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6 Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Ku pamiêci! „Jeœli chcesz mo¿esz mnie oczyœciæ. Chcê, b¹dŸ oczysz-
czony.” Przejmuj¹cy dialog cz³owieka chorego z Jezusem. Wielkim
ciê¿arem dla ka¿dego jest choroba. Tak cia³a, jak i ducha. Cz³owiek
szuka ratunku. Nadchodzi Wielki Post. To czas wewnêtrznego oczysz-
czenia. Pan Jezus ma moc uzdrowienia, oczyszczenia cz³owieka. JG

Ratowaæ cz³owieka
Gdy zaczynam pisaæ

te zdania przesuwaj¹
siê przed mymi oczami
wstrz¹saj¹ce sceny
ukazuj¹ce niezwyk³y
wysi³ek kolegów – hi-
malaistów dla ratowa-
nia cz³owieka. Na œcia-
nie Nanga Parbat po-
mogli jednej, do dru-
giego ju¿ nie dotarli.

Ile¿ jest w dzisiej-
szym œwiecie przejmu-
j¹cych wysi³ków, któ-
rych celem jest cz³o-
wiek. Uratowaæ go
przed œmierci¹. Poma-

to takie zakoñczenie œwi¹t. Dla
niektórych kolêdy z m³odych lat
spêdzanych wspólnie z rodzica-
mi s¹ jednym z najpiêkniej-
szych, wzruszaj¹cych wspo-
mnieñ mijaj¹cych lat. Do zoba-
czenia 16 lutego.

P.S. Trzecia zbiórka autokaro-
wa na wyjazd m³odego cz³owie-
ka do Panamy na spotkanie m³o-
dzie¿y z Ojcem Œwiêtym Fran-
ciszkiem przynios³a kwotê
327.66 z³, co daje nam w sumie
1051.42 z³.      Rozalia Borkowska
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6. Niedziela Zwyk³a 11 lutego 2018

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

1. Dzisiaj, w Œwiatowy Dzieñ
Chorego, naszymi modlitwami
otaczamy chorych i  cierpi¹-
cych. Zachêcamy do korzysta-
nia z daru, jakim w Koœciele jest
sakrament namaszczenia cho-
rych. Jest to sakrament uzdra-
wiaj¹cy: umacnia w s³aboœci,
a w przypadku osób, które nie
mog¹ ju¿ skorzystaæ z sakra-
mentu pokuty, tak¿e g³adzi
grzechy, je¿eli chory mia³ w ser-
cu pragnienie pojednania siê
z Panem Bogiem. Pamiêtajmy,
aby w przypadku ciê¿kiej cho-
roby bliskiej osoby nie zwlekaæ
z zatroszczeniem siê o udziele-
nie jej tego sakramentu.

2. Dziœ rozpoczynamy 40-go-
dzinne nabo¿eñstwo przed Wiel-
kim Postem. Po mszy œw. o godz.
13.30 wystawienie Najœwiêtsze-
go Sakramentu. Zachêcamy
wszystkich do adoracji Pana Je-
zusa w ci¹gu trzech kolejnych
dni nabo¿eñstwa.

3. Dzisiaj tak¿e, w ostatnich
dniach karnawa³u, Koœció³
w Polsce rozpoczyna Tydzieñ
Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu.
Problem alkoholizmu dotyka
wielu milionów naszych roda-
ków. Zachêcamy do modlitwy

kie udrêki dla naszego zbawie-
nia. Czêsto gardzimy i upokarza-
my innych. Cz³owiek dla cz³o-
wieka jest niedobry. Coraz wiê-
cej rozwœcieczonych ludzi. Ró¿-
ne has³a. S³owa rani¹ce jak kol-
ce z cierniowej korony. Broñmy
cz³owieka. Tak biednego, jak
i bogatego. W naszych rodzinach
potrzebna jest m¹dra g³owa i do-
bre serce.

