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Zbliżający się Światowy Dzień Chorego, 
obchodzony w tym roku po raz trzydzie-
sty, stwarza zawsze okazję, by z coraz doj-
rzalszą wrażliwością dostrzegać ludzi cho-
rych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi 
opiekują. Oczywistą pomocą w przemyśle-
niach są przygotowywane od trzydziestu 
lat orędzia papieskie. W tegorocznym Oj-
ciec Święty Franciszek napisał m.in.: „Te-
mat wybrany na ten trzydziesty Dzień Cho-
rego: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny”, skłania nas przede wszyst-
kim do zwrócenia naszego spojrzenia na 
Boga „bogatego w miłosierdzie”, który za-
wsze patrzy na swoje dzieci z oj-
cowską miłością, nawet wtedy, 
gdy one od Niego oddalają się. 
Miłosierdzie, w rzeczywisto-
ści, jest par excellence imie-
niem Boga, które wyraża Jego 
naturę nie na sposób okazjo-
nalnego uczucia, ale jako siłę 
obecną we wszystkim, co On 
czyni. Jest to siła i czułość ra-
zem. Dlatego możemy powie-
dzieć z zachwytem i wdzięcz-
nością, że miłosierdzie Boże 
ma w sobie zarówno wymiar 
ojcostwa, jak i macierzyństwa, 
ponieważ On troszczy się o nas 
z siłą ojca i czułością matki, za-

wsze pragnąc dać nam nowe życie w Du-
chu Świętym. Największym świadkiem mi-
łosiernej miłości Ojca do chorych jest Jego 
jednorodzony Syn. Ileż to razy Ewangelie 
opowiadają nam o spotkaniach Jezusa 
z ludźmi cierpiącymi na różne choroby! On 
„chodził po całej Galilei, nauczając w ich sy-
nagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie 
i lecząc wszelkie choroby i dolegliwości 
wśród ludu”. Możemy zadać sobie pyta-
nie: skąd ta szczególna uwaga Jezusa wo-
bec chorych, do tego stopnia, że staje się 
ona również głównym dziełem w misji apo-
stołów, posłanych przez Mistrza, by głosić 

Ewangelię i uzdrawiać chorych?. (…) Kiedy 
człowiek doświadcza słabości i cierpie-
nia we własnym ciele z powodu choroby, 
jego serce staje się cięższe, wzrasta lęk, 
mnożą się pytania, coraz bardziej palące 
staje się pytanie o sens wszystkiego, co się 
dzieje. Jakże nie wspomnieć w tym kontek-
ście o wielu chorych, którzy w czasie pan-
demii przeżyli ostatni etap swojego życia 
w samotności na oddziale intensywnej te-
rapii, z pewnością pod opieką wspaniałych 
pracowników służby zdrowia, ale z dala od 
najbliższych i najważniejszych osób w ich 
ziemskim życiu? Dlatego tak ważne jest, 
by mieć u swego boku świadków Bożego 
miłosierdzia, którzy wylewają na rany  
chorych olej pocieszenia i wino nadziei. 
Zaproszenie Jezusa, by być miłosiernym jak 
Ojciec, nabiera szczególnego znaczenia dla 
pracowników służby zdrowia. Myślę o leka-
rzach, pielęgniarkach, diagnostach labora-
toryjnych, osobach asystujących w lecze-
niu i opiece nad chorymi, a także o wielu 
wolontariuszach, którzy poświęcają swój 
cenny czas cierpiącym. Drodzy pracow-
nicy opieki zdrowotnej, wasza służba cho-
rym, pełniona z miłością i kompetencją, 

wykracza poza granice zawodu, aby stać 
się misją. Wasze ręce dotykające cierpią-
cego ciała Chrystusa mogą być znakiem 
miłosiernych rąk Ojca. Bądźcie świadomi 
wielkiej godności waszego zawodu, a także 
odpowiedzialności, jaka się z nim wiąże.
Błogosławmy Pana za postęp, jaki doko-
nał się w naukach medycznych, zwłasz-
cza w ostatnich czasach: nowe technologie 
pozwoliły wypracować metody terapeu-
tyczne, które są bardzo korzystne dla 
chorych; badania naukowe nadal wnoszą 
cenny wkład w pokonywanie starych i no-
wych patologii; medycyna rehabilitacyjna 
bardzo rozwinęła swoją wiedzę i umiejęt-
ności. Wszystko to jednak nie może ni-
gdy przesłonić wyjątkowości każdego pa-
cjenta, z jego godnością i jego słabością. 
Chory jest zawsze ważniejszy od jego cho-
roby, dlatego nie można pominąć wsłuchi-
wania się w głos pacjenta, jego historię, 
lęki i obawy. Nawet wtedy, gdy nie można 
wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką, 
zawsze można pocieszyć, zawsze można 
sprawić, by pacjent poczuł bliskość, która 
świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej 
niż jej chorobą. (…) B.E. Murillo, B.E. Murillo, Chrystus uzdrawia paralitykaChrystus uzdrawia paralityka, ok. 1670 r., ok. 1670 r.

