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Chrystus, przychodzc na ziemi, spotkał si
z tym, co jest dla nas tutaj najtrudniejsze,
z cierpieniem. Nie przyszedł po to, aby tu na
ziemi je zlikwidowa ale uwici. W Jego rku
cierpienie stało si narzdziem zbawienia wiata i
w tym cierpieniu objawił nam swoj niesko-
czon miło do nas. W ten sposób nadał
ludzkiemu cierpieniu sens. Od tego momentu
cierpienie nie musi człowieka niszczy, moe go
doskonali. Człowiek, cierpic, moe ubogaca
siebie i innych.
     Nie dziwimy si zatem, e Chrystus wród
sakramentalnych znaków zostawił i taki,
który jest narzdziem uwicenia naszego
cierpienia. Jest to sakrament namaszczenia
chorych. w. Marek wspomina, e uczniowie
Chrystusa namaszczali chorych i uzdrawiali.
A w. Jakub w swoim Licie mówi: Choruje
kto wród was? Niech sprowadzi kapłanów
Kocioła, by si modlili nad nim i namacili
go olejem w imi Pana. A modlitwa pełna
wiary bdzie dla chorego ratunkiem i Pan go
podwignie, a jeliby popełnił grzechy, bd
mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).
     Jakie s skutki tego sakramentu? Pierw-
szym, i to czsto widocznym, jest poprawa
zdrowia chorego. Mog poda dziesitki
przykładów, gdy ludzie wrócili do zdrowia.
Drugim skutkiem, tym razem w dziedzinie
ducha, jest oczyszczenie z grzechów. Gdyby
człowiek popełnił grzechy cikie, a nie mógł
si spowiada, czyli nie mógł skorzysta
z sakramentu pokuty, to wtedy ten sakrament
gładzi grzechy. Moe wic by udzielony
zarówno człowiekowi w stanie łaski uwica-
jcej, jak i grzesznikowi w stanie grzechu
cikiego.

Głównym jednak celem tego sakramentu jest
pomoc potrzebna do wykorzystania czasu cier-
pienia i zachowania godnej postawy. Cierpienie
bowiem jest wielk prób. A w chrzecijastwie
cierpienie jest przede wszystkim prób wiary
w prawd, e Bóg jest Miłoci dlatego, e w
naszym yciu nie rozumiemy sytuacji, jak
wszechmocny Bóg, mogc usun cierpienie,
pochyla si nade mn i zgadza si na moje cierpienie.

I tu jest potrzebna łaska odkrycia sensu
cierpienia.
     Sakrament namaszczenia chorych pozwala
człowiekowi wykorzysta cierpienie dla udos-
konalenia własnego i dla zbawienia wiata.
Przez ten sakrament cierpienie, które jest
cikim dowiadczeniem, nie utrudnia, lecz
pomaga w dostpie do Eucharystii. Jest to
sakrament chorych, a wic dla chorych.
Powinnimy go przyj wtedy, gdy jestemy
dotknici powaniejsz chorob czy te kiedy
idziemy na operacj: kada powana choroba
czy operacja jest przecie zwizana z cierpie-
niem. Mona przyj sakrament namaszczenia
chorych w podeszłym wieku; słabo bowiem
jest zwizana ze staroci i połczona
z cierpieniem.
     Zastanawiałem si wielokrotnie, dlaczego ten
sakrament jest zapomniany i niedoceniony.
Uwaam, e zło zastosowało wietn taktyk
dla utrcenia tego sakramentu. Oto kiedy
zaopatrzono go w nazw ostatnie namaszczenie.
To tak jakby na opakowaniu niezwykle cennego
lekarstwa umieci trupi główk. W tej sytuacji
wzywano kapłana z namaszczeniem chorych
w ostatnim momencie, kiedy człowiek umierał.
Przypominam, e sakramentem konajcych jest
tak zwany wiatyk, czyli Komunia wita. To
ona jest sakramentem umierajcych, a nie
namaszczenie chorych. Nie wzywamy te
kapłana gdy chory ju zmarł, gdy sakramenty
mog przyjmowa tylko yjcy.