Ka¿da tajemnica ró¿añca po-
przedzona jest kolêd¹. Ze
wzruszeniem zaœpiewaliœmy:
„Nie by³o miejsca dla Ciebie”,
jak¿e aktualnej w obecnej cza-
sach. Zamkniête drzwi to tak
jakbyœmy nie wpuœcili Go do
naszych domów: „Nie by³o
miejsca dla Ciebie, w niejednej
cz³owieczej duszy”.

Jezus przyszed³ na œwiat jako
pogromca z³a, a to z³o sz³o za
Nim ca³e ¿ycie. Jezus stawia³ mu
opór. Od pieluszek do ca³unu, od
¿³obu do grobu. Ile¿ z³a jest
wokó³ nas? Coraz wiêcej aktów
apostazji (odchodzenia od Ko-
œcio³a) obojêtnoœci religijnej,
rozpadu ma³¿eñstw. Na kolêdzie
nie widaæ dzieci, m³odzie¿y.
Przy o³tarzu coraz mniej lekto-

rów, ministrantów. Jezus umie-
raj¹c na krzy¿u odda³ nas
w opiekê swojej Matce.

Na Jasnej Górze obchodzone s¹
tzw. „Pawe³ki”, tj. nowenna do
œw. Paw³a z Teb, Pierwszego Pu-
stelnika, patrona zakonu Pauli-
nów, opiekunów Jasnej Góry.

Msza Œwiêta, apel, który nas
ubogaca, ale i zobowi¹zuje.
W modlitwie ró¿añcowej ks. In-
fu³at poleci³ wszystkie rodziny,
które w tym roku nawiedzi³ z ko-
lêd¹. Modlimy siê te¿ za Babcie
i Dziadków maj¹cych teraz swo-
je œwiêto. Ró¿añcem pielgrzyma
omadlamy ró¿ne nasze intencje.
Dajemy œwiadectwa jak wygl¹da
kolêda w naszych domach. Dla
pielgrzymów kolêda to taki nie-
zwyk³y, inny dzieñ. W miarê
mo¿liwoœci zbiera siê rodzina,
czêsto wielopokoleniowa. Stó³
z bia³ym obrusem, krzy¿, woda
œwiêcona, pal¹ce siê œwiece to
wszystko czeka. Otwarte drzwi
i otwarte serca. Kolêda to wizyta
kogoœ wa¿nego w moim ¿yciu.
Osoby szanowanej, dostojnej.
Ksi¹dz to jak Jezus odwiedzaj¹-
cy nasze domy. Wspólna modli-
twa. Zaœpiewanie wspólnie kolê-
dy. Przyjœcie ksiêdza po kolêdzie

i podjêcia dzie³ mi³osierdzia ce-
lem wspierania osób pragn¹cych
wyzwolenia siê z na³ogu. Przy tej
okazji przypominamy, ¿e przy
naszej parafii dzia³a wspólnota
AA s³u¿¹ca wsparciem osobom
uzale¿nionym.

4. W naszej archidiecezji roz-
poczyna siê dziœ okres spowiedzi
i Komunii œw. wielkanocnej; trwa
on do uroczystoœci Trójcy Prze-
najœwiêtszej 27 maja.

5. W Œrodê Popielcow¹ rozpo-
czynamy Wielki Post. Msze œw.
w tym dniu odprawiamy o godz.
6.00, 6.45, 7.30, 8.00, 10.00,
12.00, 16.00 i 18.00. Przypomi-
namy, ¿e wszystkich katolików
od 14. roku ¿ycia obowi¹zuje
wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych we wszystkie pi¹tki
roku  oraz w Popielec. Ponadto
katolicy pomiêdzy 18. a rozpo-
czêciem 60. roku ¿ycia zobowi¹-
zani s¹ do postu ograniczaj¹ce-
go siê do jednego posi³ku do syta
i dwóch lekkich w ci¹gu dnia
w Popielec i w Wielki Pi¹tek. Od
tego postu nie ma dyspensy. Post
jest wyrazem zjednoczenia
z cierpi¹cym Zbawicielem oraz
œrodkiem do wewnêtrznego
oczyszczenia. W Œrodê Popiel-
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Poniedzia³ek 12 lutego

