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�wiêto Oczyszczenia
Czterdziestego dnia po Bo¿ym Narodzeniu Ko-

�ció³ obchodzi �wiêto Ofiarowania Pañskiego, zwa-
ne dawniej �wiêtem Oczyszczenia Naj�wiêtszej Ma-
ryi Panny, a w tradycji polskiej �wiêtem Matki Bo-
¿ej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w �wi¹-
tyni Jerozolimskiej by³o wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu
�wiêtej Rodziny. �w. £ukasz Ewangelista napisa³:
Gdy za� nadszed³ dzieñ poddania ich, zgodnie z Pra-
wem Moj¿eszowym oczyszczeniu, zanie�li Go do Je-
rozolimy, aby by³ ofiarowany Panu, wed³ug tego, co
jest napisane w Prawie Pañskim: Ka¿de pierworodne
dziecko p³ci mêskiej bêdzie po�wiêcone Panu. Mieli
równie¿ z³o¿yæ ofiarê zgodnie z tym, co jest powie-
dziane w Prawie Pañskim: parê synogarlic lub dwa
go³¹bki (£k 2,22-24). Wed³ug Prawa Moj¿eszowego
ka¿da kobieta przez czterdzie�ci dni po urodzeniu
ch³opca, a przez osiemdziesi¹t dni po urodzeniu
dziewczynki pozostawa³a "nieczysta". Nie wolno jej
by³o dotykaæ niczego �wiêtego, ani wchodziæ do �wi¹-
tyni. Po up³ywie tego czasu matka musia³a przynie�æ
do �wi¹tyni jednorocznego baranka. Je�li za� by³a
zbyt uboga, aby przynie�æ baranka, to przynosi³a dwie
synogarlice albo dwa m³ode go³êbie, jednego na ofia-
rê ca³opaln¹ i jednego na ofiarê przeb³agaln¹ za ni¹ i
wtedy by³a oczyszczona (por. Kp³ 12,8).

�wiat³o�æ na o�wiecenie pogan
Pami¹tkê tego dnia, w którym w jerozolimskiej

�wi¹tyni starzec Symeon wzi¹³ na rêce sze�ciotygo-
dniowe Dzieci¹tko i uniós³ Je wysoko z najwy¿sz¹

Matka Bo¿a Gromniczna
czci¹, poznaj¹c w Nim Zbawiciela �wiata, Ko�ció³ obcho-
dzi³ ju¿ w IV wieku. Od po³owy V wieku ustalono datê
2 lutego jako �wiêto Prezentacji Dzieci¹tka Jezus. W VII
wieku pojawia siê nazwa Oczyszczenia Naj�wiêtszej
Maryi Panny. W tradycji polskiej, dzieñ ten nazywa siê
�wiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej. W ten sposób uwy-
pukla siê fakt przyniesienia przez Maryjê ma³ego Jezusa
do �wi¹tyni. W czasie Ofiarowania, starzec Symeon wzi¹³
na rêce Pana Jezusa i wypowiedzia³ prorocze s³owa:
�wiat³o�æ na o�wiecenie pogan i na chwa³ê ludu Izraela
(£k 2,32). Wed³ug podania, procesja z zapalonymi �wie-
cami by³a znana w Rzymie ju¿ w V wieku. Natomiast od
X wieku upowszechni³ siê obrzêd po�wiêcania �wiec, któ-
rych p³omieñ symbolizuje Jezusa � �wiat³o�æ �wiata,
Chrystusa, który ucisza³ burze, by³, jest i na zawsze po-
zostanie Panem wszystkich praw natury...

