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Z  ...

To nie ma sensu mówi rozum.
To nie ma przyszłości mówi rozsądek.
To nie jest możliwe mówi doświadczenie.

Piotr z pewnością chętnie zacytowałby ten wiersz Ericha Frieda,
gdy Jezus, kaznodzieja nie bardzo znający się na łowieniu ryb, cieśla,
polecił mu, żeby wypłynął na jezioro i zarzucił sieci. Przez całą noc
przecież ciężko pracował, żeby coś złowić, ale nadaremno. Teraz pa-
da z nóg i ma wszystkiego dosyć. Na nic jednak zdaje się przekony-
wanie, że ryb nie łowi się za dnia, o czym każdy wie, lecz nocą. A za-
tem dla świętego spokoju wypływa.

Niejeden z nas doświadcza tego samego co Piotr. Wielogodzinne
wygłaszanie kazań, z wielką starannością przygotowywane nabożeń-
stwo dla dzieci! Cóż z tego, skoro sieci, to znaczy ławki kościelne,
pozostają puste. Cóż daje nadstawianie głowy za innych w radzie za-
kładowej? Co można by powiedzieć staruszce, żeby odwieść ją od
bezsensownych uprzedzeń? Czy cokolwiek ma jeszcze jakiś sens…?!

Frustracja Piotra po nocnym połowie jest nam dobrze znana. Sami
dajemy jej wyraz – jeśli nie każdego dnia, to z pewnością co drugi
dzień. Nie licząc ewentualnych wyjątków.

Ale niewykluczone, że moglibyśmy się też zdobyć na drugą wy-
powiedź przyszłego rybaka ludzi: „Ponieważ Ty to powiedziałeś,
spróbuję jeszcze raz”.

Kto wie – być może i nas powali na kolana wielkoduszność Boga!
Kto wie – być może i my dopełnimy każdą linijkę wiersza Frieda sło-
wami: „Jest co jest – mówi miłość”.



Ś  D  C
XXX Światowy Dzień Chorego obchodzony będzie 11 lutego pod hasłem:

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36) Trwając na drodze mi-
łosierdzia przy tych, którzy cierpią.

Dzień ten ustanowił 30 lat temu święty Jan Paweł II, aby uwrażliwić lud Boży, ka-
tolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo cywilne na potrzeby chorych oraz na
tych, którzy się nimi opiekują.

Papież Franciszek w tradycyjnym orędziu opublikowanym z okazji Dnia Chorego
zwrócił uwagę na postęp, jaki dokonał się w naukach medycznych, zwłaszcza w ostat-
nich czasach. „Wszystko to jednak nie może przesłonić wyjątkowości każdego pacjen-
ta, z jego godnością i słabością” – wskazał. Jak zauważył, każdego należy otoczyć
opieką, nawet gdy jest nieuleczalnie chory. Chory jest zawsze ważniejszy od jego cho-
roby.

Franciszek zapewnił, że myśli przede wszystkim o ludziach w najbiedniejszych
częściach świata, którym często brakuje dostępu do opieki medycznej, a leczenie nawet
prostych chorób staje się luksusem. Dobitnie pokazała to pandemia Covid-19, m.in.
poprzez ograniczoną dostępność do szczepień.

Zwracając się do wszystkich pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, Franci-
szek podkreślił: „Wasza służba chorym, pełniona z miłością i kompetencją, wykracza
poza granice zawodu, aby stać się misją”. Zwrócił również uwagę na rolę katolickich
miejsc opieki. W ocenie Franciszka to dzięki nim Kościół wyróżnia się bliskością wo-
bec najbiedniejszych chorych. „W czasie, kiedy panuje kultura odrzucania, a życie nie
zawsze jest uznawane za godne przyjęcia i przeżywania, te struktury, jako domy miło-
sierdzia, mogą być przykładem ochrony i troski o każde istnienie, nawet najbardziej
kruche, od jego początku aż po naturalny kres” – ocenił.

Na koniec zapewnił o swej modlitwie za wszystkich chorych i ich rodziny a także
za pracowników służby zdrowia, aby „bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować pa-
cjentom, wraz z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość”. BLW

Modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej Lurdzkiej
O Dziewico Niepokalana, Matko miłosierdzia,

uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszy-
cielko strapionych, ty znasz dobrze moje potrzeby, moje
utrapienia, me ciężkości. Racz łaskawie zwrócić na
mnie wzrok Twej litości.

Twoim objawieniem w grocie Lourdes raczyłaś wy-
brać i uczynić to miejsce uprzywilejowane, skąd pra-
gniesz roztaczać Twe laski i dobrodziejstwa i tysiące
nieszczęśliwych znalazło już tam ratunek, wsparcie, ule-
czenie w swoich niemocach, chorobach duszy i ciała.