 6.00 W intencji Bogu wiadomej
6.45 Œp. Jan Kaczmarczyk
7.30 Œp. Anna Szczur
8.00 Œp. Teresa Kilian
12.00 Œp. Czes³aw Pieron
18.00 Œp. Maria, Zofia, Maria, Tadeusz

Olech, Micha³ Mecnarowski
W int. Magdaleny i Przemys³awa
o b³. Bo¿e, ³aski i dobre przygotowanie
do ma³¿eñstwa

Wtorek 13 lutego
6.00 Œp. Bogus³aw Sarach
6.45 Œp. Jan Kaczmarczyk
7.30 Œp. Tadeusz Grobelny
8.00 Œp. Helena Bernat
12.00 Œp. Kazimierz Matwiejczuk
18.00 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz

Œp. Jan Dziedzic z rodzin¹
Œroda Popielcowa  14 lutego
6.00 Œp. Krzysztof Pietras
6.45 Œp. Jan Kaczmarczyk
7.30 Œp. Eugeniusz Wcis³o
8.00 Œp. Pawe³ Garlacz
10.00

12.00 Œp. Marian Cieœlik
16.00 Œp. Maria Ko³odziejczyk
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Edward Flaga
Œp. Teresa Kêpka
Œp. Maria Madyda
Œp. Mieczys³aw Sajdak
Œp. Genowefa Radwan
Œp. Barbara Boda
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Genowefa Antos - 9 r.œm.
Œp. Stefania Kowalczyk

Czwartek 15 lutego

6.00 Œp. Krzysztof Krause

6.45 Œp. Jan Kaczmarczyk

7.30 Œp. Julianna Góralczyk

8.00 Œp. Kazimierz Matwiejczuk

12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Siostra

Nazaretanka Józefa i dusze w czyœæcu

cierpi¹ce, Katarzyna i Jan Kosek

18.00 W int. Jakuba w 18 r. urodzin

Œp. Zdzis³aw Matuœniak

Pi¹tek 16 lutego

6.00 Œp. Stanis³awa Pomiet³o

Œp. Helena Koryga - 8 r.œm.

6.45 Œp. Jan Kaczmarczyk

7.30 Œp. Kazimierz Miko³ajczyk

8.00 Œp. Marian Pióro - 7 r.œm.

12.00 Œp. Jerzy Wac³aw

18.00 Œp. Józef Sowa

Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e

i potrzebne ³aski dla Tadeusza w 70 r. urodzin

oraz 35. r. œlubu Tadeusza i Anny

Sobota  17 lutego

6.00 Œp. Adam Luœnia - 8 r.œm.
6.45 Œp. Jan Kaczmarczyk

7.30 Œp. Cecylia Siuta

8.00 Œp. Anna Biegun - 5 r.œm.

12.00 Œp. Irena Mrowiec

18.00 Œp. Józef Wiêckiewicz

Niedziela 18 lutego

6.00 Œp. Tadeusz Wójcik
7.30 Œp. Micha³ Mytnik - 6 r.œm.

Œp. Zofia i Edward Skiba
9.00 Œp. Jan Kaczmarczyk

9.00 Roków: Œp. Gabriela Jagie³ka, Józef

10.30 Œp. Adam Barcik

12.00 Œp. Józef Skolarczyk
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz

ks. S. Jaœkowiec, prob

gaæ mu wyjœæ z choroby. Nieœæ
pomoc temu, którego objê³a
niemoc. „By³em chory, a odwie-
dziliœcie mnie.” Te s³owa Jezu-
sa wci¹¿ siê aktualizuj¹. Œwia-
towy Dzieñ Chorego Œwiêty Pa-
pie¿ powi¹za³ ze Œwiêtem Mat-
ki Bo¿ej z Lourdes 11 lutego.

