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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Job 7,1-4.6-7 (Marność życia ludzkiego)
Psalm responsoryjny: Ps 147A,1-2.3-4.5-6
Drugie czytanie:1 Kor 9,16-19.22-23 (Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii)
Ewangelia: Mk 1,29-39 (Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy)

11 luty - Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Światowy
Dzień Chorego

Południowa Francja przy granicy z Hiszpanią. Rok 1858. Niezbyt bogate, kilkutysięczne
miasteczko Lourdes, położone w Pirenejach. Nad przepływającą opodal rzeką Gave, w
przedpołudnie 11 lutego, młoda Maria Bernadetta Soubirous, wraz z dwiema koleżankami zbiera
drewno na opał. Nagle w nadrzecznej grocie, zwanej Massabielle, oczom zmęczonej dziewczynki
ukazuje się niezwykły widok. Oto przed nią pojawia się tajemnicza pani w lśniąco białej szacie.
Niebawem okazuje się, że Pani (tak określa ją Bernadetta) zaprasza czternastoletnią pasterkę
na kolejne „widzenia”, których
ostatecznie
odnotowano
osiemnaście (między 11 lutego 16
lipca).
Z
czasem
przychodzą wraz z nią zwykli
gapie, a później - coraz
większe
rzesze
ludzi,
przekonanych,
że
w
zaściankowym Lourdes dokonał
się prawdziwy cud…Skromna,
prosta dziewczyna z ubogiej
rodziny Ludwiki i Franciszka
Soubirous - byłego młynarza, stała
się narzędziem, którym Matka
Boża posłużyła się, aby przekazać
ludzkości swoje orędzie. W
cztery lata po ogłoszeniu dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu
Maryi (1854), Maryja objawiła się
światu jako „Niepokalane
Poczęcie” . Wezwała grzeszników
do czynienia pokuty oraz cały
Kościół do nawrócenia i odmawiania modlitwy różańcowej. Na miejscu objawień kazała
wybudować kościół (bazylika konsekrowana w 1876 r.), który niebawem stał się sanktuarium
maryjnym o światowym zasięgu oddziaływania. Za sprawą Matki Bożej w Lourdes dochodziło
do coraz to bardziej oczywistych cudów, głównie uzdrowień. Z czasem miejsce to stało się celem
pielgrzymek chorych z całego świata, w nadziei uzdrowienia. Dziś Lourdes odwiedza rocznie
kilka milionów pielgrzymów w poszukiwaniu wiary, uzdrowienia z chorób ciała i duszy,
rozwiązania trudnych spraw. Bernadetta Soubiurous musiała wiele wycierpieć, świadcząc o
prawdziwości doznanych przez siebie objawień. Liczne badania, prowokacje ze stron
naukowców, lekarzy, ateistów (XIX wieczna Francja!) były tylko częścią prób, przez które musiała
przejść Bernadetta, aby ostatecznie Kościół potwierdził, że w Lourdes rzeczywiście doszło do
cudu. Za namową biskupa Tarbes, wstąpiła do zgromadzenia sióstr Notre Dame w Nevers. Miało
to oszczędzić Bernadetcie natarczywego zainteresowania świata objawieniami, jakich doznała.
W tym też miejscu wzrastała w łasce i zjednoczeniu z Bogiem. Tam też 16 kwietnia 1879 roku
zmarła w opinii świętości, w wieku 35 lat,. Bernadetta Soubirous została beatyfikowana 14
czerwca 1925 r. przez Piusa XI. Jej kanonizacja odbyła się w Rzymie, w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1933 r., w uznaniu świętości jej życia. Warto zaznaczyć, że
ciało Bernadetty, złożone w sarkofagu, nie rozłożyło się! Obecnie można podziwiać jej relikwie
złożone w kaplicy kościoła klasztoru w Nevers.
/Piotr Lewandowski/

Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO
NA XXIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Drodzy bracia i siostry,
z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego
przez św. Jana Pawła II, zwracam się do Was wszystkich,
którzy nosicie ciężar choroby i na wiele sposobów jesteście
złączeni z cierpiącym ciałem Chrystusa; jak również do Was,
pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w służbie
zdrowia. Temat w tym roku zaprasza nas do medytacji słów
z Księgi Hioba: "Niewidomemu byłem oczami, chromemu
służyłem za nogi" (29,15). Chciałbym ją podjąć w
perspektywie mądrości serca (sapientia cordis).
1. Mądrość ta nie jest znajomością teoretyczną, abstrakcyjną,
wynikiem rozumowania. Raczej jest ona, jak określa ją św.
Jakub w swoim Liście, "czysta, dalej, skłonna do zgody,
ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców,
wolna od względów ludzkich i obłudy" (3,17). Z tego też
powodu jest ona postawą wlaną przez Ducha Świętego w
umysły i serca tych, którzy potrafią
otworzyć się na cierpienia braci i
dostrzec w nich obraz Boga. Uczyńmy
zatem naszym zawołanie Psalmu:
"Naucz nas liczyć dni nasze / abyśmy
osiągnęli mądrość serca" (Ps 90,12). W
tej mądrości serca (sapientia cordis),
która jest darem Boga, możemy zebrać
owoce Światowego Dnia Chorego.
2. Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie Hioba,
która zawiera słowa "Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi" jest podkreślony wymiar służby
potrzebującym ze strony tego prawego człowieka, który
cieszy się autorytetem i zajmuje szczególne miejsce wśród
starszych miasta. Jego postawa moralna przejawia się w
służbie ubogiemu, który prosi o pomoc, a także w trosce o
sierotę
i
wdowę
(por.
Hi
29,
12-13).
Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie słowami, ale
swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są
"oczami niewidomego" i "stopami chromego"! Osoby, będące
blisko chorych, którzy potrzebują stałej opieki, pomocy w
umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta posługa,
szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać się
męcząca i ciężka. Jest stosunkowo łatwo służyć przez kilka
dni, ale trudno pielęgnować osobę przez wiele miesięcy lub
nawet lat, także wówczas, gdy nie jest ona już w stanie
wyrazić swojej wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka
droga uświęcenia! W tych chwilach, wnosząc również
wyjątkowy wkład w misję Kościoła, można liczyć w sposób
szczególny
na
bliskość
Pana.
3. Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony
obok chorego jest czasem świętym. To uwielbienie Boga,
który kształtuje nas na obraz swego Syna, który "nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie
na okup za wielu" (Mt 20, 28). Jezus sam powiedział: "Ja
jestem pośród was jako ten, który służy" (Łk 22, 27).

Prośmy z żywą wiarą Ducha Świętego, aby dał nam łaskę
zrozumienia wartości towarzyszenia, często w sposób cichy,
tym naszym siostrom i braciom, którzy, dzięki naszej bliskości
i naszej życzliwości, poczują się bardziej kochani i umocnieni.
Jakież wielkie kłamstwo kryje się natomiast w niektórych
wyrażeniach, które kładą nacisk na tzw. "jakość życia",
przekonując do uwierzenia, że życie poważnie dotknięte
chorobą
nie
jest
warte
dalszej
egzystencji!
4. Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu. Świat,
w którym żyjemy zapomina niekiedy o szczególnej wartości,
jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż jest się
pochłoniętym przez pośpiech, nawał obowiązków, rzeczy do
wykonania i w ten sposób łatwo zapomina się o wartości
bezinteresownej opieki nad bliźnim. U źródeł takiej postawy
jest często letnia wiara, która zapomniała o słowach Pana:
"Wszystko to Mnieście uczynili" (Mt 25, 40). Dlatego
chciałbym przypomnieć raz jeszcze, "absolutny priorytet,
jakim jest wyjście poza siebie ku bratu", jako jedno z dwóch
głównych przykazań stanowiących fundament wszelkich
norm moralnych i jako najjaśniejszy znak
przy dokonywaniu rozeznania na drodze
duchowego rozwoju, w odpowiedzi na
absolutnie bezinteresowny dar Boga.
(Adhortacja
Apostolska,
Evangelii
gaudium, 179). Z samej natury misyjnej
Kościoła wypływa "czynna miłość wobec
bliźniego, współczucie, które rozumie,
towarzyszy i
promuje"
(tamże).
5. Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim bez
osądzania go. Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby leczyć
chorych i czasu na ich odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymać
się przy nich, jak przyjaciele Hioba: "Siedzieli z nim na ziemi
siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli
ogrom jego bólu"(Hi 2,13). Przyjaciele Hioba jednakże
ukrywali w sobie negatywny osąd o nim: myśleli, że jego
nieszczęście było karą Bożą za popełnioną winę. Natomiast
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. Doświadczenie Hioba znajduje swoją
autentyczną odpowiedź tylko w Krzyżu Jezusa, najwyższym
akcie solidarności Boga z nami, zupełnie darmowym,
bezgranicznie miłosiernym. I ta właśnie odpowiedź miłości na
dramat ludzkiego cierpienia, zwłaszcza cierpienia
niezawinionego, pozostaje na zawsze wpisana w ciało
Chrystusa zmartwychwstałego, w te Jego chwalebne rany,
które są zgorszeniem dla wiary, ale są również
sprawdzianem wiary (por. Homilia podczas Kanonizacji Jana
XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.).
Nawet wówczas, gdy choroba, samotność i niepełnosprawność
przeważają w naszym życiu, będącym darem dla innych,

