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Pawła II prowadziła właśnie do Lourdes. Przebywał tam Ojciec Święty
w dniach 14-15 sierpnia 2004 r. Będąc już wtedy poważnie chory, sam też
nazwał się "chorym pośród chorych". Długo modlił się w Grocie Objawień
i tam też wypowiedział tak bardzo poruszające wszystkich słowa: "Klękając
tutaj, przy grocie Massabielskiej ze wzruszeniem odczuwam, że dotarłem do
kresu mej pielgrzymki". Papież zapalił też świecę i napił się wody ze źródła,
a rektorowi Bazyliki w Lourdes wręczył złotą różę jako dar dla Matki Bożej.
Jeden z reporterów będący świadkiem wielkiego trudu tego papieskiego
pielgrzymowania do Lourdes w tamte dwa upalne, sierpniowe dni określił
Ojca Świętego Jana Pawła II jako "żywy symbol ludzkiego cierpienia - ikonę
Chrystusa na krzyżu" (J. L. Allen).
W Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego papież Franciszek
napisał m. in., że tego dnia "Jezus kieruje zaproszenie do chorych, uciśnio‐
nych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i dotknięci cię‐
żarem
próby
potrzebują
uzdrowienia.
Osobom
przeżywającym
przygnębienie z powodu swojej sytuacji, słabości i bólu Jezus Chrystus ofe‐
ruje swoje miłosierdzie, czyli samego siebie jako odnawiającą moc". Zwraca‐
jąc się w tym Orędziu także do pracowników służby zdrowia papież
Franciszek zwraca uwagę, że każda interwencja lecznicza "skierowana jest
do osoby chorego, gdzie rzeczownik "osoba" zawsze pojawia się przed przy‐
miotnikiem "chory". Dlatego wasze działanie niech będzie stale nakierowa‐
ne na godność i życie człowieka". Papież także zapewnia, że w tym Dniu
Chorych "myślę o wielu braciach i siostrach, którzy na całym świecie nie
mają dostępu do leczenia, ponieważ żyją w biedzie".
W związku ze Światowym Dniem Chorego warto przypomnieć o tym, że
w Kościele mamy specjalny sakrament przeznaczony do umocnienia osób
dotkniętych chorobą, ustanowiony przez Chrystusa i poświadczony przez
św. Jakuba (Jk 5, 14) - sakrament namaszczenia chorych. Starajmy się, aby
osoby chore w naszych domach czy przebywające w placówkach leczniczych
mogły skorzystać z tego sakramentu niosącego umocnienie, pocieszenie
i pokój ducha.
14 lutego (piątek) - święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa Apostołów Słowian, patronów Europy
Nieśli w IX w. Chrystusową Ewangelię ludom słowiańskim żyjącym na
terenach Europy środkowo-wschodniej. Owoce ich ofiarnej i odważnej misji
trwają po dziś dzień i świadczą o chrześcijańskich korzeniach Europy.
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Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 13-16)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli
sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może
się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza
pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Dla lepszego zrozumienia fragmentu dzisiejszej Ewangelii, a także
Ewangelii dwóch następnych niedziel, trzeba odwołać się do tego, co już sły‐
szeliśmy. Otóż w trzecią niedzielę zwykłą (26 stycznia) rozważaliśmy o po‐
czątku działalności nauczycielskiej Pana Jezusa w Galilei i powołaniu
pierwszych uczniów. W minioną niedzielę - jako, że przypadła 2 lutego przeżywaliśmy święto Ofiarowania Pańskiego, które miało swoją własną
Ewangelię opowiadającą o tym zbawczym wydarzeniu wspominanym wtedy
w liturgii. Kalendarz liturgiczny na tę minioną niedzielę, gdyby była obcho‐
dzona jako zwykła w ciągu roku, przewidywał fragment Ewangelii wg św.
Mateusza otwierający Jezusowe kazanie na Górze - Osiem Błogosła‐
wieństw. To, co mówi nam Chrystus w Ewangelii tej niedzieli i co będziemy
rozważali w następne dwie niedziele - to dalsze fragmenty Jezusowego Ka‐
zania na Górze, które nie ogranicza się tylko do ośmiu Błogosławieństw, ale
zawiera się w piątym, szóstym i siódmym rozdziale Ewangelii wg św. Mate‐
usza.
Jezusowe Kazanie na Górze to wielka karta moralności chrześcijań‐
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)

