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Zbliżający się obchód Światowego Dnia 
Chorego już po raz 29. ujawnia świado-
mość Kościoła, by ciągle wyraźniej i dojrza-
lej dostrzegać tych, którzy cierpią na duszy 
i na ciele. Wyrazem tego są m.in. papieskie 
orędzia kierowane z tej okazji. W tegorocz-
nym przesłaniu Ojciec Święty Franciszek 
napisał: „Doświadczenie choroby sprawia, 
że odczuwamy naszą bezradność, a jed-
nocześnie wrodzoną potrzebę drugiego 
człowieka. Jeszcze wyraźniejszym staje się 
fakt, iż jesteśmy stworzeniem i w sposób 
oczywisty odczuwamy naszą zależność od 
Boga. Gdy jesteśmy chorzy, niepewność, 
strach a niekiedy przerażenie przenikają 

bowiem nasze umysły i serca. Znajdujemy 
się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze 
zdrowie nie zależy od naszych zdolności 
ani od naszego «zatroskania». Choroba 
narzuca pytanie o sens, które w wierze 
skierowane jest do Boga: pytanie, które 
szuka nowego znaczenia i nowego kie-
runku dla egzystencji, a które niekiedy nie 
od razu może znaleźć odpowiedź. W tych 
żmudnych poszukiwaniach nie zawsze są 
w stanie nam pomóc przyjaciele i krewni. 
Symboliczna pod tym względem jest bi-
blijna postać Hioba. Jego żona i przyjaciele 
nie potrafią towarzyszyć mu w nieszczę-
ściu, wręcz przeciwnie, oskarżają go, po-

tęgując jego samotność i za-
gubienie. Hiob wpada w stan 
opuszczenia i niezrozumie-
nia. Ale właśnie poprzez tę 
skrajną kruchość, odrzucając 
wszelką obłudę i obierając 
drogę szczerości wobec Boga 
i wobec innych, sprawia, że 
jego uporczywe wołanie do-
ciera do Boga, który w końcu 
odpowiada, otwierając przed 
nim nową perspektywę. Po-
twierdza, że jego cierpie-
nie nie jest naganą ani karą, 
nie jest też stanem oddale-
nia od Boga ani oznaką Jego 

obojętności. Zatem z poranionego i uzdro-
wionego serca Hioba wypływa ta tętniąca 
życiem i wzruszająca wypowiedź, skiero-
wana do Pana: «Dotąd Cię znałem ze sły-
szenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem».
Choroba ma zawsze oblicze, i to nie tylko 
jedno: ma oblicze każdego chorego i każ-
dej chorej, także tych osób, które czują 
się lekceważone, wykluczone, ofiar nie-
sprawiedliwości społecznej, która odma-
wia im praw podstawowych. Obecna pan-
demia ujawniła wiele nieprawidłowości 
oraz braki w zakresie pomocy udzielanej 
chorym. Osoby starsze, najsłabsze i naj-
bardziej bezbronne nie zawsze mają za-
pewniony dostęp do opieki i nie zawsze 
odbywa się to w sposób sprawiedliwy. Za-
leży to od decyzji politycznych, sposobu 
zarządzania zasobami i zaangażowania 
osób zajmujących odpowiedzialne stano-
wiska. Inwestowanie środków w opiekę 
nad chorymi jest priorytetem związanym 
z zasadą, że zdrowie jest podstawowym 
dobrem wspólnym. Jednocześnie pan-
demia uwydatniła poświęcenie i wielko-
duszność pracowników służby zdrowia, 
wolontariuszy, pracowników i pracow-
nic, księży, zakonników i zakonnic, którzy 
dzięki profesjonalizmowi, ofiarności, po-
czuciu odpowiedzialności i miłości poma-
gali, pielęgnowali, pocieszali i służyli wielu 
osobom chorym i ich rodzinom. To mil-
cząca rzesza mężczyzn i kobiet, którzy po-
stanowili spojrzeć na te oblicza, troszcząc 
się o rany pacjentów, których odczuwali 
jako bliskich z racji wspólnej przynależ-
ności do rodziny ludzkiej. Bliskość jest tak 
naprawdę cennym balsamem, który daje 
wsparcie i pocieszenie tym, którzy cier-
pią w chorobie. Jako chrześcijanie, prze-
żywamy bliskość jako wyraz miłości Jezusa 