Tradycja polska
W Polsce �wiêto Ofiarowania Pana Jezusa ma cha-

rakter wybitnie Maryjny. Widzimy Maryjê, jako Tê, która
sprowadzi³a na ziemiê niebiañskie �wiat³o i która tym
�wiat³em nas broni oraz os³ania od wszelkiego z³a.
Dlatego czêsto bierzemy do r¹k gromnice, zw³aszcza w niebezpie-
czeñstwach wielkich klêsk i gro¿¹cej �mierci. Po�wiêcone 2 lutego
�wiece, jakby widomy znak Bo¿ej Jasno�ci, zapala siê w trudnych
¿yciowych chwilach po to, aby "zadzia³a³a" interwencja Bo¿ej Opatrz-
no�ci. W religijnej tradycji polskiej podczas burzy nadal stawiamy
gromnicê w oknach. Gromnicami za¿egnywano klêski gradowe, ich
dymem kre�lono znaki krzy¿a na drzwiach, piecu, oknach i belkach
stropowych, jako "zapory przeciw nieczystym si³om i nieszczê-
�ciom". W ka¿dym domu katolickim powinna byæ przynajmniej jed-
na gromnica. Zapala siê j¹ tak¿e przy konaj¹cym, aby Maryja - Ta,
która nios³a do �wi¹tyni Jezusa - �wiat³o�æ Prawdziw¹, prowadzi³a
dusze umieraj¹cych wprost do wiekuistej �wiat³o�ci, do nieba.

"Przed³u¿ony" okres Bo¿ego Narodzenia
Z Uroczysto�ci¹ Matki Bo¿ej Gromnicznej koñczy siê w Pol-

sce okres �piewania kolêd, trzymania ¿³óbków i choinek � koñczy
siê "przed³u¿ony" okres Bo¿ego Narodzenia. Liturgicznie okres ten
koñczy siê wcze�niej � �wiêtem Chrztu Pana Jezusa. Jednak pol-
ski zwyczaj ma swoje uzasadnienie nie tylko w dawnej tradycji, ale
przede wszystkim w tym, ¿e w Matkê Bo¿¹ Gromniczn¹ Pan Jezus
jeszcze jako Dzieciê jest ofiarowany w �wi¹tyni. Czêsto tak¿e ra-
zem z uroczysto�ci¹ Matki Bo¿ej Gromnicznej koñczy siê równie¿
w Polsce okres kolêdowania, czyli duszpasterskiej wizyty po do-
mach. Od 1997 roku z woli �wiêtego Jana Paw³a II, Ko�ció³ po-
wszechny obchodzi równie¿ dnia 2 lutego Dzieñ ̄ ycia Konsekro-
wanego, po�wiêcony modlitwie za osoby, które odda³y swoje ¿ycie
na s³u¿bê Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadze-
niach i instytutach konsekrowanych.



29 stycznia 2017                      NA SKALE                              Nr 05(938)/2

c.d. na str. 3

26 grudnia 2004 roku potê¿na
fala tsunami o wysoko�ci 12 metrów
zatrzyma³a siê na progu bazyliki
Sanktuarium Matki Bo¿ej Dobrego
Zdrowia w Vailankanni, w której
uczestniczy³o we Mszy �w. przesz³o
2000 wiernych.

Bazylika w Vailankanni znajduje
siê w odleg³o�ci 100 m od brzegu mo-
rza i jest na tym samym poziomie co
inne budynki, które wokó³ niej stoj¹. Jest
rzecz¹ niewyt³umaczaln¹ z naukowego
punktu widzenia, dlaczego fala tsuna-
mi, która pop³ynê³a w g³¹b l¹du na odle-
g³o�æ pó³ kilometra i zniszczy³a wszyst-
kie budynki, zarówno przed jak i za ba-
zylik¹, pozostawi³a j¹ sam¹ nietkniêt¹?
Wszystkie budowle, wokó³ bazyliki zo-
sta³y ca³kowicie zniszczone przez masy
wody morskiej. Zginê³o wtedy ponad ty-
si¹c osób, które znajdowa³y siê poza
terenem bazyliki, natomiast przesz³o
2000 osób uczestnicz¹cych we Mszy
�w. nawet nie zdawa³o sobie sprawy z
tego co siê dzia³o. Biskup tamtejszej
diecezji Devadass Ambrose powiedzia³,
¿e mia³a miejsce nadzwyczajna inter-
wencja Boga, ¿e to by³ niesamowity cud.
T³umaczy³, ¿e zajezdnia autobusowa,
która znajduje siê za sanktuarium, w
odleg³o�ci 500 m od morza, zosta³a za-
lana, tak samo jak domy i hotele wokó³
bazyliki, które fala o dwunastometrowej
wysoko�ci ca³kowicie zniszczy³a. Dla-
czego ta sama fala, zatrzyma³a siê przed
bramami sanktuarium, które jest w od-
leg³o�ci 100 m od pla¿y?

Cud w Vailankanni (Indie)
Sanktuaria nieznane...

Odpowied� jest tylko jedna, to by³o
nadzwyczajne Bo¿e dzia³anie ochrania-
j¹ce Sanktuarium i ludzi przebywaj¹cych
na jego terenie. W swoim komunikacie
z 27 stycznia 2005 r. biskup Devadass
jednoznacznie stwierdza, ¿e mamy tu
do czynienia z wielkim cudem.

Prof. Henryk Szyd³owski uwa¿a,
¿e jest to najwiêkszy cud XXI w. Pisze:
�Cudowne ocalenie Sanktuarium w Va-
ilankanni pozwala lepiej zrozumieæ frag-
ment Ksiêgi Wyj�cia (Wj14, 15 -), w któ-
rym znajdujemy opis przej�cia Izraeli-
tów przez Morze Czerwone pomiêdzy
dwoma �wa³ami� wód; po prawej i po le-
wej stronie�.

Tak samo bazylika Santhome w
Chennai, która znajduje siê nad brze-
giem zatoki Bengalskiej, zosta³a w cu-

downy sposób ocalona 26 grudnia 2004
r. przed fal¹ tsunami. Wszystkie budynki
wokó³ niej zosta³y ca³kowicie zdewasto-
wane przez morsk¹ wodê, która jednak
nawet nie tknê³a bazyliki. Budynek tej
wspania³ej sakralnej budowy zosta³
wzniesiony w miejscu, w którym �w. To-
masz Aposto³ zosta³ po swojej �mierci
pochowany w 72 r. Miejscowi ludzie opo-
wiadaj¹, ¿e �w. Tomasz przed swoj¹
�mierci¹ wbi³ pal przed schodami pro-
wadz¹cymi do ko�cio³a i powiedzia³, ¿e
woda morska nigdy nie dotrze do tego
miejsca. Setki okolicznych mieszkañ-
ców uciekaj¹c przed fal¹ tsunami schro-
ni³o siê w bazylice i dziêki temu prze¿y-
³o tê straszn¹ katastrofê.

Historia powstania
sanktuarium w Vailankanni

W upalny letni dzieñ 1560 r. pe-
wien ch³opiec, który mia³ na imiê Tamil,
jak zwykle ka¿dego ranka, niós³ mleko
z wioski Vailankanni dla bogatego cz³o-
wieka, który mieszka³ w oddalonej o 10
km. miejscowo�ci Nagapattinam. Bêd¹c
w drodze zatrzyma³ siê na krótk¹ drzem-
kê w cieniu du¿ego figowego drzewa.
Obudzi³ go silny podmuch wiatru i wte-
dy zobaczy³ przed sob¹ zachwycaj¹c¹
niesamowitym piêknem postaæ Matki
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Jezus na rêce.
Promieniowa³a od Nich �wiat³o�æ mi³o-
�ci, rado�ci i pokoju. Tamil czu³, ¿e jest
kochany i akceptowany. Maryja
u�miechnê³a siê do niego i poprosi³a o
mleko, aby nakarmiæ Jezusa. Tamil chêt-
nie poda³ Jej wszystko co mia³. Widzia³
czaruj¹cy u�miech ma³ego Jezusa, któ-
ry ku jego wielkiemu zdziwieniu, wypi³
ca³¹ zawarto�æ naczynia. Matka Bo¿a
podziêkowa³a Tamilowi i wtedy widze-
nie znik³o.



