Orędzie Papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego 2015 r.

„Niewidomemu by ł em oczami,
chromemu sł u żył em za nogi”

Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego,
ustanowionego przez św. Jana Pawła II,
zwracam się do was wszystkich, którzy nosicie ciężar choroby i na rozmaite
sposoby jesteście złączeni z ciałem cierpiącego Chrystusa; jak również do was,
którzy zawodowo i jako wolontariusze
pracujecie w służbie zdrowia. Tegoroczny
temat zachęca nas do medytacji nad słowami z Księgi Hioba: «Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi»
(29, 15). Chciałbym ją podjąć w perspektywie sapientia cordis — mądrości serca.
1. Mądrość ta nie jest wiedzą teoretyczną,
abstrakcyjną, wynikiem rozumowania.
Raczej jest ona, jak opisuje ją św. Jakub
w swoim Liście, «czysta, dalej — skłonna
do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od
względów ludzkich i obłudy» (3, 17). Jest
ona zatem postawą wzbudzoną przez Ducha Świętego w umysłach i sercach tych,
którzy potrafią otworzyć się na cierpienie
braci i dostrzegają w nich obraz Boga. […]
2. Mądrością serca jest służba bliźniemu.
[…] Jakże wielu chrześcijan również dziś
świadczy nie słowami, ale swoim życiem,
zakorzenionym w szczerej wierze, że są
«oczami niewidomego» i «stopami chromego»! Są to osoby będące blisko chorych,
którzy potrzebują stałej opieki, pomocy
w umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta posługa, szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać się męcząca
i uciążliwa. Jest stosunkowo łatwo służyć
przez kilka dni, ale trudno jest pielęgnować

osobę przez wiele miesięcy lub nawet lat,
także wówczas, gdy nie jest ona już w stanie wyrazić swojej wdzięczności. A jednak,
jakże to wielka droga uświęcenia! W tych
chwilach można liczyć w sposób szczególny
na bliskość Pana, a jest się też szczególnym
wsparciem dla misji Kościoła.
3. Mądrość serca to trwanie przy bracie.
Czas spędzony u boku chorego jest czasem świętym. Jest wielbieniem Boga, który
kształtuje nas na obraz swego Syna, który
«nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby
służyć i dać swoje życie jako okup za wielu»
(Mt 20, 28). Prośmy z żywą wiarą Ducha
Świętego, aby dał nam łaskę zrozumienia
wartości towarzyszenia, często w sposób
cichy, skłaniającego nas do poświęcenia
czasu tym naszym siostrom i braciom, którzy dzięki naszej bliskości i naszej życzliwości
czują się bardziej kochani i umocnieni. […]
4. Mądrość serca to wyjście poza siebie ku
bliźniemu. Świat, w którym żyjemy, zapomina niekiedy o szczególnej wartości, jaką
ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż
jesteśmy pochłonięci pośpiechem, gorączkowym działaniem, produkcją, a w ten sposób łatwo zapomina się o wartości bezinteresowności, zatroszczenia się o bliźniego,
zajęcia się nim. W gruncie rzeczy u źródeł
takiej postawy jest często letnia wiara,
która zapomniała o słowach Pana, który
mówi: «Wszystko to Mnieście uczynili».
5. Mądrość serca to bycie solidarnym z bratem bez osądzania go. Miłość potrzebuje
czasu. Miłość jest dzieleniem się bez osądzania, bez usiłowania nawracania drugiego […].

R. II: 2015, nr 6 (71)
W kalendarzu liturgicznym swoje stałe
miejsce – obok świąt związanych z przeżywaniem wydarzeń zbawczych – mają też
dni, których celem jest zwrócenie uwagi
na jakiś ważny problem w wymiarze duszpasterskim. Moglibyśmy wyliczyć tu szereg takich inicjatyw podjętych już dawniej, np. Niedziele Misyjne ustanowione
jeszcze przez Piusa XI w 1929 r., czy też
wprowadzone przez Pawła VI Światowe
Dni:  Modlitw o Powołania Kapłańskie (obchodzone w IV Niedzielę Wielkanocną od
1964 r.), Środków Społecznego Przekazu
(obchodzone od 1967 r.), Pokoju (obchodzone 1 stycznia od 1968 r.). Bardzo wiele
takich dni wprowadził św. Jan Paweł II. Są
to m.in.: Światowe Dni Młodzieży (zainicjowane w 1985 r. podczas obchodów Międzynarodowego Roku Młodzieży), Światowe Spotkanie Rodzin (zapoczątkowane
w 1994 r. w Rzymie odbywały się co 3 lata
w różnych miastach i częściach świata),
Dzień Życia Konsekrowanego (obchodzony
od 1997 r. w święto Ofia-