niedziela, 9 lutego 2020

V Niedziela zwykła

skiej. Uchodzi za kodeks nowej moralności, bo polegającej na wypełnieniu
miłością za sprawą Ducha Świętego dawnej litery Prawa. Kazanie na Górze
- Błogosławieństwa - to najpełniejsze zwierciadło życia chrześcijańskiego;
ono "szkicuje całościowy obraz prawego człowieka" (Benedykt XVI). Jezuso‐
we Błogosławieństwa - to drogowskazy na drodze miłości; to osiem ducho‐
wych postaw, dzięki którym można stać się błogosławionym, czyli
szczęśliwym. Błogosławieństwa te mają wzorzec w zachowaniu samego Pa‐
na Jezusa i to przede wszystkim na Chrystusie sprawdzały się słowa z Ka‐
zania na Górze. "Błogosławieństwa nie są dla nadludzi ale dla tych, którzy
zmagają się z wyzwaniami i próbami każdego dnia. Ten, kto je przeżywa wg
Jezusa czyni świat czystym. Jest jak drzewo, które nawet na ziemi jałowej
codziennie pochłania zanieczyszczone powietrze i oddaje tlen" (papież Fran‐
ciszek).
Po wygłoszeniu ośmiu Błogosławieństw Pan Jezus bardzo wyraźnie po‐
ucza o zadaniu jakie zleca swoim uczniom: otóż jego naśladowcy mają być
"solą ziemi" i "światłem świata". Te tak wymowne obrazy mówią o szczegól‐
nej roli chrześcijan żyjących według nauki ewangelicznej Chrystusa w ota‐
czającym ich świecie - mają nadawać smak i oświecać. Św. Hieronim
znamiennie komentuje, że to sam Chrystus jest solą ziemi, prawdziwą "solą
niebiańską", która nadaje wszystkiemu smak. Sól zawsze była czymś cen‐
nym i pełni doniosłą rolę, bo konserwuje, zachowuje (pamiętajmy, że kiedyś
nie było lodówek itp.); jest symbolem trwałości i niepodlegania zepsuciu,
także mądrości. Pliniusz (starożytny uczony): "bez soli nie może istnieć ży‐
cie". Sól nadając smak sama rozpuszcza się, znika. Spełnia swoje zadanie,
gdy nie jest zwietrzała, bo wtedy jest bezużyteczna. Warto wspomnieć, że
kiedyś przy chrzcie podawano dziecku odrobinę soli, a w obecnej liturgii
można błogosławić sól w związku z obrzędem błogosławienia wody. Chrze‐
ścijanin żyjąc według Chrystusowej Ewangelii ma wnosić w świat jej specy‐
ficzną nowość - "nadawać smak" otaczającej rzeczywistości, by stawała się
ona Królestwem Bożym. Znaczenie światła i dla nas jest oczywiste: umożli‐
wia ono normalne ludzkie działanie i funkcjonowanie; biologia wskazuje
nam też istotną rolę światła w różnych procesach życiowych, rozwojowych.
Chrześcijanin oświecony przez Chrystusa, który jest "światłością świa‐
ta" (por. J 8, 12) winien promieniować poprzez swoje czyny Chrystusową
miłością i prawdą w świecie, w którym często panują ciemności, nienawiść
i kłamstwo. Te odważne i jednoznaczne dobre czyny uczniów Chrystusa ma‐
ją przyczyniać się do tego, że inni widząc tego rodzaju postawę zwrócą się
ku Bogu, oddając Mu chwałę. Rozważając ten fragment Jezusowego Kaza‐
nia na Górze prośmy Zbawiciela, abyśmy coraz więcej rozumieli z Jego na‐
uki i posiedli umiejętność wcielania w swoje życie tej zbawczej nauki
naszego Pana.
11 lutego (wtorek) - NMP z Lourdes,
XXVIII Światowy Dzień Chorego
11 lutego 1858 r. Najświętsza Maryja Panna ukazała się w grocie Mas‐
sabielskiej nad rzeką Gawą 14-letniej Bernadetcie Soubirous. W momencie
objawień Lourdes liczyło ok. 5 tys. mieszkańców, a Bernadetta pochodziła
z bardzo ubogiej rodziny, była chorowita. Jako najstarsza z rodzeństwa po‐
magała matce i rzadko bywając w szkole nie umiała czytać ani pisać; nie
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była też jeszcze u pierwszej Komunii św. Matka Boża ukazała się jej 18 ra‐
zy; podczas objawienia dnia 25 marca na kilkukrotne nalegania Bernadet‐
ty, Massabielska Pani wymieniła swoje imię: "Jestem Niepokalane
Poczęcie" - możemy "powiedzieć", że sama Matka Boża w ten sposób jakby
potwierdza ogłoszony w 1854 r. do‐
gmat o Jej Niepokalanym Poczęciu.
Komisja badawcza powołana przez
miejscowego biskupa ordynariusza
uznała w 1862 r. autentyczność tych
objawień maryjnych. Przesłanie pły‐
nące z tych objawień to wezwanie do
modlitwy, pokuty a także prośba
Matki Bożej o przychodzenie do tego
miejsca w procesji i zbudowanie ka‐
plicy. Źródło wskazane przez Matkę
Bożą Bernadetcie to swoisty symbol
nawrócenia, oczyszczenia, a wezwa‐
nie do niego zawiera orędzie z tego
objawienia maryjnego. Maryja przy‐
nosi także ulgę cielesną: już na po‐
czątku
kilku
chorych
zostało
uzdrowionych po obmyciu tą wodą,
albo po zanurzeniu w niej.
Dzisiaj Lourdes to jedno z naj‐
bardziej znanych sanktuariów maryj‐
nych
na
świecie,
do
którego
szczególnie pielgrzymują ludzie cho‐
rzy na ciele i na duszy; jest ono miej‐
scem wielkiej modlitwy przynoszącej
obfite owoce duchowe, także i uzdro‐
wienie fizyczne.
Papież Jan Paweł II 13 maja 1992 r., w rocznicę własnego cierpienia
zadanego mu przez zamachowca ogłosił, że Kościół na całym świecie obcho‐
dzić będzie dzień 11 lutego, święto Matki Bożej z Lourdes, jako Światowy
Dzień Chorego. Z tej okazji jest też wydawane specjalne orędzie papieskie.
Warto też przypomnieć, że ostatnia zagraniczna pielgrzymka papieża Jana
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