Ch³opiec znalaz³ siê w bardzo k³o-
potliwej sytuacji. Kiedy dotar³ do boga-
tego cz³owieka, który odbiera³ mleko,
opowiedzia³ mu, co spotka³o go w dro-
dze. Bogaty cz³owiek wpad³ w gniew,
pos¹dzaj¹c Tamila o k³amstwo. Otwo-
rzy³ przykrycie pustej kanki i kiedy ra-
zem patrzyli do jej wnêtrza, ku ich wiel-
kiemu zdumieniu, widzieli jak nape³nia-
³a siê mlekiem, a¿ do przelania siê na
zewn¹trz. Bêd¹c �wiadkiem oczywiste-
go cudu, natychmiast pobiegli na miej-
sce objawienia, gdzie ponownie poka-
za³a im siê Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem
Jezus. Miejscowi chrze�cijanie uwierzy-
li, ¿e objawi³a siê tam Matka Bo¿a i za-
czêli przychodziæ na to miejsce, aby w
ufnej modlitwie zawierzaæ Jezusowi
przez wstawiennictwo Maryi wszystkie
swoje cierpienia i problemy. Zaczê³y siê
tam dokonywaæ cudowne uzdrowienia i
nawrócenia. Kilka lat pó�niej inny ch³o-
piec, który mia³ sparali¿owane nogi,
sprzedawa³ przechodniom ma�lankê w
pobli¿u miejsca objawieñ w Vailankan-
ni. Pewnego dnia nagle pojawi³a siê
przed nim przedziwna �wiat³o�æ, w �rod-
ku której zobaczy³ przepiêkn¹ postaæ
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Jezus. Byli
ubrani w bia³e szaty i promieniowali nie-
samowitym ciep³em mi³o�ci i pokoju.
Maryja poprosi³a ch³opca o kubek ma-
�lanki dla Jezusa. Poda³ z rado�ci¹ i z
satysfakcj¹ obserwowa³ jak Dzieci¹tko
Jezus wypi³o ca³¹ zawarto�æ. Matka
Bo¿a podziêkowa³a ch³opcu za jego
hojno�æ i poprosi³a, aby uda³ siê do miej-
scowo�ci Nagapattinam i powiedzia³
mieszkaj¹cemu tam katolikowi, ¿eby
wybudowa³ ko�ció³ w miejscu Jej obja-
wienia siê. Ch³opiec odpowiedzia³, ¿e

chêtnie spe³ni to polecenie, ale ma spa-
rali¿owane nogi i musi poczekaæ do
przyj�cia mamy, aby go tam zawioz³a.
Wtedy Matka Bo¿a zwróci³a siê z pro�b¹
do Jezusa, aby uzdrowi³ ch³opca. Po
chwili powiedzia³a chromemu ch³opcu,
aby wsta³ i szed³ o w³asnych si³ach.
Ch³opiec spróbowa³ i ku swojej nieopi-
sanej rado�ci przekona³ siê, ¿e zosta³
cudownie uzdrowiony i mo¿e normalnie
chodziæ i biegaæ. Przebieg³ 10 kilome-
trow¹ trasê z Vailankanni do Nagapatti-
nam ile mia³ si³ w nogach. Spotka³ tam
mê¿czyznê, o którym mówi³a mu Mat-
ka Bo¿a. Dowiedzia³ siê od niego, ¿e
poprzedniej nocy mia³ sen, w którym
Maryja powiedzia³a mu, ¿e ma oczeki-
waæ wizyty ch³opca. Mê¿czyzna ten nie
mia³ ju¿ w¹tpliwo�ci i bez wahania wy-
budowa³ kaplicê w miejscu objawieñ w
Vailankanni. Umie�ci³ w niej statuê Ma-
ryi z Dzieci¹tkiem Jezus. Od tamtego
czasu rzesze pielgrzymów zaczê³y
przybywaæ do tej ma³ej kapliczki. Za
wstawiennictwem Matki Bo¿ej dokony-
wa³y siê liczne cudowne uzdrowienia i
nawrócenia, a Maryjê nazwano Matk¹
Bo¿¹ Dobrego Zdrowia. W kronikach
sanktuarium opisany jest te¿ fakt cudow-
nego ocalenia ¿aglowca z Portugalii.

