
Dnia 11 lutego przypada liturgiczne 
wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia 
w 1858 r., w cztery lata po ogłoszeniu 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, 
Matka Najświętsza objawiła się Ber-
nadecie Soubirous w Massabielskiej 
Grocie. Podczas osiemnastu spotkań 
z Bernadetą Maryja wzywała do mo-
dlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na 
miejscu objawień został zbudowany 
kościół. Tak się też stało. Lourdes za-
słynęło z licznych nawróceń i uzdro-
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wień, stając się w krótkim czasie centrum 
kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lour-
des przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi 
z całego świata.
Błogosławiony Jan Paweł II związał wspo-
mnienie Matki Bożej z Lourdes ze Świa-
towym Dniem Chorego, który ustanowił 
w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. 
rocznicę zamachu na jego życie – 13 maja 
1992 r. Celem tego dnia jest refleksja nad 
tajemnicą cierpienia oraz uwrażliwienie 
społeczeństwa na potrzeby i pomoc cho-
rym. Dla Kościoła chorzy, niepełnosprawni, 
słabi, osamotnieni i seniorzy stanowili za-
wsze uprzywilejowaną cząstkę. Dźwigając 
mężnie i wytrwale krzyż swej choroby oraz 
ograniczeń, bezsilności i lęków, jakie niesie 
cierpienie fizyczne i duchowe, są nauczy-
cielami zawierzenia i ufności Bogu. Sposób 
traktowania cierpiących – zwłaszcza tych, 
których mamy blisko siebie – jest dla nas 
swoistym probierzem wierności ewange-
licznemu prawu miłości. 

Gorąco zachęcam, aby przy okazji przemy-
śleń związanych z posługą wobec chorych 
i potrzebujących podjąć apel o włączenie się 
do czynnego wolontariatu w ramach struk-
tury Caritas parafialnej. Tych, którym głos 
serca to podpowiada oraz mają siły i moż-
liwości, proszę o osobisty kontakt.

Drodzy Bracia i Siostry!
1. Przy okazji XXII Światowego Dnia Chorego, któ-
rego tegoroczny temat brzmi: «Wiara i miłość: 
’My także winniśmy oddać życie za braci’» (1 J 3, 
16), zwracam się w szczególny sposób do osób 
chorych i do wszystkich, którzy się nimi opie-
kują i je leczą. Kościół dostrzega w was, drodzy 
chorzy, szczególną obecność cierpiącego Chry-
stusa. Tak właśnie jest: obok, więcej, wewnątrz 
naszego cierpienia jest cierpienie Jezusa, który 
razem z nami niesie jego ciężar i wyjawia jego 
sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż, położył 
kres samotności cierpienia i rozjaśnił jego mrok. 
Stajemy zatem w obliczu tajemnicy miłości Boga 
do nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą: na-
dzieją, ponieważ w Bożym zamyśle miłości rów-
nież noc boleści otwiera się na światło paschalne; 
i odwagą, by stawić czoło wszelkim przeciwno-
ściom razem z Nim, w zjednoczeniu z Nim.
2. Syn Boży, który stał się człowiekiem, nie uwol-
nił ludzkiego doświadczenia od choroby i cier-
pienia, lecz biorąc je na siebie, przemienił je 
i zredukował. Zredukował, bo już nie mają one 
ostatniego słowa, którym jest zamiast tego peł-
nia nowego życia; przemienił, bo dzięki zjedno-
czeniu z Chrystusem z negatywnych mogą stać 
się pozytywne. (…)
4. Abyśmy mogli rozwijać w sobie czułość, nace-
chowaną szacunkiem i delikatną miłością, mamy 
chrześcijański wzór, ku któremu możemy w spo-
sób pewny kierować nasze spojrzenie. Jest nim 
Matka Jezusa i nasza Matka, wsłuchująca się w głos 
Boga i potrzeby oraz trudności Jego dzieci. Maryja, 

pod wpływem Bożego miłosierdzia, 
które w Niej stało się ciałem, zapo-
mina o sobie i spieszy z Galilei do 
Judei, by odwiedzić swoją kuzynkę 
Elżbietę i jej pomóc; wstawia się 
do swojego Syna na godach w Ka-
nie, kiedy widzi, że kończy się we-
selne wino; nosi w swoim sercu 
przez całą pielgrzymkę życia słowa 
starca Symeona, przepowiadające, 
że Jej serce przeszyje miecz, i nie-
wzruszenie stoi pod krzyżem Jezusa. 
Ona wie, jak idzie się tą drogą, i dla-
tego jest Matką wszystkich chorych 
i cierpiących. Możemy ufnie uciekać 
się do Niej z synowskim oddaniem, 
pewni, że weźmie nas w opiekę, 
wesprze i nie opuści. To Matka 
Ukrzyżowanego Zmartwychwsta-
łego: stoi przy naszych krzyżach i to-
warzyszy nam w drodze do zmar-
twychwstania i pełnego życia. (…)
Zawierzam ten XXII Światowy Dzień 
Chorego wstawiennictwu Ma-
ryi, aby pomagała osobom cho-
rym przeżywać swoje cierpienie 
w jedności z Jezusem Chrystusem 
i by wspierała tych, którzy się nimi 
opiekują. Wszystkim, chorym, pra-
cownikom służby zdrowia i wolon-
tariuszom, z serca udzielam Apo-
stolskiego Błogosławieństwa.

FRANCISCUS

Orędzie Ojca Świętego na XXII Światowy Dzień Chorego  
— 11 lutego 2014 r. 

