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Namaszczenie chorych - jak nieœæ wsparcie?
Znakiem s³aboœci fizycznej
i odczuwalnym ograniczeniem
cz³owieka jest cierpienie
i choroba. Wiele osób z du¿¹
satysfakcj¹ przyjmuje ró¿ne
informacje o tym, ¿e cz³owiek
chory przestaje byæ "tabu"
w naszych œrodowiskach
i ¿e nie przechodzi siê obok
n i e g o o b o j ê t n i e . Ta k i e j
postawy uczy³ i uczy ludzi Jezus
Chrystus. Z Ewangelii wiemy,
¿e On sam równie¿
nie przechodzi³ obok ludzkich ograniczeñ obojêtnie. Jezus nie tylko wyra¿a³
wspó³czucie, ale te¿ niós³ konkretn¹ pomoc chorym i cierpi¹cym, których
spotyka³. Reakcje te wyra¿aj¹ Jego solidarnoœæ z ludzk¹ bied¹, cierpieniem i
sam¹ œmierci¹.
Bliskoœæ Jezusa Chrystusa
Troska Jezusa Chrystusa o chorych nie skoñczy³a siê z chwil¹ Jego
wniebowst¹pienia. Jej kontynuowanie powierzy³ Koœcio³owi, który za nich siê
modli, a tak¿e na dostêpne sobie sposoby niesie im ró¿nego rodzaju pomoc.
Szczególn¹ pomoc Koœció³ niesie chorym w ustanowionym przez Chrystusa
sakramencie namaszczenia chorych. Sakrament ten Chrystus zostawi³
Koœcio³owi po to, by udzielaj¹c go zapewnia³ chorego o bliskoœci dost¹pienia
zbawienia, to znaczy ostatecznego wyzwolenia z wszystkiego, co go uwiera
i boli oraz ¿ycia w szczêœciu i mi³oœci. Jezus, solidaryzuj¹c siê w swojej mêce
i œmierci na krzy¿u z ludŸmi chorymi, cierpi¹cymi i umieraj¹cymi, jednoczeœnie
ods³oni³ r¹bek tajemnicy ludzkiego cierpienia: ka¿dy cz³owiek, który w swoim
cierpieniu potrafi zjednoczyæ siê i upodobniæ do Niego, tak jak On bêdzie mia³
udzia³ w chwale - zmartwychwstaniu.
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 1, 40-45).
Pewnego dnia przyszed³ do Jezusa trêdowaty i upadaj¹c na kolana, prosi³ Go: «Jeœli
chcesz, mo¿esz mnie oczyœciæ». Zdjêty litoœci¹, wyci¹gn¹³ rêkê, dotkn¹³ go i rzek³ do niego:
«Chcê, b¹dŸ oczyszczony». Natychmiast tr¹d go opuœci³ i zosta³ oczyszczony.
Jezus surowo mu przykaza³ i zaraz go odprawi³ ze s³owami: «Uwa¿aj, nikomu nic nie mów,
ale idŸ poka¿ siê kap³anowi i z³ó¿ za swe oczyszczenie ofiarê, któr¹ przepisa³ Moj¿esz,
na œwiadectwo dla nich».
Lecz on po wyjœciu zacz¹³ wiele opowiadaæ i rozg³aszaæ to, co zasz³o, tak ¿e Jezus nie móg³
ju¿ jawnie wejœæ do miasta, lecz przebywa³ w miejscach pustynnych. A ludzie zewsz¹d
schodzili siê do Niego.
* * * * * * * * * * * *
PROSIÆ, ALE NIE ¯¥DAÆ
Ludzie w kontakcie z Bogiem przybieraj¹ ró¿ne postawy. S¹ tacy,
którzy nie dowierzaj¹, ¿e Pan mo¿e wys³uchaæ ich próœb. Uwa¿aj¹ siê
za grzeszników i s¹dz¹, ¿e Najwy¿szy wys³uchuje tylko tych, którzy s¹
czyœci i doskonali. £atwo zatem poddaj¹ siê zniechêceniu i wycofuj¹
z drogi prowadz¹cej do Boga. S¹ tak¿e i tacy, którzy bez ustanku
zasypuj¹ Pana swoimi proœbami i ¿¹daniami. Gdy jednak dochodz¹
do wniosku, ¿e nie zostali wys³uchani, obra¿aj¹ siê na swojego
Stwórcê. Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest cz³owiek, od którego
mo¿emy siê nauczyæ, jak powinniœmy siê modliæ. Naznaczony
œmierteln¹ chorob¹, nie traci nadziei i gdy w jego zasiêgu pojawia siê
Jezus pada przed nim na kolana i prosi Go o uzdrowienie. Jednak nie czyni tego nachalnie
i z przesadn¹ egzaltacj¹. Jest g³êboko przekonany, ¿e Syn Bo¿y mo¿e go uzdrowiæ.
Jednoczeœnie liczy siê z tym, ¿e Opatrznoœæ mo¿e mieæ wobec niego zupe³nie inne plany.
Dlatego do Jezusa zwraca siê jedynie z pokorn¹ proœb¹: „jeœli chcesz”, tak dalek¹
od roszczeniowej: „musisz”. Postawa tego cz³owieka uczy nas, ¿e w ka¿dym po³o¿eniu
(tak¿e w obliczu œmiertelnej choroby) powinniœmy mieæ odwagê, aby zwracaæ siê do Boga
o pomoc. Niemniej jednak nie mo¿emy od Niego nigdy wymagaæ, aby spe³nia³ nasze
proœby wed³ug z góry ustalonego przez nas planu. Bóg sam najlepiej wie, czego nam
potrzeba, i daje to, co jest potrzebne z punktu widzenia naszego zbawienia.

* * * * * * * * * * * *
M¹droœæ serca to trwanie przy bliŸnim. Czas spêdzony obok chorego jest czasem œwiêtym. To uwielbienie
Boga, który kszta³tuje nas na obraz swego Syna, który “nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ
swoje ¿ycie na okup za wielu” (Mt 20, 28). (...) Proœmy z ¿yw¹ wiar¹ Ducha Œwiêtego, aby da³ nam ³askê
zrozumienia wartoœci towarzyszenia, czêsto w sposób cichy, tym naszym siostrom i braciom, którzy, dziêki
naszej bliskoœci i naszej ¿yczliwoœci, poczuj¹ siê bardziej kochani i umocnieni. Jakie¿ wielkie k³amstwo kryje siê
natomiast w niektórych wyra¿eniach, które k³ad¹ nacisk na tzw. “jakoœæ ¿ycia”, przekonuj¹c do uwierzenia,
¿e ¿ycie powa¿nie dotkniête chorob¹ nie jest warte dalszej egzystencji!
M¹droœæ serca to wyjœcie poza siebie ku bliŸniemu. Œwiat, w którym ¿yjemy zapomina niekiedy
o szczególnej wartoœci, jak¹ ma czas spêdzony przy ³ó¿ku chorego, gdy¿ jest siê poch³oniêtym przez poœpiech,
nawa³ obowi¹zków, rzeczy do wykonania i w ten sposób ³atwo zapomina siê o wartoœci bezinteresownej opieki
nad bliŸnim. U Ÿróde³ takiej postawy jest czêsto letnia wiara, która zapomnia³a o s³owach Pana: “Wszystko to
Mnieœcie uczynili” (Mt 25, 40). (...).
(papie¿ Franciszek)
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Namaszczenie chorych... (c.d.)
Koœció³ wierzy i naucza, ¿e choroba, cierpienie i sama œmieræ przyjmowane z wiar¹ i zgod¹
na wolê Boga, ³¹czone z cierpieniem i œmierci¹ Jezusa nabieraj¹ mocy zbawczej: przyczyniaj¹
siê do wypraszania u Boga zbawienia. Myœlenie o ludzkim cierpieniu nale¿y uzupe³niæ jeszcze
jednym niezmiernie wa¿nym aspektem. Jezus, nie tylko wskaza³ ludziom wartoœæ cierpienia,
choroby i umierania, ale te¿ udzieli³ daru, dziêki któremu ³atwiej jest z wiar¹ przyjmowaæ te
trudne doœwiadczenia. Darem tym jest sakrament namaszczenia chorych. Sakramentu tego
udziela w wierze, ¿e dope³nia on rozpoczête przez chrzest dzie³o upodobniania siê cz³owieka
do Jezusa Chrystusa w tajemnicy Jego œmierci i zmartwychwstania. W sakramencie
namaszczenia chorych moc¹ dzia³aj¹cego w ¿yciu chrzeœcijanina
Ducha Œwiêtego przychodzi do chorego sam Jezus, by udzieliæ
odpuszczenia grzechów (Jk 5, 15) oraz umocniæ jego wiarê i ufnoœæ
w mi³oœæ Boga. W sakramencie tym Jezus uzdalnia chorego
do ³¹czenia swoich cierpieñ z Jego mêk¹ i œmierci¹ i w³¹cza
w wype³nianie wœród ludzi swego zbawczego dzie³a. Dar ten sprawia,
¿e ludzkie cierpienie nabiera nowego wymiaru, poniewa¿ chory
w swym ciele dope³nia braki "udrêk Chrystusa dla dobra Jego Cia³a,
którym jest Koœció³" (Kol 1, 24). Jezusowe umocnienie uzdrawia duszê
chorego, a tak¿e jego cia³o, jeœli taka jest wola Bo¿a, oraz pomaga
przezwyciê¿aæ pokusy z³ego ducha i lêk przed œmierci¹.
£¹cznoœæ chorego z Chrystusem i Koœcio³em
Udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych towarzyszy
modlitwa Koœcio³a o przywrócenie choremu, jeœli taka jest wola Bo¿a, zdrowia i si³;
o umocnienie go w ufnoœci do Boga oraz dodanie odwagi w walce ze zniechêceniem i trwog¹
przed œmierci¹. Dlatego zwyczajnym czasem udzielania tego sakramentu jest pojawienie siê
zagro¿enia œmierci¹ wynikaj¹cego z choroby lub staroœci. Mo¿na go te¿ udzielaæ powtórnie
w sytuacjach, gdy choroba siê nasila, albo gdy nast¹pi nawrót ciê¿kiej choroby. W ten sposób
niesie chorym wsparcie, by nie dawali siê pokonaæ chorobie i by pomimo nêkaj¹cych ich
cierpieñ i utrapieñ cieszyli siê pe³ni¹ ¿ycia. Ponadto sakrament ten udziela mocy do tego,
by chory by³ w stanie prze¿ywaæ wszystko to, co by³o udzia³em mêki i œmierci Jezusa.
Zdolnoœæ upodobniania siê chorego do Chrystusa s³u¿y jego w³asnemu dobru oraz dobru
Koœcio³a. Swoim cierpieniem przyczynia siê te¿ do uœwiêcenia Koœcio³a na mocy udzia³u
w powszechnym kap³añstwie Jezusa Chrystusa. Nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e Koœció³ tym,
których ziemskie ¿ycie dobiega koñca, poza udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych
ofiarowuje Eucharystiê jako wiatyk. Przyjêcie Cia³a Chrystusa w chwili przejœcia z tego œwiata
do domu Ojca daje zacz¹tek ¿ycia wiecznego, zgodnie z obietnic¹ Jezusa: "Kto spo¿ywa moje
Cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne, a Ja go wskrzeszê w dniu ostatecznym" (J 6, 54).
Rozpoznawanie darów udzielanych przez Jezusa Chrystusa w sakramencie namaszczenia
chorych jest wa¿nym zadaniem dla tych wierz¹cych, których zdrowie, czy ¿ycie nie s¹
bezpoœrednio zagro¿one. W spokoju mamy odkrywaæ bogactwo darów, z jakimi Bóg
przychodzi do ludzi na ró¿nych etapach ich ¿ycia, w tym tak¿e na tych najtrudniejszych.
Warto stawiaæ sobie pytanie: Dlaczego nie powinno by siê powa¿nie podchodziæ do spraw
w³asnego ¿ycia, do których nawi¹za³ Jezus Chrystus ustanawiaj¹c sakrament namaszczenia
chorych?
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ rozpoczyna siê 48. Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu. W odpowiedzi na apel
Komisji Episkopatu Polski ds. TrzeŸwoœci zechciejcie podj¹æ dobrowoln¹ abstynencjê
od alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na d³u¿szy czas, dla ratowania ludzi
uzale¿nionych od alkoholu.
2. W najbli¿sz¹ œrodê – zwan¹ Œrod¹ Popielcow¹ – rozpoczniemy okres Wielkiego Postu,
czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem okres pokuty w Koœciele
a tak¿e czas Komunii Œwiêtej wielkanocnej. W Œrodê Popielcow¹ rozpoczn¹ siê tak¿e
kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
Msze Œwiête, po³¹czone z posypaniem g³ów popio³em na znak podjêcia pokuty za grzechy,
00
00
00
00
celebrowane bêd¹ o godz. 7 , 9 , 11 i 18 .
3. W Œrodê Popielcow¹ obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od spo¿ywania pokarmów miêsnych
i post œcis³y, nazywany inaczej iloœciowym. Polega on na tym, ¿e wierny tylko raz je do syta,
a dwa razy lekko siê posila. Prawem o wstrzemiêŸliwoœci s¹ zwi¹zane osoby, które
ukoñczy³y 14. rok ¿ycia a¿ do œmierci, prawem zaœ o poœcie œcis³ym s¹ zwi¹zane wszystkie
osoby pe³noletnie, czyli te, które ukoñczy³y 18. rok ¿ycia, a¿ do rozpoczêcia 60. roku ¿ycia.
4. W pi¹tki Wielkiego Postu – Droga Krzy¿owa: 1730 a Msza Œwiêta wieczorna o godz. 1800.
5. W niedziele Wielkiego Postu po Mszy œw. o godz. 1100 Gorzkie ¯ale. Gor¹co zachêcamy
parafian do licznego udzia³u w nabo¿eñstwach Drogi Krzy¿owej i Gorzkich ¯ali oraz
zyskiwania przywi¹zanego do nich odpustu zupe³nego.
Wasz Proboszcz

Pokaz filmu "Ja Jestem"
W niedzielê 22 lutego o godz. 1900 odbêdzie siê w naszej parafii pokaz filmu
pod tytu³em "Ja Jestem". To wyj¹tkowy film o Jezusie Chrystusie w pe³ni i prawdziwie
obecnym w Eucharystii, w Najœwiêtszym Sakramencie. To film, przez który sam Pan Jezus
mówi do serca cz³owieka. Po projekcji filmu adoracja Najœwiêtszego Sakramentu wraz
z modlitw¹ zawierzenia ¿ycia Panu Jezusowi w Najœwiêtszym Sakramencie. Przez ca³¹
niedzielê po ka¿dej mszy œwiêtej bêdzie mo¿na nabyæ film „Ja Jestem” i pozosta³e filmy.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
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00
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