doświadczenie bólu może stać się uprzywilejowanym
czasem łaski i źródłem do uzyskania i umocnienia mądrości
serca.

W ten sposób staje się zrozumiałe, dlaczego Hiob u kresu
swego doświadczenia, zwracając się do Boga, mógł
stwierdzić: "Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie
ujrzałem Cię wzrokiem" (Hi 42,5). Również osoby
zanurzone w tajemnicy cierpienia i bólu, przyjętego jednak
z wiarą, mogą stać się żywymi świadkami tej wiary, która
pozwala współistnieć z samym cierpieniem, pomimo że
ludzka inteligencja nie jest w stanie do końca go zrozumieć.
6. Macierzyńskiej opiece Maryi, która przyjęła w swoim
łonie i zrodziła Mądrość wcieloną, Jezusa Chrystusa,
naszego Pana, powierzam tegoroczny Światowy Dzień
Chorego.

O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się
za wszystkimi chorymi i za tymi, którzy się nimi opiekują.
Spraw, abyśmy w służbie cierpiącemu człowiekowi i przez
samo doświadczenie cierpienia, mogli przyjąć i rozwijać w
sobie prawdziwą mądrość serca.
Z tym błaganiem w intencji Was wszystkich łączę moje
Apostolskie Błogosławieństwo.
/Papież Franciszek/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy w naszej parafii
Dzień Życia Konsekrowanego. Taca
zbierana
podczas
Mszy
św.
przeznaczona
jest
na
zakony
klauzurowe. W przyszłą niedzielę taca
przeznaczona
będzie na
nasze
Seminarium Duchowne w Warszawie.
O godz. 18:00 Msza Św. i spotkanie dla
Kandydatów
do
Bierzmowania.
Obecność obowiązkowa.
2. Również w dniu dzisiejszym po
Mszach Św. odbędzie się koncert
charytatywny przygotowany przez nasz
zespół
"Genesis"
na
rzecz
podopiecznych Parafialnego Zespołu
Caritas
3. W tym tygodniu zakończyliśmy
tegoroczną Kolędę. Osoby, które nie
mogły nas przyjąć w wyznaczonym
terminie prosimy o zgłaszanie innego
terminu do zakrystii lub kancelarii. W
tym tygodniu postaramy się odwiedzić
wszystkich, którzy sobie tego życzą.
Przypominam nr tel. kom. na plebanię:
884062057. Ofiary zbierane podczas
kolędy w tym roku przeznaczone są na
spłatę kredytów zaciągniętych na
remont ogrodzenia wokół cmentarza.
4. W środę 11 lutego o godz. 18.00
zapraszamy członków Parafialnej Rady

