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LITURGIA SŁOWA
Kpł 13,1-2.45-46; Ps 32; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił
Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus
surowo mu przykazał
i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale
idź, pokaż się kapłanowi
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał
Mojżesz, na świadectwo
dla nich”. Lecz on po
wyjściu zaczął wiele
opowiadać i rozgłaszać
to, co zaszło, tak że Jezus
nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. – Oto słowo Pańskie.

11 lutego 2018 r.

W czasach Jezusa człowiek
trędowaty miał przebywać
w odosobnieniu, poza obozem,
mieć rozdarte szaty i włosy
w nieładzie. Kiedy patrzymy na
ukrzyżowanego Pana, który został zabity poza miastem, udręczony i oszpecony, widzimy, że
podzielił los tych, którzy skazani byli na izolację. Jezus nie
szukał własnej chwały, lecz dobra wszystkich. Odtąd nikt
z nas nie musi wegetować poza
obozem, odrzucony, wyobcowany. Nasz Pan z wielką delikatnością wkracza we wszelkie
nasze osamotnienie.
Wojciech Jędrzejewski OP,
Oremus

LEKARZ PRZYJACIELEM CHORYCH
Mieszkańcy Kafarnaum nie dostrzegali w Chrystusie ani „Umiłowanego Syna Bożego”, ani
„Świętego Bożego”, lecz genialnego lekarza. Przynosili do Niego
wszystkich chorych, a On ich
uzdrawiał. Jezus miał władzę nad
wszelką niemocą i żadna choroba
nigdy nie była ani nie jest dla Niego problemem. Uzdrawiał, ale nie
chciał, by ludzie potraktowali Go
wyłącznie jako lekarza. Nie przyszedł na ziemię, by tylko leczyć

choroby, lecz by prawdziwie
uszczęśliwić człowieka.
Zdrowie jest ważnym elementem
szczęścia doczesnego, ale wcale
nie najważniejszym. Jest wielu ludzi zdrowych o pięknym ciele, a
zarazem rozpaczliwie nieszczęśliwych. I odwrotnie są ludzie kalecy, cierpiący a równocześnie autentycznie szczęśliwi. Nie można
zatem szczęścia budować na zdrowiu, bo ono nie jest jego fundamentem.

Drugi aspekt jest jeszcze ważniejszy. Z tego, że ktoś jest zdrowy, wcale nie wynika, że jest
człowiekiem dobrym. Zdrowie nie
ma żadnego związku z dobrocią
ludzkiego serca. Można spotkać
ludzi kalekich o kryształowym sercu i okazy tryskające zdrowiem o
sercu tyrana. Ewangelie nawet nie
wspominają o dalszych losach cudownie uzdrowionych przez Jezusa. Z tego, że wrócili do zdrowia,
wcale nie wynika, że stali się lepsi.
Przykład dziesięciu trędowatych,

z których tylko jeden przyszedł
podziękować Chrystusowi za
uzdrowienie, mówi aż nazbyt jasno, że zdrowie nie wpływa na to,
by serce stało się lepsze. Szczęście
zaś człowieka związane jest ściśle
z dobrocią jego serca.
W tej sytuacji Chrystus dysponując władzą leczenia wszelkich chorób, rzadko z niej korzystał. Zgodził się natomiast na przyjęcie
cierpienia, by mógł być przyjacielem wszystkich cierpiących. Mając
bowiem na uwadze serce człowieka, postanowił ubogacić je swoją
przyjaźnią. Szczęśliwe serce potrafi udźwignąć ciężar cierpienia czy
kalectwa.
Upływają wieki. Kościół prowadzi dalej zbawczą misję Jezusa.
Rzadko pojawiają się charyzmatycy, wyposażeni w dar uzdrawiania
chorych. Dziś Chrystus równie
skąpo szafuje tym charyzmatem,
jak w czasie swego publicznego
działania. Ciągle natomiast ofiaruje cierpiącym swoją przyjaźń.
Jak długo człowiek wyżej ceni
zdrowie niż przyjaźń, tak długo nie
rozumie podejścia Chrystusa. W
ludzkim rozumieniu jeśli dobry
przyjaciel może uzdrowić, a nie
uzdrawia, nie jest przyjacielem.
Gdy jednak uwzględnia się autentyczną troskę o duchowe dobro
chorego, rzecz staje się zrozumiała. Kto odkrył w Chrystusie przy-

jaciela, widzi w Nim doskonałego
lekarza, który przede wszystkim
leczy i ubogaca ducha, zostawiając
jakby na drugim planie dolegliwości ciała.
Czyni to właśnie w trosce o ducha. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”.
Gdyby uzdrowił ciało, pacjent by
Go nie potrzebował, kuracja serca
by się skończyła, a razem z nią
perspektywa osiągnięcia pełni
szczęścia.
Cierpienie, choroby, kalectwo
zostały przez Chrystusa potraktowane jako istotny element dorastania do zbawienia. Są one miejscem
najbliższego spotkania człowieka z
Boskim lekarzem. W cierpieniu
Bóg nawiązuje przyjaźń z człowiekiem, która staje się skarbem
tysiące razy większym niż zdrowie. Jest to przyjaźń podnosząca
chorego na zupełnie nowy poziom
życia, dając mu udział w szczęściu
samego Boga.
Niejeden chory będzie błogosławił swoją chorobę, która dała mu
okazję do spotkania w Boskim lekarzu – przyjaciela. Spotkanie
przyjaciela jest znacznie większym
wydarzeniem w życiu niż spotkanie lekarza. Istotnym bowiem elementem szczęścia nie jest zdrowie,
ale autentyczna przyjaźń.
Ks. Edward Staniek