Chciałbym, bymy odkryli całe bogactwo
faktu, i Chrystus w trosce o nasze zdrowie
fizyczne, psychiczne i duchowe zostawił nam
specjalny sakrament namaszczenia. Zatrosz-
czmy si te o naszych chorych, którzy le
w domach czy szpitalu. Popromy kapłana, by
przyszedł z tym jake cennym darem Boej
miłoci i umocnienia.

Zapraszam równie wszystkich chorych
i ich bliskich na msz w. 11 lutego (sobota)
o godz. 1000 z okazji wiatowego Dnia
Chorego, na mszy w. take bdzie udzielany
Sakrament Namaszczenia Chorych.

Proboszcz

KALENDARIUM
2 lutego – Ofiarowanie
Paskie – wito
6 lutego – w. Pawła Miki i
Towarzyszy – wspomnienie
10 lutego – w. Scholastyki
– wspomnienie
14 lutego – w. Cyryla
Mnicha i Metodego Biskupa
– Patronów Europy – wito
22 lutego – Katedry w.
Piotra Apostoła – wito
23 lutego – w. Polikarpa
Biskupa i Mczennika -
wspomnienie

Matka Boa
Uzdrowienie Chorych
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Zamylenia
wici Kocioła

      Tegoroczny Dzie Chorych obchodzony
11 lutego (w dniu objawie w. Bernardecie
w Lourdes) powicony jest osobom
niepełnosprawnym intelektualnie. Tak si
składa, e na terenie naszej gminy dwa
najwiksze zakłady to domy pomocy
społecznej dla dzieci i dorosłych z t chorob
(polega ona na zatrzymaniu rozwoju
intelektualnego na poziomie dziecka kilkulet-
niego). Wielu z naszych parafian tam pracuje,
bd pracowało. S take rodzice
wychowujcy takie dzieci w domach. Co
jaki czas pani katechetka przygotowuje
które z nich indywidualnie do przyjmowania
komunii witej.

Wspaniały człowiek Jean Vanier utworzył
wspólnoty „Arka” oraz „Wiara i wiatło”,
gdzie razem przebywaj ludzie zdrowi
i niepełnosprawni intelektualnie. On te,
dajc impuls do ewangelizacji przez prac na
rzecz niepełnosprawnych, wystpił do Ojca
witego z prob o beatyfikacj 2 osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Bo do tej
pory takich nie ma w poczecie wyniesionych
na ołtarze. Na ogłoszenie błogosławionymi
czeka te włoskie małestwo, które na swój
lub zaprosiło 40 niepełnosprawnych i im
usługiwało przy stole. Potem przez całe ycie
dom ich był pełen osób potrzebujcych:
chorych, starszych, bezdomnych.

Benedykt XVI zwróceniem uwagi na
niepełnosprawnych intelektualnie jakby
odpowiedział ju na to wezwanie.

Do dps-u dla dzieci weszła zakonnica ze
zgromadzenia sióstr miłosierdzia Matki
Teresy z Kalkuty. Widzc dzieci sparalio-
wane z powykrcanymi nogami i na specjal-
nych wózkach powiedziała: „Oto wici
Kocioła”. W tych słowach przedstawiła
prawdziw miło Boga do cierpicych.
 Chłopcy z dps-u wystpuj systema-
tycznie w naszej parafii. Byli w wityni
z przedstawieniem o zwycistwie miłoci,
czy ostatnio w salce z jasełkami dla dzieci.
Dlatego za nich szczególnie pomódlmy si 11
lutego. Nie zapomnijmy te o innych
chorych. Bo oni s sił Kocioła.
Wielokrotnie przekazywał to przesłanie Jan
Paweł II. A swoim cierpieniem przed
mierci pokazał wielko człowieczestwa
chorego. Mówi si, e miar wielkoci
cywilizacji jest odniesienie do człowieka
chorego. Niech nasza pomocna dło dla
cierpicych, w tym niepełnosprawnych
intelektualnie, bdzie wiadectwem, e
podamy do Boga przez tworzenie
cywilizacji miłoci.
                                      L.K.