Podczas wielkiej pielgrzymki,
w której mia³em szczêœcie
uczestniczyæ w ubieg³ym roku
odwiedziliœmy równie¿ to naj-
wiêksze sanktuarium w Europie
– Lourdes. Do tego miejsca ob-

jawieñ, które Matka Bo¿a po-
twierdzi³a zaistnieniem Ÿród³a,
mam szczególne przywi¹zanie.
Bóg sprawi³, ¿e kilka razy mo-
g³em tam pielgrzymowaæ. Za ka¿-
dym razem coœ szczególnego
z tego miejsca zapisze siê w mej
pamiêci. Tym razem dotknê³y
mnie œlady tysiêcy r¹k, które
wyry³y na grocie objawieñ wy-
raŸne œlady ludzkiego b³agania.
Te rêce ludzi przyciœniête do ska³
groty s¹ przejmuj¹cym wo³aniem
do Matki Bo¿ej Uzdrowienia
Chorych. Przybywa tutaj ró¿ny-
mi œrodkami komunikacji tysi¹-
ce ludzi z ró¿nych krajów. Lour-
des to miasto chorych. Przyby-
waj¹ tutaj, by prosiæ o zdrowie.
S¹ obdarzeni nadziej¹. Choæ
cuda przy grocie objawieñ od
czasu do czasu siê zdarzaj¹, to
jednak najczêœciej prosz¹cy

cow¹ kancelaria parafialna nie-
czynna. Nowenna do Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po
mszy œw. o godz. 8.00 oraz wie-
czorem o godz. 17.30.

6. W przysz³¹ niedzielê sakra-
ment Chrztu œw. o godz. 13.30,
pouczenie przedchrzcielne
w pi¹tek o godz. 19.00.

7. Drogê Krzy¿ow¹ odprawia-
my w pi¹tki o godz. 8.30 i 18.30,
dla dzieci o 17.15. W niedziele
Droga Krzy¿owa o godz. 16.15,
Gorzkie ¯ale o godz. 17.00.

8. W ostatnim czasie odesz³a do
wiecznoœci œp. Genowefa Koziñ-
ska. Wieczny odpoczynek racz
jej daæ Panie!
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ks. Infu³at

otrzymuj¹ cud nadziei i ufnoœci,
¿e ich obola³e ¿ycie ma sens. Jest
potrzebne, tak dla chorego, jak
i spo³eczeñstwa.

Ojciec Œwiêty og³aszaj¹c Œwia-
towy Dzieñ Chorego pragn¹³,
aby spo³eczeñstwo ze zrozumie-
niem przyjê³o tajemnicê prze-
dziwnej wymiany darów pomiê-
dzy œwiatem ludzi zdrowych,
a chorych.

W tym roku 28 kwietnia w ba-
zylice Mi³osierdzia Bo¿ego
w Krakowie wys³annik Ojca
Œwiêtego Franciszka, kard. Ama-
to wyniesie na o³tarze niezwyk³¹
pielêgniarkê Hannê Chrza-
nowsk¹. ¯y³a w latach 1902 –
73. By³a pos³ana przez Boga, by
zapocz¹tkowaæ w Koœciele tzw.
parafialn¹ opiekê nad chorymi.
To ona przynagla³a ks. kard.
Wojty³ê, aby zachêca³ kap³anów,
by odprawiali msze œw. w do-
mach chorych., by powstawa³y
grupy opiekuj¹ce siê chorymi.

Niech biskup wizytuj¹cy parafie
koniecznie odwiedza chorych.
To tak¿e ta pielêgniarka zapo-
cz¹tkowa³a rekolekcje dla cho-
rych, a tak¿e specjalne dla nich
turnusy wypoczynkowe. To ona
przekaza³a swym kole¿ankom
szczegó³owy rachunek sumienia.
Znajdowa³y siê tam m.in. takie
pytania: „Czy rozumiem, ¿e do
moich obowi¹zków nale¿y dba-
nie o psychikê chorych. Czy nie
traktujê chorych jak numery, jak
przypadki chorobowe, zapomi-
naj¹c o osobowoœci ka¿dego
z nich. Czy pamiêtam, ¿e opera-
cja dla mnie setna – jest pierw-
sza dla chorego. ¯e ka¿dy nowo-
rodek, którego spoœród wielu
zanoszê matce, jest jej najwiêk-
szym ukochaniem.”

