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Okoliczność zbliżającego się Światowego 
Dnia Chorego (w naszej parafii przeżywa-
liśmy go wczoraj) jest okazją do refleksji 
o szeroko rozumianej pomocy chorym, 
która należy do niezwykle ważnych zadań 
Kościoła. Jest to sfera działania wybitnie 
ewangeliczna, bo nawiązuje bezpośred-
nio do dzieła Jezusa. Z Jego przepowiada-
niem zawsze łączyły się znaki, jakie czynił 
wśród chorych, lecząc wszystkich, którzy 
byli niewolnikami wszelkiego rodzaju cho-
rób i ułomności. Zdrowie człowieka, ca-
łego człowieka, było znakiem, który Chry-
stus wybrał, aby objawić bliskość Boga, 
Jego miłosierną miłość, uzdrawiającą du-
cha, umysł i ciało. Naśladowanie Chry-
stusa, którego Ewangelie przedstawiają 
jako boskiego „lekarza”, jest dostrzegalne 

w życiu Kościoła od samego początku. Nie-
zwykle pouczające w tej kwestii wydaje się 
zetawienie działań dwóch filarów Kościoła, 
czyli apostołów Piotra i Pawła, opisanych 
w Dziejach Apostolskich. Oprócz wielkich 
mów, które każdy z nich wygłasza na po-
czątku swojej ewangelizacyjnej działalno-
ści (Piotr czyni to zaraz po zesłaniu Ducha 
Świętego, a Paweł w czasie pierwszej po-
dróży misyjnej w synagodze w Antiochii 
Pizydyjskiej), obydwaj – również od po-
czątku – otaczają opieką chorych i źle się 
mających. Patrząc chronologicznie na dzia-
łalność Piotra dostrzegamy, że pierwszym 
cudem jaki on czyni jest uzdrowienie chro-
mego w świątyni: „Gdy Piotr i Jan wcho-
dzili do świątyni na modlitwę o godzinie 
dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego 

człowieka, chromego od urodzenia. Lecz 
Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się 
mu powiedział: Spójrz na nas! A on pa-
trzył na nich oczekując od nich jałmużny. 
„Nie mam srebra, ani złota – powiedział 
Piotr – ale co mam to ci daję: W imię Je-
zusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” (Dz 
3,1-6). Również Paweł uzdrawia chromego 
na początku swojej działalności. „W Listrze 
mieszkał pewien człowiek o bezwładnych 
nogach, kaleka od urodzenia, który ni-
gdy nie chodził. Słuchał on przemówienia 
Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i wi-
dząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowie-
nia, zawołał głośno: «Stań prosto na no-
gach!». A on zerwał się i zaczął chodzić” 
(Dz 14,8-10). Co ciekawe obydwa uzdro-
wienia chromych nie dokonują się na wy-
raźną prośbę chorych – jeden chciał tylko 
jałmużny, zaś drugi nic nie mówi. Zresztą 
zarówno Piotr jak i Paweł wskrzeszają też 
zmarłych. Piotr wskrzesza niejaką Tabitę 
w Jafie (Dz 9,36-43), zaś Paweł wskrzesza 
młodego członka gminy Eutycha w Tro-
adzie, który wypadł z okna w czasie noc-
nego spotkania chrześcijan w tym mieście 
(Dz 20,7-11). Już te przykłady pokazują, że 
natchniony autor Dziejów Apostolskich 

