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XXIII Światowy Dzień Chorego
O mądrości serca wyrażającej się słowami z Księgi Hioba „Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi” (29, 15) pisze Ojciec Święty w orędziu na XXIII Światowy
Dzień Chorego. Franciszek zaznacza na wstępie, że postawą prawdziwej chrześcijańskiej
mądrości jest otwartość umysłu i serca na cierpiących braci oraz umiejętność dostrzegania
w nich obrazu Boga. Konsekwencją jest służba bliźnim z cierpliwością i wytrwałością.
Posługa ta jest niejednokrotnie cicha i trudna, jednak to jedyna droga skutecznego dawania
potrzebującym miłości i pokrzepienia. „Prawdziwa miłość jest dzieleniem się bez
osądzania, bez usiłowania nawracania drugiego; jest wolna od fałszywej pokory, która w
gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się z dokonanego czynu” – stwierdza Franciszek.
Zaznacza przy tym, że i czas cierpienia może być „uprzywilejowanym czasem łaski
i źródłem do uzyskania i umocnienia mądrości serca”….
Czytelniku Informatora czy wysłałeś już kartkę, sms`a bądź wykonałeś telefon
z życzeniami do chorego znajomego, krewnego? Jeżeli nie – zrób to jak najszybciej.
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Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.
Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do
niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych
i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić,
ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam
się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu:
"Wszyscy Cię szukają". Lecz On rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem". I chodził po całej Galilei,
nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

„Gorączka: stan towarzyszący chorobie polegający na zwiększeniu temperatury
ciała”. Gorączka to sygnał, że organizm funkcjonuje nie tak, jak powinien, że trzeba się
zatrzymać, przyjrzeć, zdiagnozować, dać czas na leczenie. Gorączka daje sygnały, mówi
o chorobie. Najgorzej, jak podskoczy do 42. Wtedy ponoć białko się ścina. Robi się
śmiertelnie niebezpiecznie. Dziwne, ludzie, bywa, lubią lekceważyć gorączkę.
Czy Pan Jezus mógł pozbawić teściową Piotra dobrodziejstwa gorączki? Zabrać jej
ten w ciele ulokowany probierz mówiący o równowadze, stanie zdrowia? Nie sądzę. Nie
z takiej gorączki uleczył Pan Jezus kobietę, bo gorączka gorączce nierówna.
Z jakiej zatem?
Z takiej, którą rozgorączkowaniem moglibyśmy nazwać, niecierpliwością, paniką,
gorączką z powodu gorączki. „Co taki w gorącej wodzie jesteś kąpany” – mówimy do
kogoś czasem. „Coś taki niecierpliwy, coś taki rozgorączkowany?!”. Zwolnij, zatrzymaj
się, poczekaj. Nie lubimy gorączki, bo jest nieprzyjemna. Jeszcze bardziej nie lubimy jej
wówczas, gdy nie potrafimy sobie z nią poradzić. Chcemy szybko, zaraz, byle biec, uciec...
przed sobą. Leczenie bowiem bywa długie. Zwłaszcza kiedy dotyczy nie tyle stanu
zapalnego ciała, ile stanu zapalnego duszy.
Myślę, że Jezus uzdrawia teściową Piotra z takiej właśnie gorączki,
rozgorączkowania. Mówi jej przez to: „masz czas”, „możesz zwolnić”, „nie musisz się
spieszyć, panikować”, bo leczenie duszy trwa długo.
Bóg daje człowiekowi czas. To ludzie się spieszą. Bóg nie pospiesza, wie, że zajęcie
się sobą ma sens. Wyleżeć, wyleczyć.
Dziwne. Teściowa Piotra zaraz wstała i im usługiwała. No cóż. Nawet gdy Bóg chce
człowiekowi ulżyć, ten i tak upierać się będzie przy swoim, ale nie obwiniajmy za to Boga.

OGŁOSZENIA
1. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w niedzielę, 8 lutego br.
o godz. 17.00 w plebanii.
2. W ubiegłym tygodniu ministranci, którzy zdobyli najwięcej punktów za swoją posługę
byli na wspólnym wyjeździe do kina i na pizzę. Koszty wyjazdu zostały pokryte
z funduszu ministranckiego.
3. Dziękujemy za ofiary złożone do radnych oraz na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości
1144,50 zł. Bóg zapłać!
DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Dominika Badowskiego - ochrzczone dziecko oraz rodzinę polecamy modlitwom Parafian.