Du¿o w naszej OjczyŸnie mówi
siê o kryzysie s³u¿by zdrowia.
A ja chcia³bym na tym miejscu
bardzo nisko pok³oniæ siê tak le-
karzom, jak i pielêgniarkom oraz
wszystkim, którzy s³u¿¹ ludziom
chorym. W Œwiatowy Dzieñ Cho-
rego ogarniam serdeczn¹ mo-
dlitw¹ tak ludzi, którzy nosz¹
krzy¿ choroby, jak i Cyrenejczy-
ków  i Weroniki, którzy na ró¿-
ny sposób im pomagaj¹.

Kolêda jest drog¹ ró¿añcow¹

W pochmurne, zimne stycz-
niowe popo³udnie, jak co mie-
si¹c, pe³nym autokarem jedzie-
my na Apel Jasnogórski. Chce-
my dziêkowaæ Maryi za
œw. Jana Paw³a II, ale te¿ podziê-
kowaæ za wczoraj i powierzyæ
nasze dziœ i jutro. Ks. Infu³at
dzieli siê z nami refleksami
z kolêdy, podczas której mo¿na
prze¿yæ wszystkie czêœci ró-
¿añca. Bolesn¹ - kiedy widzi siê
biedê, kalectwo, osamotnienie,
chorobê. Maryja ca³e ¿ycie sz³a
za Jezusem. Pielgrzymowa³a
z Nim. By³a œwiadkiem Jego na-
uczania. Rozwa¿aj¹c tajemnice
ró¿añca chciejmy byæ lepsi, co-
raz bardziej mi³owaæ Boga i lu-
dzi. Jezus modli siê w Getsema-
ni. Miejscu ciszy i modlitwy.
Pozosta³ sam. Wie co Go czeka.
Dla ludzkiej natury to godzina
próby. Prze¿ywa³ ogromny lêk,
ale zda³ siê na wolê Ojca. Nie-
jedna rodzina prze¿ywa wielkie
cierpienia spowodowane pijañ-
stwem. £atwo wejœæ w na³óg, ale
czy potrafi siê z niego wyrwaæ.
Ile niebezpieczeñstw i z³a napo-
tykamy w naszym ¿yciu. Trze-
ba wielkiej wiary w Boga i lu-

dzi. Modlitwa. Tak jak Jezus
w Ogrojcu zawierzy³ Ojcu, tak
i my wszystkie te sprawy odda-
jemy Bogu. Pi³at skazuj¹c Jezu-
sa przyczyni³ Mu ogromnej hañ-
by. Jezus przetrwa³ bez s³owa
sprzeciwu. Nie podda³ siê. Coraz
czêœciej mówi siê o mowie nie-
nawiœci, poni¿aniu i oczernianiu.
Biczuje siê cz³owieka. Tymi bi-
czami s¹ s³owa. Mowa smaga jak
bicz. Brakuje dialogu, który
otwiera na drugiego. Zastanów-
my siê, czy ten ktoœ nie ma racji.
Pos³uchajmy go. Tam gdzie nie-
nawiœæ, jest zawsze piek³o.
Mowa oskar¿eñ, biczowania,
w ma³¿eñstwie, rodzinie, spo-
³ecznoœci. Cz³owiek bywa nape³-
niony jadem. Pope³niamy grzech,
boimy siê póŸniejszych konse-
kwencji. Nasze sumienie przypo-
mina nam o naszych z³ych czy-
nach. Chciejmy zwyciê¿aæ z³o,
czuwajmy nad sob¹, kszta³tujmy
swe cz³owieczeñstwo na wzór Je-
zusa w sposób piêkny, a On nas
bêdzie w tym umacnia³.

Chrystus z pokor¹ przyj¹³ cier-
niow¹ koronê i purpurowy
p³aszcz. Tak bardzo zosta³ upo-
korzony. Milcza³. Przyj¹³ wszyst-