8 lutego 2015 r.

rowania Pańskiego) oraz Światowy Dzień
Chorego, który będziemy przeżywać w najbliższą środę, a jest obchodzony od 1993 r.
we wspomnienie objawienia Matki Bożej
w Lourdes 11 lutego. Główne uroczystości
tego dnia odbywają się każdego roku w innym sanktuarium maryjnym. Warto pomyśleć o tych dniach, bo są odbiciem troski
Kościoła, którą papieże wyrażali w przygotowywanych okolicznościowych orędziach.
Inicjatywę Dnia Chorego Ojciec Święty
motywował tak: „ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i – w konsekwencji
– wielu katolickich instytucji działających
na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia
lepszej opieki chorym; pomagania chorym
w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na
płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie
w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych,
popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu…”.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
8 lutego – Niedziela V Zwykła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Karoliny
z okazji 10. rocznicy urodzin
10.30 – za †† rodziców Martę i Rafała Schulwitz, †† ich rodziców, †† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa
11.30 – chrzest: Roman Jan Kliś
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Genowefę Niegórską [od koleżanek Teresy i Gieni]
9 lutego – poniedziałek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji 80.
rocznicy urodzin
10 lutego – wtorek — wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek, †† Wiktorię i Pawła Pyrek,
† córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† 3 braci, †† 2 szwagrów oraz
†† z pokrewieństwa
11 lutego – środa — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
7.00 – za † Andrzeja Łakomego oraz †† z pokrewieństwa
9.00 – za wszystkich chorych w naszej parafii, a zwłaszcza o szczęśliwy przebieg operacji w pewnej intencji
12 lutego – czwartek
18.00 – za † Theodora Dambietz oraz † jego żonę Urszulę
13 lutego – piątek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lidii i Zygfryda
i o opiekę Bożą dla całej rodziny
14 lutego – sobota — 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 i zdrowie dla Stefanii i Andrzeja
z okazji 35. rocznicy ślubu
15 lutego – Niedziela VI Zwykła
8.00 – za † Willibalda Cichon, †† z rodzin Linek i Cichon

10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji urodzin
i o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dzieci: Magdalenę Marię Raca i Amelię Szkudlarek
		– chrzest: Lena Gołębiowska
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † Manfreda Stroka, †† rodziców, †† teściów oraz dusze w czyśćcu
cierpiące

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 serdecznie zapraszam członków Róż Różańcowych
na spotkanie formacyjne.
▪▪ W środę 11 lutego, we wspomnienie Marii Panny z Lourdes, z racji obchodzonego
Światowego Dnia Chorego serdecznie zapraszam o godz. 9.00 na Mszę św. w intencji chorych i osób w podeszłym wieku połączoną z udzielaniem sakramentu
namaszczenia chorych. Po Mszy św. odbędzie się inscenizacja pt. „Owocowe witaminki” w wykonaniu dzieci z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola „Ochronka”
w Zdzieszowicach, a następnie spotkanie przy kawie i herbacie w DDP „Stokrotka”.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 będzie próba scholi, natomiast o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią w naszym kościele do Pierwszej Komunii świętej.
▪▪ W piątek od godz. 19.30 w kościele św. Antoniego odbędzie się „czuwanie walentynkowe” dla młodzieży z obu parafii, które poprowadzi ks. Jarosław Staniszewski
z zespołem „Belle Co”. W programie m.in. konferencja, adoracja, Msza św. i agapa.
▪▪ Przypomnienie! Rada Rodziców PSP nr 2 serdecznie zaprasza na zabawę charytatywną, która odbędzie się 13 lutego br. od godz. 19.00 w Januszkowicach. Dla
uczestników jest udzielona dyspensa.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszego osiedla śp. Tadeusza Dąbrowę, lat 67, zam. przy Placu 1 Maja (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 12.00), zaś z parafii św. Antoniego odeszli do wieczności: śp. Zofia Banachowska, lat 89, z ul. Akacjowej oraz śp. Ginter Klama, lat 77, z ul. Nowej.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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tel. 77 483 40 93; www.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

