
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 zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha 
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby po-
stąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosła-
wił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w po-
koju, 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 Ma-
ryi, 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, bar-
dzo 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 wy-
pełnili 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. 
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Niedzielne espresso             z ProboszczemNiedzielne espresso             z Proboszczem

Rozalia  BajerRozalia  Bajer

Krzysztof Kieślowski w swoich „Notatkach” napisał, że „chciał-
by zamknąć drzwi przed zgiełkiem, polityką, przed wszystkim,  
co wpycha się do jego życia pomimo jego woli”.
Scena Ofiarowania przepełniona jest modlitwą i skupieniem. 
Można odnieść wrażenie, iż w świątyni są jedynie Maryja i Józef 
z Jezusem, a także rozmodleni Symeon i Anna. 
Odwiedzających drewniany kościół w Łopusznej witają słowa 
księdza Józefa Tischnera: „Ciszą wszystkich cisz jest cisza kościół- 
ka. Kto chce znaleźć Boga, musi wejść w ciszę”.
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Nowe organy w dolnej kaplicyNowe organy w dolnej kaplicy

Dotychczasowe organy Domus 5 zostały zbudowane z końcem lat 70-tych ub. wieku, a zakupione 
jako używane około roku 2000. 10 lat temu zostały usunięte usterki w układach elektronicznych, 
poprzez wymianę przestarzałych kondensatorów elektrolitycznych, których kondycja ze wzrostem 
napięcia szybko malała. Na przełomie lat 2005/2006 wartość napięcia zasilania w gniazdkach wzro-
sła z 220 do 240 V. Eksploatacja organów przy tak podniesionym napięciu była możliwa jedynie bez 
zbytnich przeciążeń. Sugerowana wtedy przeróbka zasilacza nie doszła do skutku. W końcu elemen-
ty elektroniczne nie wytrzymały i nastąpiło fizyczne spalenie niektórych części, pociągając za sobą 
dalsze rozległe uszkodzenia układów. Firmy serwisujące tego typu sprzęt jednoznacznie stwierdziły, 
że nie podejmą się naprawy „tak wiekowego sprzętu” za rozsądną cenę, nie przekraczającą jego 
wartości.
W zaistniałej sytuacji została podjęta decyzja o zakupie nowszego typu organów z rynku wtórnego, 
o podobnych parametrach, gdyż ceny nowego tego typu instrumentu zaczynają się od 40.000 zł. 
Zakupiliśmy używane organy kościelne Johannus Opus 215, pochodzące z Holandii od firmy trud-
niącej się sprowadzaniem i konserwacją takiego sprzętu od wielu lat. W środę – 15 stycznia zostały 
zamontowane w kaplicy, po gruntownym przeglądzie i przystosowaniu do istniejących warunków. 
Organy posiadają własne nagłośnienie wewnętrzne, którego nie można na razie wykorzystać z po-
wodu umieszczenia ich w małym pomieszczeniu w tyle kaplicy. Wykorzystaliśmy więc istniejącą peł-
nopasmową kolumnę głośnikową o mocy 300 W, a do jej napędu zbudowano specjalny wzmacniacz 
o mocy 75 W (RMS), który przenosi wszystkie częstotliwości, nadając organom odpowiednie brzmie-
nie, najwierniej jak tylko to możliwe wydobywając z nich pełne walory dźwiękowe. Aby dodatkowo 



Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
 1. Obchodzimy dzisiaj Dzień Życia Konsekro-

wanego, dlatego do puszek składamy trady-
cyjne ofiary na zakony kontemplacyjne.

 2. O godz. 14.00 zapraszamy dzieci specjalnej 
troski, ich rodziców i opiekunów, na Mszę 
Świętą do dolnej kaplicy.

 3. W poniedziałek – 3 lutego obchodzimy wspo-
mnienie św. Błażeja. W tym dniu udzielimy 
błogosławieństwa świecami, które chroni 
przed chorobami gardła i pomaga w dobrym 
korzystania z daru mowy.

 4. Również w poniedziałek zapraszamy kobiety 
i wszystkich parafian, na „Modlitwę Matek” 
w intencji dzieci, wnuków i chrześniaków. 
Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. wieczor-
ną, po której odbędzie się modlitwa przed 
Najświętszym Sakramentem.