—  Drugie spotkanie (26 lutego, 9 kwietnia i 23 czerwca 2022 r.) obejmuje następu-
jące tematy: „Zagadnienia etyki małżeńskiej”, „Odpowiedzialne rodzicielstwo”, 
„Dar rodzicielstwa”.

—  Trzecie spotkanie (5 marca, 23 kwietnia i 18 czerwca 2022 r.) obejmuje nastę-
pujące tematy: „Sakramentalność małżeństwa”, „Cele i przymioty w ujęciu bi-
blijnym”, „Procedura prawna zawarcia małżeństwa”.

Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk 
obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Janinę 
Szot, lat 68, z ul. Słowackiego (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 12.00). 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” –„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ______________ ______________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

66 lutego lutego  – – V NIEDZIELA ZWYKŁAV 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 † ojca Henryka z okazji ziemskich urodzin, † mamę Annę oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

  – chrzest: Stanisław Nykiel
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marzeny i Jarosława 
z okazji 25. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

7 lutego 7 lutego – poniedziałek
 18.00 – za † Annę Palus w 1. rocznicę śmierci

8 lutego 8 lutego – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży z okazji 60. 
rocznicy urodzin [ofiarowana od sióstr i braci z rodzinami]

9 lutego 9 lutego – środa  
 7.00 – za †† rodziców Martę i Rafała Schulwitz, †† dziadków z obu stron, 

†† ich rodzeństwo, †† z pokrewieństwa Schulwitz i Wołowski oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące

10 lutego 10 lutego – czwartek —  — wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
 18.00 – za † mamę Irmgardę Garbas w 4. rocznicę śmierci, †† z pokrewień-

stwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11 lutego 11 lutego – piątek
 17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych oraz adoracja 

Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za † męża i ojca Manfreda Strokę, †† z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

12 lutego 12 lutego – sobota 
 10.00 – w intencji wszystkich chorych w naszej parafii

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W piątek, we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes przypada Świa-
towy Dzień Chorego. Serdecznie zachęcam tego dnia do udziału o godz. 17.00 
we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, którą rozpoczniemy 
Koronką do Miłosierdzia Bożego. Natomiast w sobotę o godz. 10.00 zapraszam 
na Mszę św. w intencji chorych i osób w podeszłym wieku połączoną z krótką 
adoracją ze specjalnym błogosławieństwem nazywanym „błogosławieństwem 
lurdzkim”. Niestety, zgodnie z reżimem sanitarnym i dyrektywami Kurii Diece-
zjalnej, nie będzie mogło być wspólnotowego udzielania sakramentu chorych 
(ten może być udzielany podczas posługi indywidualnej w domu) oraz spotka-
nia przy kawie i herbacie w sali parafialnej. 

 ▪ W przyszłą niedzielę (13 lutego) o godz. 14.00 Franciszkański Zakon Świeckich za-
prasza na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie w domu kateche-
tycznym przy kościele św. Antoniego (sala św. Antoniego).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; takie przeznacze-
nie ofiar będzie też w przyszłą niedzielę. Bardzo serdecznie dziękuję.

 ▪ Informacja dla narzeczonych! Nauki przedmałżeńskie w naszym dekanacie w pierw-
szym półroczu br. organizowane są w soboty o godz. 16.00 w domu katechetycz-
nym przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach w następujących terminach:
—  Pierwsze spotkanie (19 lutego, 2 kwietnia i 4 czerwca 2022 r.) obejmuje nastę-

pujące tematy: „Dojrzała więź małżeńska”, „Zasady poprawnej komunikacji” .
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tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

 18.00 – za †† rodziców Marię i Stanisława Kajda oraz Franciszkę i Antoniego 
Wieczorek, †† z rodziny Woźnica

1313 lutego lutego  – – VI NIEDZIELA ZWYKŁAVI NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Gintera Tica w 2. rocznicę śmierci
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty i Romana 
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o 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 i zdrowie dla Wandy i Stefana 
z okazji 45. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny


