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"Bóg jest mi³oœci¹; kto trwa w mi³oœci,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.”
(1 J,16)

Œwiêto Ofiarowania Pañskiego, które obchodziliœmy w minionym
tygodniu uœwiadamia nam, ¿e Bóg pragnie nam siê objawiæ. Rozpala to
nasz¹ nadziejê, oczekiwanie i ufnoœæ. Obchodzimy takie œwiêta, by nabraæ
przekonania, ¿e choæ nie widzimy Jezusa oczyma cia³a, mo¿emy Go
dostrzec oczyma ducha, a przez to nasze ¿ycie mo¿e zostaæ przemienione.
Czego wiêc mo¿emy spodziewaæ siê patrz¹c na Jezusa oczyma ducha?
Przede wszystkim tego, ¿e Jego obecnoœæ dotknie naszych serc. Mo¿emy
nie rozumieæ wszystkich aspektów teologii i doktryny Koœcio³a,
doœwiadczymy jednak mi³oœci przewy¿szaj¹cej wszelk¹ mi³oœæ. Jest to
mi³oœæ nape³niaj¹ca nas przejêciem i zachwytem, mi³oœæ, która wzbudza
w nas s³owa uwielbienia i wdziêcznoœci.
Co jest tak szczególnego w mi³oœci Jezusa? Po pierwsze Jezus kocha nas
z tak¹ intensywnoœci¹ jak nikt inny na œwiecie. S³yszeliœmy to ju¿ pewnie
wiele razy, ale nie zaszkodzi powtórzyæ – i zg³êbiæ jeszcze bardziej – Jezus
kocha nas bezwarunkowo. Jego mi³oœæ nie jest ograniczona lêkiem,
niepewnoœci¹, podzielonym sercem. Jego mi³oœæ nie wzrasta, gdy
postêpujemy dobrze, i nie s³abnie, gdy grzeszymy. Jest zawsze taka sama,
zawsze wychodz¹ca nam naprzeciw, zawsze szukaj¹ca naszego dobra.
Jeœli zechcemy jej szukaæ na pewno j¹ znajdziemy. Na ka¿dej Mszy œwiêtej,
w ka¿dej chwili modlitwy Jezus staje przed nami ofiarowuj¹c nam mi³oœæ,
jakiej nie potrafimy sobie wyobraziæ. Gdy doœwiadczamy tej mi³oœci
zaczynamy przeczuwaæ, ¿e œwiêtoœæ jest dla nas
ca³kiem realn¹ mo¿liwoœci¹. Zaczynamy ufaæ, ¿e Bo¿e
obietnice to coœ wiêcej ni¿ pobo¿ne ¿yczenia.
W rezultacie zaczynamy siê modliæ: „Objaw nam siebie,
Panie. Przemieñ moje serce. Nie podoba mi siê
ciemnoœæ, któr¹ w sobie widzê, lecz podoba mi siê
chwa³a, któr¹ widzê w Tobie. Jezu oczyœæ mnie
i przemieñ na Twoje podobieñstwo”.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Marka (1,29-39)

Jezus po wyjœciu z synagogi przyszed³ z Jakubem i Janem do domu Szymona
i Andrzeja. Teœciowa zaœ Szymona le¿a³a w gor¹czce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.
On podszed³ do niej i podniós³ j¹ uj¹wszy za rêkê, tak i¿ gor¹czka j¹ opuœci³a. A ona
im us³ugiwa³a. Z nastaniem wieczora, gdy s³oñce zasz³o, przynosili do Niego
wszystkich chorych i opêtanych; i ca³e miasto by³o zebrane u drzwi. Uzdrowi³ wielu
dotkniêtych rozmaitymi chorobami i wiele z³ych duchów wyrzuci³, lecz nie pozwala³
z³ym duchom mówiæ, poniewa¿ wiedzia³y, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze
by³o ciemno, wsta³, wyszed³ i uda³ siê na miejsce pustynne, i tam siê modli³.
Poœpieszy³ za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleŸli, powiedzieli Mu:
Wszyscy Ciê szukaj¹. Lecz On rzek³ do nich: PójdŸmy gdzie indziej, do s¹siednich
miejscowoœci, abym i tam móg³ nauczaæ, bo na to wyszed³em. I chodzi³ po ca³ej
Galilei, nauczaj¹c w ich synagogach i wyrzucaj¹c z³e duchy.

* * * * * * * * * * * *
Z TOB¥ CIEMNOŒÆ NIE BÊDZIE CIEMNA
Do ¿ycia potrzebujemy œwiat³a. Gorszy jednak
od naturalnej ciemnoœci jest mrok przed³u¿aj¹cego siê cierpienia; gorsza jest noc, w której
umar³a nadzieja. Pobo¿ny i niewinny Hiob
doœwiadczy³ w³aœnie takiej nocy. Bezradny wobec
nieszczêœcia, têskni za œwiat³em, które uwolni go
od bolesnej ciemnoœci: "Kiedy¿ zaœwita
i wstanê?" (Hi 7, 4). Mi³osierny i kochaj¹cy nas
Bóg da³ nam "Œwiat³oœæ, która w ciemnoœci œwieci i ciemnoœæ jej nie ogarnê³a" (por.
J 1, 5). To Jezus Chrystus - Ÿród³o ¿ycia i zbawienia. Dzisiejsza Ewangelia
opowiada o tym, jak Jego œwiat³o zajaœnia³o dla mieszkañców Kafarnaum. Wiele
uzdrowieñ i uwolnieñ od z³ych duchów mia³o miejsce w³aœnie w nocy. S³owo Bo¿e,
które dla ka¿dego z nas jest orêdziem na dziœ, aktualnym i skutecznym,
przypomina, gdzie szukaæ prawdziwego œwiat³a w nocy cierpienia i pojawiaj¹cego
siê zw¹tpienia. Potrzeba jednak wysi³ku kroczenia ku niemu. Bolesne
doœwiadczenia ¿yciowe zamykaj¹ nas bowiem w sobie i nadwyrê¿aj¹ nasze si³y
tak, ¿e nawet szukanie pomocy staje siê trudne. Jezus przychodzi do naszego
Kafarnaum, staj¹c siê bliskim, dostêpnym dla ka¿dego. Œwiat³o ju¿ œwieci, teraz
potrzeba tylko znaleŸæ siê w jego zasiêgu.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
«Wstañ, idŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a» (£k 17, 19)
Drodzy bracia i siostry!
Z okazji Œwiatowego Dnia Chorego, który bêdziemy obchodzili 11 lutego 2012 r.,
we wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Lourdes, pragnê ponowiæ moj¹ duchow¹
bliskoœæ ze wszystkimi chorymi, którzy przebywaj¹ w szpitalach i innych domach opieki
zdrowotnej, b¹dŸ s¹ pielêgnowani w domach rodzinnych, i zapewniæ wszystkich o trosce
i mi³oœci ca³ego Koœcio³a. Przyjmuj¹c wielkodusznie i z mi³oœci¹ ka¿de ludzkie ¿ycie,
przede wszystkim s³abe i chore, chrzeœcijanin wyra¿a wa¿ny aspekt swojego
ewangelicznego œwiadectwa, bior¹c przyk³ad z Chrystusa, który pochyla³ siê nad
materialnymi i duchowymi chorobami cz³owieka, aby je leczyæ. (...)
papie¿ Benedykt XVI
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O jasnych obliczach
Pewien cz³owiek, przyszed³szy z daleka do wielkiego miasta, zauwa¿y³ z bólem,
¿e twarze jego mieszkañców s¹ bezbarwne, a oczy pozbawione blasku.
Kilku ludzi podesz³o, gdy¿ przyci¹ga³a ich œwietlistoœæ jego spojrzenia i jego
krzepki wygl¹d.
- Sk¹d przyszed³eœ, cudzoziemcze? - zapytali.
- Przychodzê z pustyni Boga - odpowiedzia³.
- A co to takiego? - zagadnêli.
- To takie miejsce, w którym cz³owiek siê modli, sk³ada dziêki i wielbi Boga.
Wtedy ludzie nagle stali siê jeszcze bardziej ponurzy.
- Boga to my ju¿ porzuciliœmy - powiedzia³ jeden z nich. - By³ nam ciê¿arem,
mêczy³ nas i przeszkadza³.
- Mo¿e w³aœnie dlatego wasze twarze ca³kiem straci³y blask - stwierdzi³ cz³owiek.
A potem dorzuci³:
- Czy spróbujemy Go przywo³aæ z powrotem?
- Ale to strasznie trudne! - wykrzyknêli ludzie chórem.
- Czy On jeszcze o nas pamiêta... - dodali inni.
- Ale¿ tak! - odrzek³ cz³owiek z pustyni Bo¿ej. - On na to czeka.
Na murach miasta cz³owiek ów odmówi³ modlitwê, a pozostali przy³¹czyli siê
do niego. A wtedy promieñ s³oñca odj¹³ nieco szaroœci z ich twarzy i trochê mg³y
z oczu.
- Jak cudownie! - wykrzyknêli patrz¹c po sobie. - ChodŸmy zachêciæ do modlitwy
ca³e miasto!
Ale cz³owiek z pustyni powstrzyma³ ich.
- To nie takie ³atwe, jak myœlicie. Przyszliœcie do mnie, bowiem patrz¹c na mnie
przypomnieliœcie sobie, jak wygl¹daliœcie przedtem. Ale có¿ inni? Trzeba,
by wasze oblicza promieniowa³y takim œwiat³em, ¿eby uderzy³o to nawet
najobojêtniejszych. I dlatego powinniœcie pójœæ ze mn¹ na Bo¿¹ pustyniê.
Ludzie poszli za nim i to na wiele lat, ¿yj¹c w prostocie z rêki Boga, do którego siê
modlili. Sk³adali Mu dziêki i wielbili Go.
Kiedy powrócili do miasta, ich oczy lœni³y jak gwiazdy, a spojrzenie mieli pe³ne
¿arliwoœci.
Pier D'Aubrigy

* * * * * * * * * * * *
"Bo¿y porz¹dek”
Dobry Pan Bóg
piêkny stworzy³ œwiat
i podarowa³ go Cz³owiekowi,
bo dla Boga
Cz³owiek jest najwiêcej wart.
Cz³owiekowi Pan Bóg
podarowa³ jeszcze duszê i mi³uj¹ce serce,
bo Go ukocha³ ze wszystkich stworzeñ - najwiêcej!
Dobry Bóg da³ swe przykazania
- drogowskazy do godnego ¿ycia
w mi³oœci do Boga i bliŸniego.
Wiêc dlaczego
mamy zamkniête serca?
Marianna Jankowska
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. W Ewangelii mamy wiele opisów uzdrowieñ dokonanych przez Chrystusa.
Dzisiejsza Ewangelia przypomnia³a nam, ¿e poza uzdrowieniem teœciowej Szymona,
Chrystus uzdrowi³ jeszcze wielu chorych i opêtanych. Z pewnoœci¹, gdyby d³u¿ej
pozosta³ w domu Szymona, ludzie przyprowadziliby znacznie wiêcej chorych. Ale
Chrystus w nocy odszed³ z tej miejscowoœci. A czy ja jestem cierpliwy w modlitwie,
zw³aszcza b³agalnej?
2. W sobotê, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bo¿ej z Lourdes, bêdziemy obchodziæ
Œwiatowy Dzieñ Chorego. Postarajmy siê uczestniczyæ w tym dniu we Mszy Œwiêtej
po³¹czonej z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Warto o tej Mszy
00
powiadomiæ chorych i pomóc im w dotarciu do koœcio³a. Msza œw. o godz. 18 .
* * *

Wasz Proboszcz

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

• w poniedzia³ek, 6 lutego – œwiêty Pawe³ Miki i towarzysze, mêczennicy japoñscy. ¯yli
w XVI wieku. Niech modlitwa za ich wstawiennictwem przyczyni siê do rozkwitu
chrzeœcijañstwa w Azji oraz do zaprzestania przeœladowañ Koœcio³a w Chinach;
• w pi¹tek, 10 lutego – œwiêta Scholastyka, siostra œwiêtego Benedykta. ¯y³a w VI wieku.
Ju¿ w dzieciñstwie poœwiêci³a siê wy³¹cznie Bogu i by³a dla swojego brata wsparciem
w jego wielkim dziele tworzenia regu³y zakonnej.

* * * * *
HUMOR (z Ma³ego Goœcia Niedzielnego)
Pani Kowalska uk³ada synka do snu. – Gdybyœ w nocy czegoœ potrzebowa³,
to zawo³aj „Mamusiu” i tatuœ zaraz do ciebie przybiegnie.
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