LUDZIE – SYNOWIE WIATŁOCI
Bóg swoje dzieło powoływania do ycia wiata rozpoczł od stworzenia wiatła

wyranie je oddzielajc od ciemnoci. „Wtedy Bóg rzekł: <<Niechaj si stanie
wiatło!>> I stała si wiatło. Bóg widzc, e wiatło jest dobra, oddzielił j
od ciemnoci.” (Rdz 1,3 – 4)

Mona miało powiedzie, e ju u zarania dziejów ciemno była symbolem
zła i strachu a wiatło identyfikowano z dobrem i miłoci. Ma to równie oddwik
we współczesnym powiedzeniem „wieci przykładem”, które rozumiemy jako
pokazywanie czego dobrego i godnego naladowania. W wyraeniu tym wyranie
wyczuwalny jest „pierwiastek wiatła”. Od pradziejów człowieka, a po dzie
dzisiejszy, wszelka działalno człowieka zwizana jest cile ze wiatłem.
Epokowym wydarzeniem w naszych dziejach było zdobycie przez naszych
przodków umiejtnoci rozpalania ognia, jego podtrzymywania i wykorzystywania.
Przed tym wydarzeniem człowiek znał ogie, ale bał si go, bo wiedział, e moe
by niebezpieczny.
wiatło i iluminacje wietlne towarzysz człowiekowi dosłownie  wszdzie i w

kadej niemal sytuacji. Najpierw było to ognisko, póniej łuczywo, wiece, lampy
naftowe a w kocu wiatło, którego ródłem jest energia elektryczna. Staramy si
mroki nocy rozwietla lampami ulicznymi, neonami czy pulsujcymi wiatłem
reklamami. Zim z utsknieniem czekamy a zacznie si wydłua dzie i przyjdzie
równonoc wiosenna, a po niej przesilenie letnie i najdłusze dni lata. W jake złym
jestemy nastroju gdy cign si długie pochmurne dni.

Obecnie przeywamy okres karnawału, czyli czas zabaw i balów, któremu
czsto i gsto towarzysz rzsiste wiatła i rozbłyski fajerwerków. Pamitajmy
jednak, e my chrzecijanie przeywajc okres karnawału (od Trzech Króli do
rody Popielcowej) radujmy si z narodzin Jezusa, który przyniósł na ziemi
najwaniejsze wiatło – wiatło zbawienia. Ju Stary Testament zapowiadał, e
wraz z nadejciem Mesjasza zabłynie wiatło. Na przykład u Izajasza czytamy:
„Ustanowi Ci wiatłoci dla pogan, aby Moje zbawienie dotarło a do kraców
ziemi.” (Iz 49,6)

Pastuszkowie ujrzeli wiatło wielk na swoimi siedzibami, a trzej mdrcy
spostrzegli wiatło gwiazdy. Jednych i drugich ta wiatło zaprowadziła do
Chrystusa. A my współczeni czy mamy takie wiatło – „drogowskaz”. Tak z cał
pewnoci mamy – takie wiatło wrcz eksplodowało w momencie
zmartwychwstania Jezusa i wiecc nieustannie wskazuje nam jedyn drog do
ycia wiecznego. Chrystus przecie sam powiedział a Jemu moemy ufa do koca:
„Ja jestem wiatłoci wiata. Kto idzie za Mn, nie bdzie chodził w ciemnoci,
lecz bdzie miał wiatło ycia.” (J 8,12)