Ja także, pełen ufności, biegnę tam duchem, pełen
wiary, błagam Twego macierzyńskiego zlitowania. Racz
wysłuchać, o najmilsza Malko, mą pokorną prośbę, ob-
daruj mnie Twoimi łaskami, a ja usiłować będę naśla-
dować Twe cnoty, abym mógł mieć kiedyś cząstkę w
chwale Twojej. Amen.



Prządek nabożeństw
06.02.2022 – 14.02.2022

niedziela 6 lutego 2022 – V Zwykła
07:00 .................................................................................................................
09:00 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
11:00 Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Otylię i Jana Żurek, zm. dziad-

ków z obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo Gali-Wallach i dusze w
czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem świec dzieci pierwszokomunijnych.
poniedziałek 7 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jana i Elżbietę Kryworuka, Franiczka i Stanisławę Matusz,

Agnieszkę Wystrach, zm. pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 8 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Zytę i Alfonsa Sowa, synów Ryszarda i Norberta,

Marię i Alfonsa Niestatek, syna Rafała, córkę Weronikę i zm. z pokre-
wieństwa.

środa 9 lutego 2022 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. z całego pokrewieństwa.
czwartek 10 lutego 2022 – Św. Scholastyki, dziewicy
17:00 (szkolna) Za zm. Helenę i Józefa Pater.
piątek 11 lutego 2022 – NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorych
17:00 W intencji Chorych i Cierpiących z błogosławieństwem lurdzkim.
sobota 12 lutego 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Wilhelma i Józefę Mika, rodzeństwo, ks. Ferdinanda

Kribus, córkę Hildegardę, Leonarda Wochnik, Józefa i Helenę Pater,
zm. z pokrewieństwa Mika-Krybus-Chroboczek i dusze w czyśćcu
cierpiące.

niedziela 13 lutego 2022 – VI Zwykła
07:00 .................................................................................................................
09:00 .................................................................................................................
11:00 Za zm. rodziców Marię i Wilhelma Muszalik, córkę Krystynę, Annę i

Alfonsa Przybyła, Anielę i Henryka Rzytki, Józefa Wycisk, Maksymi-
liana Mika, zm. z pokrewieństwa Muszalik-Przybyła i dusze w czyść-
cu cierpiące.

poniedziałek 14 lutego 2022 – Ś . C   M ,  E
17:00 Za zm. Aleksandra i Marię Lepszy, Emila i  Bronisławę Mika, siostry

Matyldę i Flawiana, Agnieszkę Mika, Pawła i Marię Gali, siostrę za-
konną Korsynię, rodziców Chrubasik, zm. z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
06.02.2021 – 13.02.2022

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W
przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W środę, w Święto
Ofiarowania Pańskiego do puszek na klasztory klauzurowe zebraliśmy
604,00 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele,
przelewającym na konto i przez mikropłatności na stronie parafii.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” wszyst-
kim, którzy w poniedziałek przyszli pomóc zdemontować bożonaro-
dzeniową dekorację i posprzątać kościół.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna a o godz. 18:00 spotkanie
formacyjne przed bierzmowaniem dla uczniów VIII kl. Szkoły Podstawo-
wej i I klas szkół ponadpodstawowych. Spotkanie odbędzie się zdalnie, na
platformie ZOOM (Identyfikator spotkania: 363 910 2374, hasło: parafia).
Również w czwartek o godz. 18:00 w salce parafialnej spotkanie dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodziców z krawcową.

W piątek przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Świato-
wy Dzień Chorych. Wraz z Błękitnymi Aniołami z Caritas zapra-
szam na Mszę św. z nabożeństwem i indywidualnym błogosła-

wieństwem Najświętszym Sakramentem („błogosławieństwo lurdzkie”).
Zachęcam do umożliwienia dostania się do kościoła naszym chorym. Dla
tych, dla których będzie to niemożliwe, zorganizujemy transmisję On-Line
na naszym kanale YouTube.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w dni po-
wszednie (oprócz czwartku) przez pół godziny po Mszy św.

Ogłoszenie na prośbę Wójta: Urząd Gminy Rudnik otrzymał dofinansowa-
nie do odnawialnych źródeł energii ("OZE dla mieszkańców Gminy Krza-
nowice i Gminy Rudnik"). W najbliższym czasie Urząd Gminy będzie się
kontaktował telefonicznie lub poprzez e-mail w pierwszej kolejności z oso-
bami, które złożyły wniosek na instalacje fotowoltaiczne w roku 2017 w
celu potwierdzenia aktualności złożonego wniosku. Po zweryfikowaniu
złożonych wniosków, w przypadku zwolnienia się środków, zostanie ogło-
szony dodatkowy nabór.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek następne rodziny z kolejki.


