoby dorosłe do śpiewu 
psalmu podczas Mszy świętej. Czynne włączenie się w liturgię 
niedzielną ożywi, wzbogaci nasze spotkanie z Bogiem i jako wierni 
oddamy większą chwałę Bogu. Osoby, które chcą podjąć się tej 
służby, prosimy o kontakt z ks. Jakubem lub ks. Januszem.  

9. Prosimy mężczyzn o pomoc w rozbierania choinek w kościele 
oraz szopki w poniedziałek na godz. 9.00. 

10.  Bóg zapłać za prace w domu rekolekcyjnym Krzysztofowi 
Boratyńskiemu z kolegą.  

11.  Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła, a także 
dokonywanie wpłat na konto parafialne. Wszystkich darczyńców, 
projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.  

12.  W tym tygodniu kościół czci: w środę św. Agaty, dziewicy i 
męczennicy; w czwartek świętych męczenników Pawła Miki i 

Towarzyszy.  
13.  Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar 

mieszkańcom Taluby. Na następny tydzień kościół przygotowują: 
Talarek Małgorzata, Pietrzak Beata, Piórkowska Monika, Gładysz - 
Sztandarska Sylwia, Barud Anna.  

14.  Na rozpoczęty nowy tydzień wszystkim solenizantom, 
parafinom i pielgrzymom nawiedzającym nasze Sanktuarium 
życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki MBF i swoich 
świętych patronów.  