Jezus zaczerpnł tu motyw z ówczesnych iluminacji wietlnych, aeby wyrazi,
i On jest wiatłem, które objawia Boga i wieci dla wszystkich ludzi. Mało tego
Jezus zobowizuje kadego z nas do dzielenia si tym wiatłem zbawienia z
kadym napotkanym człowiekiem. Mateusz natchniony Duchem witym
wypowiada słowa Chrystusa „Tak niech wieci wasze wiatło nad ludmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. (Mt
5,16). Tak – zbawienia Jezus równie dokonuje przez nas. Drugiego lutego w
Ofiarowanie Paskie (Matki Boej Gromnicznej) wracalimy ze wityni z
zapalonymi wiecami, których płomienie symbolizuj Chrystusa Zmartwych-
wstałego – wiatło wiata. Znajdmy wieczorem w to wito chwil czasu i
wpatrujc si w płomie wiecy przemylmy słowa wiersza:

Nie zostałe stworzony dla produkcji i przemysłu,
dla konta w banku i konsumpcji.
Jeste stworzony, aby by CZŁOWIEKIEM.
Zostałe stworzony dla wiatła, dla radoci,
aby cieszy si i piewa,
aby istnie dla obdarzania
innych ludzi szczciem.
Jeste stworzony na obraz Boga,
który jest miłoci.
Z rkami aby dawa,
z sercem, aby kocha
i dwoma ramionami –
wystarczajco długimi,
aby obj bliniego.

ks. Zbigniew Trzaskowski „Człowiek”
Moi drodzy, yjmy tak, by nasze rce były przedłueniem zbawiajcych rk

Jezusa w kierunku wszystkich ludzi, których Bóg postawi na naszej drodze. Nie
chowajmy naszego wiatła wiary pod korcem. A.G.
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1. Od 2 lutego trwa w naszej diecezji okres spowiedzi i Komunii w. wielkanocnej.
2. 7 lutego przypada 5 rocz. mierci ks. Franciszka Kornakiewicza. Na Msz w.

w jego intencji zapraszamy 7 lutego o godz. 1800.
3. Tradycyjnie ju na pocztku lutego (5.02) po kadej Mszy w. odbywa si

bdzie zbiórka do puszek na hospicja w naszej diecezji.
4. roda Popielcowa przypada w tym roku 1 marca. Przypominamy, e czas zabaw

tzw. „ostatki” naley zakoczy we wtorek o godz. 2400. W czasie Wielkiego Postu
nie urzdzamy adnych zabaw ani dyskotek.

5. W rod Popielcow obowizuje post cisły i abstynencja.
6. Msze w. w tym dniu bd odprawiane o godz.: 1000, 1600 (dla dzieci), 1800.

Na kadej Mszy w. posypanie głów popiołem.
7. W Lubikowie o godz. 1630, w Nowej Niedrzwicy o godz. 1800.
8. W rod Popielcow przypada dzie solidarnoci z kapłanami – seniorami. Taca

przeznaczona bdzie na Dom Ksidza Emeryta.
9. W rod Popielcow rozpoczyna si Tydzie Trzewoci.
10. W rod Popielcow rozpoczynaj si kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty.

Sakramentu Chrztu witego udzielono dzieciom:
1. Tomasz Jasiski s. Pawła i Lidii

Zwizek małeski zawarli:
1. Tomasz Sikorski i Małgorzata Piszczygłowa

Poegnalimy:
1. p. Weronika Matusiak, zm. 04.01. pogrzeb odbył si 6.01.06r.
2. p. Ryszard Olesiejuk, zm. 04.01. pogrzeb odbył si 07.01.06r.
3. p. Katarzyna Jarosz, zm. 13.01. pogrzeb odbył si 17.01.06r.
4.p. Jerzy Gibuła, zm. 17.01. pogrzeb odbył si 20.01.06r.
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 Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa
Modlitewno - Ewangelizacyjna w. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. witej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  telefon.: 7493492 – ks. proboszcz, 7493041 –
ks. wikary. Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700  oraz  w sobot w godz. 1100 - 1200. Nauka przed chrztem  dla rodziców i
chrzestnych w kad trzeci niedziel miesica po Mszy witej o godzinie 1200.

Cuda Ojca Pio
Codziennie dzikujemy Bogu za ten dar ycia.







Relikwiarz Ojca Bogusława


