są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych
gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć
drugiemu, że jest «ważny»”. Następnie Ojciec Święty podkreśla znaczenie słowa dar:
„Życie jest darem od Boga, jak napomina
święty Paweł: «Cóż masz, czego byś nie
otrzymał?» (1 Kor 4,7). Egzystencja, właśnie dlatego, że jest darem, nie może być
uważana za zwykłe posiadanie czy prywatną własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy medycyny i biotechnologii, które
mogłyby doprowadzić człowieka do ulegnięcia pokusie manipulowania «drzewem
życia» (por. Rdz 3,24). […] Darowanie nie
utożsamia się z czynnością dawania, ponieważ może być ono tak nazwane tylko,
jeśli daje się siebie samego. Nie może to
być zredukowane do zwyczajnego przekazania jakiejś własności lub przedmiotu.
Różni się ono od dawania właśnie dlatego,
że zawiera dar z siebie i zakłada pragnienie
utworzenia więzi. Dar jest więc wzajemnym uznaniem, które jest konieczną cechą
więzi społecznej. W darze kryje się odbicie
miłości Bożej, która osiąga punkt kulminacyjny we wcieleniu Jezusa i w wylaniu Ducha Świętego”. Papież Franciszek zauważa
następnie, że „każdy człowiek jest biedny,
potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się,
aby żyć, potrzebujemy opieki naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym
etapie życia nikt z nas nie jest w stanie całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy
innych, nie jest też nigdy w stanie przezwyciężyć granicy bezsilności przed kimś lub
przed czymś. Uczciwe uznanie tej prawdy
zachęca nas do pozostawania pokornymi
i do praktykowania z odwagą solidarno-

ści jako cnoty nieodzownej dla istnienia.
[…] Tylko kiedy człowiek pojmuje siebie
nie jako zamknięty świat, ale jako kogoś
ze swej natury związanego ze wszystkimi
innymi – jako «bracia» – możliwa jest praktyka solidarności społecznej, oparta na
dobru wspólnym. Nie wolno nam się bać
uznać siebie za potrzebujących i niezdolnych zapewnić sobie wszystkiego, czego
potrzebujemy, gdyż sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich ograniczeń”. Ojciec Święty w orędziu
przywołuje też postać św. Matki Teresy
z Kalkuty, która „pomaga nam zrozumieć,
że jedynym kryterium działania musi być
bezinteresowna miłość wobec wszystkich,
bez względu na język, kulturę, grupę etniczną czy religię. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej
zrozumienia i czułości”. Szczególnie mocno
papież podkreśla wartość działań wolontariuszy. Dziękuje wszystkim stowarzyszeniom zajmującym się ratowaniem pacjentów i ochroną praw chorych. Zachęca, aby
wolontariusze nadal byli znakiem obecności Kościoła w zsekularyzowanym świecie.
„Wolontariusz jest bezinteresownym przyjacielem, któremu można powierzyć myśli
i emocje. […] Wolontariat komunikuje wartości, zachowania i style życia, które w centrum mają pasję obdarowywania. W ten
sposób realizuje się humanizacja opieki”.
Na zakończenie Ojciec Święty wzywa
wszystkich „do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do
przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia”. Podkreśla też, że „katolickie instytucje opieki medycznej nie powinny wpadać
w myślenie biznesowe, ale dbać o opiekę
nad człowiekiem, bardziej niż o zysk”.

R. VI: 2019, nr 6 (277)
Dnia 13 maja 1992 r., 11 lat po zamachu na
swoje życie, Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego. Papież wyznaczył na obchody tego dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes,
które przypada 11 lutego, i zaplanował,
że uroczystości o wymiarze ogólnoświatowym co roku będą miały miejsce w jednym
z sanktuariów maryjnych na świecie. Od tej
decyzji papieże (po św. Janie Pawle II także
Benedykt XVI i Franciszek) kierują również
do wiernych niezwykle inspirujące orędzia.
W tym roku centralne obchody Świato-
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wego Dnia Chorego odbędą się w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy,
zaś tegoroczne orędzie na ten dzień Ojciec
Święty Franciszek zatytułował: „Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).
Papież zwraca uwagę, że tytułowe słowa są
„wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał
apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego
Królestwo było propagowane przez gesty
bezinteresownej miłości. Kościół – Matka
wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego
daru, jak te Miłosiernego Samarytanina,

Światowy Dzień Chorego
11 lutego 2019 r.

wspomnienie
Najświętszej
Maryi Panny
z Lourdes

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
10 lutego – V NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † matkę Martę Schulwitz, † ojca Rafała, †† ich rodziców i rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa Schulwitz i Wołowski
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda z okazji 70.
rocznicy urodzin i w intencji Barbary i Ryszarda z okazji 45. rocznicy
ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski w rodzinie
oraz za †† z rodzin Ludwig i Zelosko
11 lutego – poniedziałek
18.00 – za †† Bertę i Eryka Schydlo, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
12 lutego – wtorek
18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek oraz Wiktorię i Pawła Pyrek, † córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę
Klarę, †† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
13 lutego – środa
7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Stefanii oraz opiekę
Bożą dla całej rodziny
14 lutego – czwartek — święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Andrzeja z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

17 lutego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża i ojca Dietera Przewdzinga w 5. rocznicę śmierci
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edeltraudy z okazji
80. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † syna Damiana Musiał, † męża i ojca Pawła, †† rodziców i teściów oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 swoje spotkanie formacyjne z s. Julią będą miały
Dzieci Maryi. Tym razem odbędzie się ono w Ochronce przy klasztorze Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach.
▪▪ W najbliższy czwartek przypada święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy. Oprócz tego święta w tym dniu tradycja Kościoła wspomina także św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 r. poniósł śmierć
męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie,
a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych.
Jest to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale też do dziękowania Panu Bogu
za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają oraz do modlitwy
za narzeczonych.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje o wyjeździe dnia 14 lutego (czwartek) o godz.
15.00 na Mszę św. ku czci św. Walentego do Łącznika. Wyjazd nastąpi z placu przy
kościele św. Antoniego.
▪▪ Również w czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą
św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów do grona ministrantów.
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.

15 lutego – piątek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z okazji kolejnej
rocznicy urodzin oraz za † męża Jerzego

▪▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na comiesięczne spotkanie nazwane „kawa z księdzem”. Tym razem zaproponuję zastanowienie się nad tematem, który hasłowo brzmi: „Symbolika liczb biblijnych”.

16 lutego – sobota
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy i Władysława
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

▪▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

