
„Przynosili do Niego wszystkich chorych” (Mk 1, 32). 
Pomóc chorym znaleźć Jezusa – to bez wątpienia za-
danie, jakie stoi przed nami. Dołożyć starań, by osoba 
chora lub starsza mogła wziąć udział w niedzielnej 
Mszy św., wyspowiadać się. Może tęskni za Jezusem, 
bo już tak dawno nie była w swoim kościele, a nie ma 
śmiałości poprosić, by ktoś ją zawiózł? Nie jesteśmy 
w stanie przywrócić nikomu zdrowia – to może tylko 
Bóg. Możemy jednak mieć udział w uzdrawiającym 
działaniu Chrystusa, pomagając spotkać się z Nim 
osobom chorym lub starszym, jakie znamy. 
 
Jezu Chryste, tak wiele osób potrzebuje życzliwego 
wsparcia i pomocy. Otwórz moje oczy na potrzeby 
bliźnich i zapal w moim sercu pragnienie służenia  
Tobie w chorych, cierpiących i starszych. 

4 lutego 2018r. 
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 
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W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Agata Hermanowicz, Adrian Tarnawski. 
 

Solenizantom składamy serdeczne życzenia  
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

1. Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona 

i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia.  

On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy 

Mu za to wdzięczni. 

2. Jutro, we wspomnienie św. Agaty, zgodnie z tradycją,  

po każdej Mszy Świętej, pobłogosławimy chleb. 

3. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej  

z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Na uro-

czystą Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu chorych zapra-

szamy o godz. 11.00. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć 

osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświę-

cającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym 

krewnym w dotarciu do świątyni. 

W tym tygodniu patronują nam: 

5 II  – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii 

na Sycylii, patronka kobiet karmiących i w chorobach piersi. 

6 II – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi mę-

czennicy na Dalekim Wschodzie, ukrzyżowani w Nagasaki  

w Japonii. 

10 II – św. Scholastyka (zm. 547 r.), rodzona siostra i naśladow-

czyni św. Benedykta, założycielka żeńskich klasztorów benedyk-

tyńskich. 