Chrystusa, Dobrego Samarytanina, który 
ze współczuciem stał się bliskim każdego 
człowieka zranionego przez grzech. Zjed-
noczeni z Nim przez działanie Ducha Świę-
tego jesteśmy powołani, by być miłosierni 
jak Ojciec i miłować zwłaszcza naszych 
braci chorych, słabych i cierpiących. Prze-
żywamy tę bliskość nie tyko osobiście, ale 
także w formie wspólnotowej. Braterska 
miłość w Chrystusie rodzi bowiem wspól-
notę, która potrafi leczyć, która nikogo nie 
opuszcza, która włącza i przyjmuje przede 
wszystkim najsłabszych. W związku z tym 
chciałbym przypomnieć o znaczeniu soli-
darności braterskiej, która wyraża się kon-
kretnie w służbie i może przybierać różne 
formy, które wszystkie są ukierunkowane 
na wspieranie naszego bliźniego”. 
Warto przy okazji tych refleksji papieskich 
zatrzymać się jeszcze nieco dłużej nad 
Księgą Hioba, bo jest ona takim biblijnym 
drogowskazem na czas cierpienia. Wpraw-
dzie nie znajdziemy w niej łatwych odpo-
wiedzi, lecz takie, które zalecając całkowite 
zawierzenie Bogu, dają bezpieczne umoc-
nienie i nadzieję. Wśród natchnień, które 
podsuwa Księga, z pewnością mieszczą 
się stale aktualne ludzkie dylematy i pro-
blemy, np.: Dlaczego Bóg dopuszcza obec-
ność zła w świecie? Dlaczego Bóg nie za-
projektował nas tak, byśmy nie popełniali 
zła? Czy towarzyszy nam przekonanie, że 
możliwości działania szatana są ograni-
czone? Czy może istnieć bezinteresowna 
pobożność? Jaka jest miara zawierzenia 
Bogu i zgodzenia się z Jego wolą, o której 
świadczą słowa Hioba: „Nagi wyszedłem 
z łona matki i nagi tam wrócę. Pan dał, Pan 
zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogo-
sławione!” oraz „Dobro przyjęliśmy z ręki 
Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?”. W. Blake, W. Blake, Hiob zganiony przez swoich przyjaciółHiob zganiony przez swoich przyjaciół, 1805 r., 1805 r.
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77 lutego lutego  –– V NIEDZIELA ZWYKŁA V NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antoniego, o opiekę 
Bożą dla całej rodziny oraz za † żonę Helenę Borecką

 10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak, †† z pokrewieństwa oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Stanisławę i Józefa, † brata Ryszarda Dziwisza, 

† siostrę Danutę i † jej męża Stanisława Wawrzyka, † męża Gintera, 
†† teściów Emilię i Józefa oraz † ich syna Gotharda Fyrgut 

8 lutego 8 lutego – poniedziałek
 18.00 – za † Ryszarda Skórę [ofiarowana od rodziny Grolik]

9 lutego9 lutego– wtorek
 18.00 – za † ciocię Bertę Schydlo, †jej męża Ericha, †† z pokrewieństwa 

z obu stron, † chrzestną Martę, chrzestną Emilię i † jej męża Lu-
cjana oraz dusze w czyśćcu cierpiące

10 lutego 10 lutego – środa —  — Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
 7.00 – za † matkę Martę Schulwitz w 10. rocznicę śmierci, † ojca Rafała, 

†† ich rodziców i rodzeństwo, †† z pokrewieństwa Schulwitz i Wo-
łowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11 lutego 11 lutego – czwartek — Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w intencji chorych naszej parafii
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja z okazji uro-
dzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

12 lutego 12 lutego – piątek
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w intencji o ustanie epidemii koronawirusa
 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

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W czwartek, we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes przypada Świa-
towy Dzień Chorego. Serdecznie zapraszam tego dnia o godz. 17.00 na wspólną 
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem zakończoną błogosławieństwem 
lurdzkim. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym w tym roku będzie 
to raczej modlitwa w intencji chorych, a niekoniecznie z ich udziałem. Zgodnie 
z sugestią Kurii Diecezjalnej nie będzie też wspólnotowego udzielania sakramentu 
chorych – ten może być udzielany podczas posługi indywidualnej w domu.

 ▪ W piątek zapraszam o godz. 17.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i ado rację 
Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii koronawirusa. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (14 lutego) rozpocznie się pod hasłem: «Trzeźwością pokony-
wać kryzys» 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na prowadzony w parafialnych obiektach re-
mont, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na bieżące utrzyma-
nie naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Annę Pa-
lus, lat 90, z ul. Żyrowskiej (termin pogrzebu zostanie podany po ustaleniu). Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie…

13 lutego 13 lutego – sobota
 8.00 – za † Henryka Makosza w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące
 18.00 – za † męża i ojca Wincentego Poradę oraz †† z pokrewieństwa z obu 

stron i dusze w czyśćcu cierpiące

1414 lutego lutego  –– VI NIEDZIELA ZWYKŁA VI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – za † męża i ojca Gintera Tica w 1. rocznicę śmierci
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla Aleksandra z okazji 11. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą 
w rodzinie Czerwińskich 

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

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