WIArA I MIłOŚć: „My TAKżE WINNIŚMy  
ODDAć żyCIE ZA BrACI” (1 J 3, 16)
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Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

9 lutego – Niedziela V Zwykła
 8.00 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak
 10.30 – za † Martę Szulwic, † męża, †† rodziców z obu stron, †† rodzeństwo 

i †† z pokrewieństwa
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hlidegardy Knopp 
z okazji 91. rocznicy urodzin

10 lutego – poniedziałek — wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
 18.00 – za † Edeltraudę Hausner w 5. rocznicę śmierci

11 lutego – wtorek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
 18.00 – †† Zofię i Michała Oskwarek. †† dzieci i † zięcia Wiktora Filusch

12 lutego – środa
 7.00 – za †† Waltera i rozalię Lepich, †† rodziców z obu stron

13 lutego – czwartek
 18.00 – za †† rodziców i dziadków Marię i Stefana, †† z pokrewieństwa

14 lutego – piątek — święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, Patronów Europy
 18.00 – o dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie egzaminów dla Piotra Ga-

lińskiego

15 lutego – sobota 
 18.00 – za † brata Gerharda Domin w 1. rocznicę śmierci

16 lutego – Niedziela VI Zwykła
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bernarda z okazji 60. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † męża Tadeusza Zawadę w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców Cze-
chowskich, †† rodziców Zawada oraz †† z rodziny Pierzchałów

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ W▪naszej▪parafii▪trwają▪wybory▪członków▪Parafialnej▪Rady▪Duszpasterskiej.▪Go-
rąco▪zachęcam▪i▪proszę,▪aby▪jeszcze▪w▪dzisiejszą▪niedzielę▪zgłaszać▪kandydatów.▪
W▪poniedziałek▪10▪lutego▪zbierze▪się▪komisja▪wyborcza,▪która▪zliczy▪głosy▪i▪spo-
rządzi▪listę▪wyborczą.▪
Skład▪komisji:▪Karolina▪Kołodziej,▪Sebastian▪Miedza,▪Mateusz▪Mrozek,▪Magdalena▪
Stroka,▪Łukasz▪Urbaniak▪i▪Ida▪Zając.
Zgodnie▪z▪harmonogramem,▪w▪przyszłą▪niedzielę▪zostanie▪opublikowana▪lista▪wy-
borcza▪i▪rozpocznie▪się▪drugi▪etap▪wyborów.▪Przez▪dwie▪kolejne▪niedziele▪będzie▪
można▪głosować▪na▪specjalnie▪przygotowanych▪kartkach,▪które▪będą▪dostępne▪
w▪kościele▪w▪zakrystii▪lub▪na▪stolikach▪z▪prasą▪katolicką.▪

▪▪ Serdecznie▪zapraszam▪dziś▪o▪godz.▪17.30▪na▪Nieszpory.

▪▪ W▪dzisiejszą▪niedzielę▪o▪godz.▪14.00▪w▪salce▪św.▪Mikołaja▪w▪parafii▪św.▪Antoniego▪
odbędzie▪się▪spotkanie▪Franciszkańskiego▪Zakonu▪Świeckich.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.

▪▪ W▪piątek,▪14▪lutego,▪przypada▪święto▪Cyryla▪(826-869),▪mnicha,▪i▪Metodego▪(815-
885),▪biskupa.▪Ci▪urodzeni▪w▪Cesarstwie▪Wschodnim▪bracia,▪znający▪różne▪języki,▪
podjęli▪wiele▪udanych▪wypraw▪misyjnych,▪m.in.▪do▪kraju▪Chazarów▪na▪Krymie,▪do▪
Bułgarii▪i▪na▪Morawy,▪gdzie▪wprowadzili▪do▪liturgii▪język▪słowiański.▪Cyryl▪przetłu-
maczył▪Pismo▪Święte▪na▪język▪starocerkiewno-słowiański.▪Tym▪językiem▪nadal▪po-
sługuje▪się▪kilkadziesiąt▪milionów▪braci▪prawosławnych▪i▪kilka▪milionów▪grekoka-
tolików.▪W▪1980▪r.▪Ojciec▪Święty▪Jan▪Paweł▪II▪ogłosił▪ich▪współpatronami▪Europy.
Tego▪samego▪dnia▪przypada▪również▪liturgiczne▪wspomnienie▪św.▪Walentego,▪
obecnie▪przyzywanego▪jako▪patrona▪narzeczonych▪i▪zakochanych.▪Warto▪pamię-
tać,▪by▪ten▪dzień▪nie▪był▪jedynie▪okazją▪do▪przelotnego▪zatrzymania▪się▪na▪uczu-
ciach,▪lecz▪stawał▪się▪okazją▪do▪pogłębienia▪wzajemnej▪miłości▪i▪życzliwości.

▪▪ Siostry▪Służebniczki▪z▪Leśnicy▪zapraszają▪rekolekcje▪w▪ciszy▪LECTIO▪DIVINA,▪które▪
odbędą▪się▪w▪dniach▪od▪17▪do▪20▪lutego▪w▪Porębie.▪Bliższych▪informacji▪udzielają:▪
s.▪M.▪Laureta▪lub▪s.▪M.▪Edyta;▪email:▪betania@sluzebniczki.pl.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii;▪w▪przyszłą▪nie-
dzielę▪kolekta▪będzie▪również▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszego▪kościoła.▪

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪śp.▪
Małgorzatę▪Braszka,▪lat▪54▪z▪ul.▪Piastów,▪oraz▪śp.▪Krzysztofa▪Jany,▪lat▪55,▪z▪ul.▪No-
wej.▪Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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