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Dzisiaj po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
Jutro przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji
nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele
pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do Świątyni
Jerozolimskiej. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia w tym dniu
świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa-Światłość świata.
Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie
oświeca zawiłe i ciemne drogi naszego życia. W tym też dniu na Mszy św.
o godzinie 16.00 dzieci I- komunijne otrzymają z rąk swoich ojców świecesymbol Chrystusa- Światłości Świata. Pozostałe Msze św. o godzinie 9.00
i 18.00.
Jednocześnie od 1997 roku 2 lutego w Kościele powszechnym obchodzimy
ustanowiony przez Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Naszą modlitwą i ofiarą w szczególny sposób obejmujemy osoby, które oddały
swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach,
zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania
do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Po każdej
Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych.
We wtorek przypada wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika,
patrona wstawiającego się za cierpiącymi na choroby gardła. Tego dnia na
zakończenie Mszy Świętych będziemy mogli przyjąć specjalne błogosławieństwo
za przyczyną tego świętego.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po
niej Msza św. wieczorna– zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny
17.00. O godzinie 18.00 Msza św. z Komunią św. wynagradzającą.
W sobotę z racji I soboty miesiąca ks. Łukasz odwiedzi swoich chorych. Ksiądz
Proboszcz odwiedzi swoich chorych 11 lutego. Po Mszy św. Różaniec Fatimski.
Zapraszamy ze świecami.
W sobotę po Mszy Świętej porannej zapraszamy wszystkich chętnych do
pomocy przy demontażu choinek i dekoracji bożonarodzeniowych w kościele.
Nadal trwa wizyta duszpasterska, zwana kolędą, kiedy to kapłani wnoszą Boże
błogosławieństwo w nasze domy. W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców
ulic:
poniedziałek – 02.02 – od godziny 14.00 – Nadbrzeżna 36 –
dokończenie
wtorek – 03.02 – od godziny 14.00 – Mickiewicza 1-7 i 6-16, 11-31 i
18-30
środa – 04.02 – Mickiewicza 33-41, 32-50, Morawka 4,6,7
czwartek- 05.02 – Morawka 8,9,10,18,17,19,20,29
piątek– 06.02 – Morawka 30,31, 35,36,37
sobota – 07.02 – Rodziny pominięte i nieobecne – na zaproszenie
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii bądź
kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne, którego
numer podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary
już złożone.
W związku z kolędą kancelaria w tym tygodniu czynna tylko w sobotę w
wyznaczonych godzinach. W nagłych sprawach prosimy zgłaszać się
bezpośrednio po Mszy św. o godzinie 9.00.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze, gromnice i wiele innych artykułów.

Święty Błażej, biskup i męczennik
Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św.
Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św.
Grzegorza z Nyssy, św. Piotra z Sebasty, św. Cezarego i
wielu innych. Był to niegdyś jeden z najbujniejszych
ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię,
został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój
zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na
stolicę biskupią w położonej nieopodal Sebaście (wcześniej w
Armenii, dziś Sivas w Turcji). Podczas prześladowań za
cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd
nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu
jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój
lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej
kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Chłopcu
groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu św.
Błażeja błogosławi gardła. W niektórych stronach Polski na dzień św. Błażeja
robiono małe świece, zwane "błażejkami", które niesiono do poświęcenia i dotykano
nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do spożycia
cierpiącym na ból gardła.Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa
namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze tortury, by zmusić go
do odstępstwa od wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto
go mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem m.in. kamieniarzy i
gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób, które muszą dbać o
swoje gardło i struny głosowe; jest także patronem chorwackiego miasta
Dubrownik. Jego kult był znany na całym Wschodzie i Zachodzie. Przyzywany
podczas chorób gardła, opiekun zwierząt, jeden z Czternastu Świętych
Wspomożycieli. W ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który
błogosławi. Atrybutami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie,
dwie skrzyżowane świece, zgrzebło - narzędzie tortur.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