Święta Scholastyka, dziewica
Scholastyka urodziła się w 480 roku w Nursji
(w środkowych Włoszech) i była siostrą bliźniaczką św.
Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny
kościół pw. św. Benedykta. W podziemiach kościoła jest
część muru, który stanowił dom rodzinny Scholastyki
i Benedykta. Scholastyka była niewątpliwie od dziecka
pod urokiem św. Benedykta. Towarzyszyła też mu w
jego podróżach i naśladowała jego tryb życia,
poświęcony Panu Bogu. Kiedy Benedykt założył
pierwszy klasztor w Subiaco, ona założyła podobny
klasztor dla niewiast w Plombariola
Do dnia
dzisiejszego istnieją tam dwa klasztory na pobliskich
wzgórzach. Można także oglądać grotę, gdzie się
spotykali na świętych rozmowach. Podobnie działo się
na Monte Cassino. Umarła 10 lutego 542 r.
Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin
wszystkich benedyktynek.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Do salki katechetycznej wchodzi dość niespodziewanie ksiądz dziekan z wizytacją. Pyta:
- Dzieci, co najlepiej umiecie?
- Umiemy dobrze - odpowiadają dzieci - "Wierzę w Boga". Każde z nas po kolei mówi
z pamięci jedno zdanie. Tak nauczyła nas siostra katechetka.
- Dobrze, zaczynajcie recytację.
Zdanie pierwsze "Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego" pięknie wyrecytowała
dziewczynka. Dalsze też swobodnie wypowiadano. Ale przy "Wierzę w Ducha Świętego"
zapadło milczenie.
- Czy nie wierzycie w Ducha Świętego? - zdziwił się wizytator.
Po dłuższym milczeniu wstaje mały chłopiec i mówi:
- W Ducha Świętego nie my wierzymy, ale nasz kolega Janek. Tylko dziś ma grypę i nie
przyszedł na lekcję.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 09. 02. 2015 r.

7:30 – wolna intencja.
WTOREK, 10. 02. 2015 r.

Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
7:30 – wolna intencja.
ŚRODA, 11. 02. 2015 r.

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Światowy Dzień Chorego
16:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 15 kwietnia 2015 r./
o Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia i opiekę Matki Bożej dla chorych
naszej Parafii (int. Par. Zespołu Caritas);
za + Józefa Pasika w 1 roczn. śm;
+ Janinę Kaczmarską w 1 roczn. śm.;
+ Mariusza w 8 roczn. śm. i Piotra Kościechów, zm. c.r. Kościechów;
+ Antoniego Skonecznego w 5 roczn. śm., zm. c.r. Skonecznych i Knurowskich;
+ Mariana Klimczaka, Janinę i Wacława Andrzejewskich;
+ Helenę Piotrowską w 7 rocz. śmierci.
CZWARTEK, 12. 02. 2015r.

7:30 – wolna intencja.
PIĄTEK, 13. 02. 2015 r.

16:00 – za + Wacława Bielickiego w 9 roczn. śm. i dziadków Bielickich.
SOBOTA, 14. 02. 2015 r.

Święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy
16:00 – za + Kazimierę i Tadeusza Skonecznych.
NIEDZIELA, 15. 02. 2015 r.

9:00 – zbiorowa:
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Mariusza oraz
Agnieszki i Roberta z ok. rocznicy zawarcia sakr. małżeństwa;
+ Michała, Stanisłąwę Bogusławskich, Eugeniusza i Janinę Duczek w 2 roczn. śm.
oraz zm. c.r. Duczków;
+ Stanisława i Władysławę Trzcińskich, Mariannę i Wojciecha Wieczorków;
+ Mieczysława Kamińskiego w 11 roczn. śm, oraz rodziców Borsów i Kamińskich;
+ Piotra Głowackiego (int. od siostry Ireny z rodz.);
+ Stanisława Maszewskiego, Józefa i Genowefę Kwiatkowskich;
+ Józefa Szymczaka, Bronisława Maika, Henrykę Gromnicką w 2 roczn. śm.;
+ Mariannę Pietrzak (int. od bratowej Marianny z rodz.);
+ Jana w 18 roczn. śm., Franciszkę i Tadeusza Włodarczyków, Sabinę i Tadeusza
Wójciaków, dziadków Adamskich, Barbarę Balcerzak;
+ Sabinę Płocką w 1 roczn. śm.;
+ Jana Kupidura, rodziców Gabryszewskich, Mariannę i Feliksa oraz Mariannę
i Stanisława Kupidurów;
+ Józefę i Jana Wiśników;
+ Zofię i Ignacego, Wacława Włostowskich, Jana Rogulskiego i zm. rodziców;
+ Irenę Sierota w 2 roczn. śm., dziadk. Marszałków i Skonecznych;
+ Antoninę i Józefa Kępów, dziadków Kępów i Gierachów.
12:00 – za + Mirosława w 26 roczn. śm. i Zdzisławę Studzińskich oraz teściów
Adamowiczów.
16:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Stasia z ok. 1 roczn. urodzin.