Pod koniec 17 wieku portugalski
statek handlowy p³yn¹³ z Makao do Chin,
w zatoce Bengalskiej trafi³ na potê¿ny
sztorm. Marynarze i kupcy, którzy nim
p³ynêli byli g³êboko wierz¹cymi lud�mi,
odznaczali siê szczególnym nabo¿eñ-
stwem do Naj�wiêtszej Maryi Panny.
Potê¿ne fale przelewa³y siê przez po-
k³ad, a szanse unikniêcia zatopienia
by³y minimalne. ̄ eglarze byli �wiadomi,
¿e tylko nadzwyczajna Bo¿a interwen-
cja mo¿e ich uratowaæ. Instynktownie
wszyscy padli na kolana prosz¹c Mat-
kê Bo¿¹ o cud ocalenia. Z³o¿yli przy-
siêgê, ¿e je¿eli prze¿yj¹, to w miejscu
gdzie wyl¹duj¹, wybuduj¹ ko�ció³ ku
czci Naj�wiêtszej Maryi Panny. Ich ¿ar-
liwa modlitwa zosta³a natychmiast wy-
s³uchana. Wiatr przesta³ wiaæ, morze siê
uspokoi³o, a ¿aglowiec spokojnie dotar³
do brzegów w Vailankanni. Kiedy Portu-
galczycy wyszli na brzeg, to najpierw
uklêkli dziêkuj¹c Bogu i Matce Naj�wiêt-
szej za cudowne ocalenie. Nastêpnie
zorientowali siê, ¿e w pobli¿u jest ma³a,
pokryta strzech¹ kaplica z figurk¹ Mat-
ki Bo¿ej. Ju¿ wiedzieli, ¿e musz¹ zbu-
dowaæ tu solidny murowany ko�ció³. Na-
tychmiast zabrali siê do budowy. Dzia³o
siê to 8 wrze�nia, w �wiêto Narodzenia
Naj�wiêtszej Maryi Panny. Taki by³ po-
cz¹tek istnienia najwiêkszego sanktu-
arium Matki Bo¿ej w Indiach w Vailan-
kanni, zwanego te¿ Indyjskim Lourdes,
do którego ka¿dego roku pielgrzymuje
przesz³o 20 milionów ludzi prosz¹c Ma-
ryjê o wstawiennictwo u Boga o ³aski
uzdrowienia duchowego i fizycznego.
Pielgrzymuj¹ tu nie tylko katolicy, ale
tak¿e wyznawcy innych religii. Ka¿de-
go roku odnotowuje siê tu setki cudow-
nych uzdrowieñ oraz liczne nawrócenia.

za: Mi³ujcie siê! 3-2014
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PONIEDZIA£EK  30.01.17
  8.00 1) + Franciszka (greg.)

2) ++ W³adys³aw, Helena Gajda
18.00 Dziêkczynna w 7 rocz. �lubu
Moniki i Piotra z pro�b¹ o Bo¿e
b³ogos³awieñstwo na dalsze lata

WTOREK 31.01.2017
  8.00 + Henryk Stylo (8 r.�m.),

++ Jadwiga, Barbara, Henryka
Owczarczyk, + Maria Rogoziñska

18.00 1) + Franciszka (greg.)
2) ++ Pawe³, Józefa Werbi³owicz

�RODA 01.02.2017
  8.00 + Józef (greg.)
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 02.02.2017
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA

OFIAROWANIE PAÑSKIE
  8.00 + Józef (greg.)
15.00 ++ Weronika, Józef, Jan, Maria
17.00
18.00 ++ Maria, Jan, Adam

PI¥TEK 03.02.2017
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA

  8.00 O ¿yw¹ wiarê dla Oskara i b³og.
Bo¿e dla jego rodziny

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 ++ z rodzin Jachimowskich

i Waryñskich
SOBOTA 04.02.2017

  8.00  ++ Weronika, Józef, Zbigniew,
Oskar

18.00  ++ Maria, Józef Gicalowie,
++ Jan, Wanda Pawliccy

NIEDZIELA 05.02.2017
  8.00 + Józef (greg.)
  9.30
11.00 W 70. rocznicê urodzin Barbary;

o b³ogos³awieñstwo, zdrowie
i opiekê Matki Bo¿ej

12.00 + Maria Karolczyk (10 r.�m.)
13.00 Dziêkczynna za udzielon¹ pomoc

rodzinie Agaty
18.00 + Malwina Dygut � intencja od

córki Ma³gorzaty z rodzin¹

INTENCJE MSZY �W.
30.01.2017 - 05.02.2017

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.

Z gromnic¹ w rêku...