ŚRODA POPIELCOWA – WIELKI POST
Środa Popielcowa rozpoczyna
okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt
Paschalnych. Wielki Post, bo tak
nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy
Pańskiej sprawowanej w Wielki
Czwartek.
Już w II wieku, dla lepszego
przygotowania do przeżycia Świąt
Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym świętem. Wspomina
o tym Tertulian (+ ok. 240). Św.
Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za
jego czasów zwyczaj ten istniał

również w Galii: ku czci 40dniowego postu Pana Jezusa był
nakazany post 40-godzinny (obowiązywał zatem w Wielki Piątek i
w Wielką Sobotę). W wieku III
poszczono już cały tydzień.
Wreszcie na początku wieku IV
wprowadzono post 40-dniowy na
pamiątkę postu Jezusa Chrystusa.
Po raz pierwszy wspomina o tym
św. Atanazy z Aleksandrii w liście
pasterskim z okazji Wielkanocy z
334 r. Chodziło o to, aby jak najlepiej przygotować wiernych do
świąt wielkanocnych.

KATECHIZM
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
932 W Kościele, który jest jakby
sakramentem, to znaczy znakiem
i narzędziem życia Bożego, życie
konsekrowane jawi się jako
szczególny znak tajemnicy Odkupienia. "Wierniej" iść za Chrystusem i naśladować Go, "wyraźniej"
ukazywać Jego wyniszczenie,
oznacza być "głębiej" obecnym w
sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą
tą "węższą" drogą, pobudzają
swoim przykładem braci oraz "dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo temu, iż świat nie może
się przemienić i ofiarować się Bogu bez ducha błogosławieństw".
933 Zarówno gdy to świadectwo
jest publiczne, na przykład w stanie zakonnym, jak również prywatne czy nawet ukryte, przyjście
Chrystusa pozostaje dla wszystkich konsekrowanych początkiem
i światłem ich życia: Ponieważ
Lud Boży nie ma tutaj trwałego
miasta... to stan zakonny... ukazuje także wszystkim wierzącym
dobra niebieskie już na tym świecie obecne, jak i daje świadectwo
nowemu i wiekuistemu życiu zyskanemu dzięki odkupieniu przez
Chrystusa oraz zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę
Królestwa niebieskiego.

Według świadectwa Ægerii (w.
IV) post 40-dniowy był powszechnie znany. Potwierdza to także św.
Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w
swoich katechezach o 40 dniach
pokuty. Na Wschodzie jednak
Wielki Post obchodzono przez 8
tygodni, a to dlatego, że soboty i
niedziele były wolne od postu.
Chodziło więc o uzupełnienie pełnych 40 dni postu. W wieku VI w
Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak po
odliczeniu niedzieli, w które nigdy
nie poszczono, post trwał właściwie

tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII
dodano brakujące dni i wyznaczono
jako początek Wielkiego Postu
Środę Popielcową. Ostatecznie środa jako początek Wielkiego Postu
weszła na stałe do tradycji rzymskiego kościoła w 1570 roku. Od
św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604)
datuje się powstanie "przedpościa".
Na trzy tygodnie przed Wielkim
Postem wprowadzał Kościół fioletową, pokutną barwę szat liturgicznych, z modlitw i śpiewów usuwano radosne Alleluja, do roku zaś
1248 w tym czasie obowiązywał
również post, chociaż w formie
złagodzonej.
We wspomnianym 1248 roku papież Innocenty IV skrócił Wielki
Post, wyznaczając go od Środy
Popielcowej. Przedpoście było
więc
rodzajem
przedsionka,
wprowadzającego w nastrój Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna
ostatnich lat Przedpoście zniosła.
W Polsce Wielki Post zachowywano wraz z Przedpościem (łącznie 70 dni) jeszcze w niektórych
stronach w wieku XVIII, a nawet
XIX. W niedzielę post nie obowiązywał i dotąd nigdy nie obowiązuje - każda niedziela bowiem ma
charakter uroczystości.