 5. W środę – 5 lutego obchodzić będziemy wspo-
mnienie św. Agaty. Po każdej Mszy Świętej 
tradycyjnie poświęcimy chleb, sól i wodę.

 6. W piątek – 7 lutego, po wieczornej Mszy św., 
w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie 
Rodziny Radia Maryja i Czcicieli NSPJ.

 7. Przypominamy, że podczas ferii w środy kan-
celaria parafialna jest czynna tylko od godz. 
16.00 do 17.00. 

 8. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar- 
tek i piątek miesiąca. Do spowiedzi zaprasza-
my od 17.00 do 18.00.

 9. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościo-
ła i złożoną ofiarę mieszkańcom Starych Blo- 
ków numer 19, 24 i 32. W tym tygodniu pro-
simy mieszkańców bloków numer 33 i 34.

 9. W przyszłą niedzielę składka specjalna na no- 
we ograny w dolnej kaplicy i prowadzone pra- 
ce remontowe.

wydobyć bogatsze brzmienie organ, a także umożliwić edycję głosu organisty z jego miejsca, zamon-
towano małą konsolę korekcyjną. Konsola przedwzmacniacza umożliwia wykorzystanie mikrofonu 
organisty bez użycia ogólnego nagłośnienia. Dodatkowo zamontowano ledowe oświetlenie nożnego 
manuału, co dzisiaj jest standardem.
Dziękujemy p. Jerzemu Zajdzie za bezpłatną kilkudziesięciogodzinną pracę związaną z zainstalo-
waniem nowych organów, zbudowaniem odpowiedniego wzmacniacza, zamontowaniem oświetlenia 
ledowego, a przede wszystkim za fachową konsultację z firmą, która sprowadziła organy z Holandii.

Organy Johannus Opus 215
Dwa profilowane manuały po 5 oktaw każdy. Liczba głosów 30, w tym 11 głosów do I manuału oraz 
11 głosów do II manuału i 8 głosów do pedału nożnego. 30 tonowa elektromagnetyczna klawiatura 
nożna prosta.



NIEDZIELA – 2 lutego
  7.00 † Aniela (w 3 r. śmierci) i Teofil  Baran 

(w 21 r. śmierci)
  8.30 † Adam Jakubowski w 2 r. śmierci
10.00 † Maria i Rudolf Pochopień z synami 

Antonim i Tadeuszem, z synową  
i wnukiem

11.30 † Maria Blarowska w 1 r. śmierci  
z mężem Władysławem

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Jolanta Sacharska w 10 r. śmierci 
PONIEDZIAŁEK – 3 lutego
  6.30 † Andrzej Krzak
18.00 † Otylia Latuszek
18.00 † Władysław Lachendro
WTOREK – 4 lutego
  6.30 † Marianna Kwiatek
18.00 † Władysław Gliniak w 3 r. śmierci
ŚRODA – 5 lutego
  6.30 † Andrzej Krzak
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo-
sławieństwo Boże dla Agaty w dniu 
imienin, † za zmarłych polecanych na- 
szej modlitwie w wypominkach rocznych; 
† Tomasz Czul; † Aniela Odrowąż, † Ja- 
dwiga Gomularz; † Maciej Kalisz; † Jan 
Jarmundowicz; † Stanisław Jastrząb; 
† Janina Szczerba; † Zofia Kubik;  
† Konstancja Gocal, † Ryszard Żmu- 
da; † Irena Kraus; † Maria Nycz; † Zdzi-
sław Żak; † Małgorzata Płoskonka.

CZWARTEK – 6 lutego
  6.30 † Julia Pasternak w 7 r. śmierci  

z synem Franciszkiem
18.00   W intencji kapłanów i misjonarzy
PIĄTEK – 7 lutego
  6.30 † Ryszard Cichoński
18.00   O błogosławieństwo Boże dla czcicie-

li NSPJ oraz pozostałych grup modli- 
tewnych działających w parafii (NSPJ)

SOBOTA – 8 lutego
  6.30 † Eugeniusz Maciejczyk w 9 r. śmierci
18.00 † Marian Spisak
NIEDZIELA – 9 lutego
  7.00 † Karol Chowaniec w 24 r. śmierci
  8.30 † Julian Rzeszoski w 20 r. śmierci oraz  

Kazimierz Lasota
10.00 † Wiesław Różański w 3 r. śmierci  

z teściem Józefem
11.30  Roczki
18.00 † Jan i Helena Stach 
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