Duszpasterskiej na zebranie. Jego
tematem będą papieskie konsultacje o
stanie współczesnej rodziny.
5. W sobotę 14.02.2015 r o godz. 18:30
na plebanii odbędzie się wyborcze
zebranie Parafialnego Zespołu Caritas.
Prosimy wszystkich członków PZC o
przybycie na zebranie.
6. W środę 11 lutego obchodzimy
Światowy Dzień Chorych. W jego
ramach Parafialny Zespół Caritas
zaprasza w niedzielę 15.02. 2015 r. o
godz. 10:00 na Uroczystą Mszę Św.
podczas której udzielony zostanie
Sakrament Namaszczenia Chorych.
7. W dniach 30 kwietnia do 3 maja
planujemy pielgrzymkę autokarową do
Sanktuariów w Sokółce, Wilnie i
Gietrzwałdzie. Koszt pielgrzymki 950,zł. Zapisy oraz zaliczkę w wysokości
400,- zł. przyjmujemy w zakrystii lub
kancelarii.
8. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 08 II – 15 II
Niedziela 08.02
8.30 (Czachówek)
10.00 + Marka w 4 rocz. śmierci, Jana i Jerzego Kur
10.00 + Anny w 1 rocz. śmierci i Mariana Wydra
12.00 + Genowefy w 5 rocz. śmierci, Antoniego,
Michała Masnych oraz zm. z rodz. Masnych
13.15 + Marii Papińskiej w 1 rocz. śm.
18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do
Bierzmowania
Za parafian
Środa 11.02.
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Intencja wolna
Piątek 13.02.
17.00 + Krzysztofa Grzesikiewicza, Marty i Juliana
Orlików, Stefana Trzeciaka
Sobota, 14.02.
17.00 + Ks. Mirosława Tabakę
Niedziela 15.02.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Pawła Jarosza
12.00 O Boże błog. dla Haliny i Dariusza Miesiaków w
25 rocz. ślubu
12.00 + Henryka Stańczyka
CHRZEST:
Ksawery Andrzej Charewicz-Biegaj
Oliwia Maria Szczepek
Cezary Świątkiewicz
Filip Świątkiewicz
Kinga Joanna Winiarek
13.15 Za parafian

intencje spisano 05.02.15

Dzień Chorego
Parafialny Zespół Caritas w ramach
Dnia Chorego zaprasza 15.02. 2015 r.
o godz. 10:00 na Uroczystą Mszę Św.
na
której
udzielony
zostanie
Sakrament Namaszczenia Chorych.

Refleksja na
V Niedzielę Zwykłą
„Słuchać Jezusa”
Jezus uzdrawiał wtedy i
uzdrawia też dziś. I tak jak
wtedy nie uzdrowił wszystkich, lecz
poszedł dalej, do innych miejscowości,
tak też i dziś nie uzdrawia wszystkich.
Dlaczego? Ponieważ On uzdrawia po to,
by nauczać. Cuda, które czyni Jezus mają
być tylko "ilustracją" Jego nauczania. My
jednak, podobnie jak ówcześni ludzie, nie
przywiązujemy do nauczania Jezusa tyle
wagi, co do czynionych przez Niego
uzdrowień.
A
tymczasem
owe
uzdrowienia obiektywnie nie mają zbyt
wielkiego znaczenia dla człowieka - i tak
przyjdzie za jakiś czas nowa choroba, a
potem śmierć. Ważniejsze jest słuchanie
Jezusa, bo On ma słowa życia
WIECZNEGO. /Mieczysław Łusiak SJ/



Weekly tweet

- wpis tygodnia

Jezus złe duchy wyrzucał i wielu
uzdrowił,
I z bagna grzechu tonących wyłowił,
«Pójdźmy gdzie indziej, … abym i tam
mógł nauczać…”
I poszedł na cały świat, głosić Słowo,
pouczać,
Bo misją Jego życia było zbawienie
Oraz miłość co chroni przed
potępieniem.
Kazimierz
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