Sam zwyczaj posypywania głów
popiołem na znak żałoby i pokuty,
celebrowany w Środę Popielcową,
znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym
Egipcie, u Arabów i w Grecji. W
liturgii pojawił się on w VIII w.
Pierwsze świadectwa o święceniu
popiołu pochodzą z X w. W 1091
r. papież Urban II wprowadził ten
zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie
ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z
palm poświęconych w Niedzielę
Palmową poprzedniego roku.
W Środę Popielcową - zgodnie z
kanonami 1251-1252 Kodeksu
Prawa Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokar-

mów mięsnych i post ścisły (trzy
posiłki w ciągu dnia, w tym tylko
jeden - do syta). Prawem o
wstrzemięźliwości są związani
wszyscy powyżej 14. roku życia, a
prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
Prawo kanoniczne nie nakłada na
wiernych natomiast obowiązku
uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie
powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).
W całym Kościele w Wielkim
Poście odbywały się nauki, które
dawał kandydatom do przyjęcia
Chrztu świętego sam miejscowy
biskup. On także przeprowadzał
końcowy egzamin i uroczyście

udzielał tego sakramentu w noc
wielkanocną przed świtem pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego
wobec całej wspólnoty kościelnej.
Do dziś zaleca się, by chrzest osób
dorosłych odbywał się właśnie w
Wigilię Paschalną i był poprzedzony tzw. skrutyniami, odbywającymi się na przestrzeni Wielkiego Postu.
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa
Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych
jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn "Chwała
na wysokości Bogu" (śpiewany jedynie w czasie przypadających w
Wielkim Poście uroczystości, np.
św. Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego - 25 marca)
oraz radosna aklamacja "Alleluja"
(nawet w uroczystości i święta)
śpiewana
przed
odczytaniem
fragmentu Ewangelii (zastępuje ją
aklamacja "Chwała Tobie, Królu

wieków" albo "Chwała Tobie,
Słowo Boże"). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś
gra na instrumentach muzycznych
dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także
odzywają się dzwony. Jedynym
wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą
Laetare (łac. "Wesel się" - od
pierwszych słów introitu). W okresie Wielkiego Postu zabroniony
jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe
rekolekcje, które mają pomóc w
dobrym przeżyciu tego czasu. W
wielu kościołach zachował się
zwyczaj ustawiania krzyża, przy
którym można klęknąć i ucałować
rany Chrystusa. Zwykle stoją przy
nim świece i kwiaty.
Zmiany następują także w Liturgii Godzin. W Godzinie Czytań w
niedziele nie odmawia się hymnu
"Ciebie, Boga, wysławiamy". W
formułach rozpoczynających każdą
Godzinę oraz w kilku innych częściach (np. responsoriach) opuszcza się radosne "Alleluja".

Zmieniają się także przepisy dotyczące wspomnień obowiązkowych i dowolnych. Obchodzi się je
jako tzw. wspomnienie dodatkowe.
Oznacza to, że w liturgii Mszy św.
można odmówić kolektę z tego
wspomnienia. W Liturgii Godzin
natomiast w Godzinie Czytań, obok dwóch czytań z dnia bieżącego,
dodaje się trzecie - ze wspomnienia i kończy Godzinę modlitwą o
świętym. W Jutrzni i Nieszporach
używa się tekstów z dnia bieżącego, po modlitwie końcowej dodaje
się jeszcze antyfonę o świętym i
drugą modlitwę ze wspomnienia.
Zachowuje się fioletowy kolor szat
liturgicznych. W soboty nie obchodzi się wspomnienia Najświętszej Maryi Panny.
Środa Popielcowa i Niedziele
Wielkiego Postu mają pierwszeństwo nawet przed uroczystościami.
Dni powszednie Wielkiego Postu
ustępują natomiast świętom i uroczystościom, chociaż zachowują
pierwszeństwo przed wspomnieniami.
Za: ilg

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Chorego.
2. W tym tygodniu – Środa Popielcowa – rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w tym dniu
o godz.: 7:00, 8:00, 9:00, 10.00, 17:00, 18.30 i 20.00. Na każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd posypania głów
popiołem. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Kancelaria
parafialna będzie nieczynna.
3. W Wielkim Poście serdecznie zapraszamy na:
- Drogę krzyżową – w piątki o godz. 16.30 dla dzieci, o godz. 17.30 dla dorosłych,
o godz. 19.30 dla młodzieży;
- Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 17.30;
- Jutrznię z Godziną Czytań o godz. 6.00 (od poniedziałku do piątku). Pierwsza Jutrznia 19 lutego.
4. Kurs do bierzmowania dla dorosłych rozpoczyna się 2 marca. Spotkania będą odbywać się w piątki
o godz. 19.30 w Kaplicy MB. Zapisy w kancelarii i na pierwszym spotkaniu. Szczegóły na stronie internetowej.
5. Spotkanie Rodzin Róż Różańcowych dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 w Kaplicy Matki Bożej.
6. Zapraszamy do zamawiania intencji. Są jeszcze wolne intencje na Msze św. poranne.
7. Jest możliwość przekazania 1% podatku na rzecz zespołu Caritas w naszej parafii. Szczegóły w gazetce
parafialnej.
8. Zapraszamy na film Ignacy Loyola – w niedzielę 18 lutego na godz. 14.30 do kina Luna przy ul.
Marszałkowskiej 28. Bilety w promocyjnej cenie 10 zł, do nabycia w kasie kina na hasło: Parafia.
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