Gromnica - jak sugeruje sama nazwa - chroni od gromu i gradobicia. Jej
�wiat³o towarzyszy konaj¹cemu i pomaga w przej�ciu na drug¹ stronê ¿ycia. Wie-
rzono, ¿e obroni w zimowe noce przed wilkami. W polskiej kulturze i tradycji nie
sposób przeceniæ znaczenia gromnicy i �wiêta Matki Boskiej Gromnicznej.

Pisze Jan Uryga (�Rok polski w ¿yciu, tradycji i obyczajach ludu�) ��Przy-
chodzi³ dzieñ Matki Bo¿ej Gromnicznej, a moja babka z szacunkiem wyci¹ga³a ze
starej skrzyni na ubrania �wiecê woskow¹, przyozdabiaj¹c j¹ mirtem i wst¹¿k¹.
Gdy wróci³a z ni¹ z ko�cio³a, obchodzi³a ca³e obej�cie, by w koñcu zapalon¹ okop-
ciæ belkê sufitow¹ znakiem krzy¿a, wierz¹c w przemo¿n¹ opiekê Maryi nad do-
mem, zw³aszcza w czasie letnich burz, gdy zapalona gromnica �wieci³a w oknie
domu (�). Po kilku latach, gdy moja babka umiera³a z gromnic¹ w d³oni, ujrza³em
w jej oczach poddanie siê woli Bo¿ej, widzia³em, z jak¹ otuch¹ wpatrywa³a siê w
p³on¹cy ogieñ gromnicy, jakby widz¹c przy swym ³ó¿ku Gromniczn¹ Pani¹, która
ma j¹ przeprowadziæ z tego �wiata do domu Ojca w niebie�.

�wiat³o p³on¹cej gromnicy starano siê zawsze donie�æ do domu. Gospodarz
wêdrowa³ z nim po ca³ym obej�ciu, przyklêkaj¹c na ka¿dym progu, aby uchroniæ
swój dobytek przed dzia³aniem z³ych mocy. P³omieniem znaczy³ okna, drzwi i
belkê tragarzow¹ domu, a potem szed³ do zabudowañ gospodarczych, aby pob³o-
gos³awiæ zwierzêta.

Na co dzieñ gromnica by³a zawieszana nad ³o¿em, przed obrazem Maryi.
Zapalano j¹ we wszystkie �wiêta maryjne, a podczas burzy stawiano w oknie, bo
powiadano: Jak ciê¿ki grzmot, czy b³yskawice, postaw w oknie gromnicê. A ponie-
wa¿ pocz¹tek lutego to po³owa kalendarzowej zimy � Gromnica, zimy po³owica - i
czêsto okres najtê¿szych mrozów, wiêc pod ch³opskie zagrody podchodzi³y wy-
g³odnia³e wilki. Wierzono, ¿e �wiat³o gromnicy odpêdza je,  powtarzaj¹c: Od grom-
nic wilcy stadem odchodz¹. Nie brakowa³o, oczywi�cie, równie¿ porzekade³ pogo-
dowych, np.:

Gdy s³oñce jasno �wieci na Gromnicê, to przyjd¹ wiêksze mrozy i �nie¿yce;
Gdy na Gromnicê roztaje � rzadkie bêd¹ urodzaje;
Gdy na Gromnicê z dachu ciecze, zima jeszcze siê odwlecze;
Gdy na Gromniczn¹ mróz, chowaj ch³opie sanie, szykuj wóz.
Powiadano równie¿: W dzieñ panny Gromnicznej bywaj zdrów, mój �liczny!,

co by³o zachêt¹ dla kawalerów, aby d³u¿ej nie zwlekali z o�wiadczynami, bo wkrót-
ce zacznie siê Wielki Post, a wtedy trzeba bêdzie jeszcze d³ugo poczekaæ.

W wielu rejonach Polski jeszcze i dzisiaj gospodarze na drzwiach chaty
kre�l¹ zapalon¹ gromnic¹ krzy¿, aby strzeg³ przed klêskami ¿ywio³owymi i wilka-
mi. A s³u¿y im do tego w³a�nie gromnica po�wiêcona 2 lutego.
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