chce przekazać orędzie dla wszystkich po-
koleń chrześcijan – w sposób szczególny 
towarzyszyć i być blisko ludzi chorych, 
włącznie z korzystaniem ze specjalnego  
daru, jakim jest sakrament chorych. 
To przesłanie zawarł też Ojciec Święty 
Franciszek w wydanym na tegoroczny 28. 
Światowy Dzień Chorego, w którym zwra-
cając się do chorych m.in. napisał: „Dro-
dzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba 
stawia was w szczególny sposób pośród 
owych, «utrudzonych i obciążonych», któ-
rzy przyciągają wzrok i serce Jezusa. [On] 
nie dał nam recept, ale swoją męką, śmier-
cią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od 
ucisku zła. […] Kościół chce być coraz bar-
dziej i lepiej «gospodą» Dobrego Sama-
rytanina, którym jest Chrystus, to znaczy 
domem, w którym można znaleźć Jego ła-
skę, wyrażającą się w gościnności, w ak-
ceptacji, w podniesieniu na duchu. W tym 
domu będziecie mogli spotkać ludzi, któ-
rzy, uzdrowieni miłosierdziem Bożym ze 
swojej słabości, będą umieli pomóc wam 
nieść krzyż, tworząc z własnych ran szcze-
liny, poprzez które ponad swoją chorobą 
można dostrzec horyzont i otrzymać świa-
tło i powietrze dla waszego życia”.  T. Masolino, T. Masolino, Uzdrowienie chromego i wskrzeszenie TabityUzdrowienie chromego i wskrzeszenie Tabity, ok. 1425 r., ok. 1425 r.

się następujące miejsca: Gietrzwałd – Święta Lipka – Kowno – Wilno – Troki – Góra 
Krzyży – Szydłowo – Studzieniczna – Sokółka – Niepokalanów. Cena pielgrzymki: 
990 zł + 245 Euro. W tym zawiera się m.in.: transport autokarem; 5 noclegów; wy-
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 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

9 lutego 9 lutego –  V NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † męża i ojca Manfreda Strokę, †† z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Gertrudę i Gerharda Urbanek, † matkę Emmę Po-

rada oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
  – chrzest: Marcelina Zofia Krzemińska
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Leszka z okazji 
40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

10 lutego 10 lutego – poniedziałek — – poniedziałek — wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
 18.00 – za †† rodziców Martę i Rafała Schulwitz, †† ich rodziców i rodzeń-

stwo oraz †† z pokrewieństwa Schulwitz i Wołowski

11 lutego 11 lutego – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek oraz Wiktorię i Pawła Py-

rek, † córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę 
Klarę, †† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

12 lutego 12 lutego – środa
 7.00 – za †† braci Walentego i Wiktora Lipok, † Reinholda Blotko oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

13 lutego 13 lutego – czwartek
 18.00 – za † syna Damiana Musiał, † męża Pawła, †† rodziców Annę i Wil-

helma Mandalka, †† teściów Agnieszkę i Wilhelma Musioł oraz 
†† z pokrewieństwa

14 lutego 14 lutego – piątek — 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 i dary Ducha Świętego 
dla Aleksandra z okazji 10. rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla ca-
łej rodziny

15 lutego 15 lutego – sobota
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji 60. 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W najbliższy piątek 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 obda-
rzył, i za bliskich, którzy nas kochają oraz do modlitwy za narzeczonych.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje o wyjeździe dnia 14 lutego (piątek) o godz. 
15.00 na Mszę św. ku czci św. Walentego do Łącznika. Wyjazd nastąpi z placu przy 
kościele św. Antoniego.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na comiesięczne spotka-
nie nazwane „kawa z księdzem”. Tym razem zaproponuję zastanowienie się nad 
tematem, który hasłowo brzmi: „Rodzeństwo w Biblii. Czego możemy się nauczyć 
od biblijnych braci i sióstr?”.

 ▪ Parafia nasza organizuje w tym roku Maryjną pielgrzymkę na Litwę, która plano-
wana jest w dniach od 17 do 22 sierpnia 2020 r. W programie pielgrzymki znajdą 

rocznicy urodzin i dla Bartka z okazji 11. rocznicy urodzin oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

16 lutego 16 lutego –  VI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † syna Henryka Miedza w 4. rocznicę śmierci, † męża Szymona, 

†† teściów Henryka i Rozalię, †† rodziców Emmę i Antoniego Maj-
nusz, †† dwóch braci Franciszka i Teodora oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Radzisławy z okazji 
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dzieci: Adam Różański, Stanisław Głowacki
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji urodzin oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny
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