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Mamy kochać
i tego wysokiego
i tego malutkiego
i chudego
i pucołowatego
kochanego
„w ucho szczypanego”
jak rydz zdrowego
i na świnkę chorego
- każdego.

Ewa Szelburg-Zarembina
„Mamy kochać”

AKTUALNOŚCI
2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego
Rodzice Jezusa, czterdzieści dni po jego narodzeniu przychodą do świątyni
jerozolimskiej ofiarować go Panu.
Czy i my przebywający w naszej parafialnej świątyni tak jak Symeon i prorokini
Anna rozpoznajemy w tym Dzieciątku ze stajenki naszego Zbawiciela ?
W całym kościele jest to również – od 1997 roku- Dzień Życia Konsekrowanego.
Po uroczystej Mszy św. w Bazylice św. Piotra papież spotyka się z osobami
konsekrowanymi.
W polskiej tradycji jest to święto Matki Bożej Gromnicznej.
Pamiętajmy, że w każdym polskim domu powinna znajdować się gromnica, którą
właśnie tego dnia przynosimy do kościoła.
Zapalamy ją w czasie udzielania saktamentów, nadchodzącej śmierci i wszelkich
niebezpieczeństw.
7 – 23 lutego Olimpiada zimowa w Soczi w Rosji
Pomódlmy się do św. Huberta patrona sportowców o wstawiennictwo dla
reprezentantów Polski i sukcesy medalowe dla nich.
11 lutego – Światowy Dzień Chorego
Ma zwrócić naszą uwagę na ludzi cierpiących i wszystkich tych, którzy starają się
ulżyć ich cierpieniom.
27 lutego – Tłusty Czwartek
Ostatni czwartek przed Wielkim Postem zwany również zapustami.
W tym dniu tradycja „nakazuje” zjedzenie chociaż jednego pączka.
Rozpoczyna się ostatni tydzień karnawału.
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BLASKI I CIENIE...............czyli co w historii
drzemie .............

Pod rozbiorami w drugiej połowie XIX wieku.
(zabór rosyjski).
Po upadku powstania styczniowego władze rosyjskie przystąpiły do
likwidacji resztek odrębności Królestwa Polskiego. Nazwano je Krajem
Nadwiślańskim. W Warszawie miał siedzibę rosyjski generał gubernator,
który sprawował twarde rządy.
Język polski usunięto z urzędów i sądów, sprowadzono wielu urzędników
rosyjskich nie znających języka polskiego. W szkołach wprowadzono
nauczanie tylko w języku rosyjskim,a za mówienie po polsku uczniów
karano. Młodych Polaków wysyłano do służby wojskowej w głąb Rosji.
Studenci mogli kształcić się tylko na uniwersytetach rosyjskich lub musieli
wyjeżdżać na studia za granicę.
Wszystkie polskie książki i pisma przed wydrukowaniem dokładnie
sprawdzała rosyjska cenzura, która pilnowała, żeby nie było w niej żadnych
patriotycznych myśli.
Jedynie w kilku większych miastach działały polskie towarzystwa naukowe.
Polacy wytwale bronili się przed wynarodowieniem.
Potajemnie uczono dzieci czytać i pisać po polsku, opowiadano im o
przeszłości narodu polskiego. Z zagranicy przywożono dzieła polskich
poetów i podręczniki, choć groziły za to surowe kary.
Światli patrioci rozumieli, że przyszłość narodu zależy od jego oświaty,
pracowitości i stanu gospodarki. Nawoływali więc do rozbudowy przemysłu i
unowocześniania rolnictwa.
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Świeci w niebo wzięci
Święty Walenty

zm.14.02.269 lub 270 w Rzymie

Wymieniany jako biskup Terni, który wezwany do Rzymu przez nauczyciela
retoryki Kratona uzdrawia jego syna chorego na epilepsję. Nie przyjmuje od
niego połowy jego majątku tylko napomina go o ulotności bogactwa
materialnego przypominając,że tylko wiara i miłość mogą doprowadzić do
uzdrowienia. W obliczu cudu Kraton z rodziną przyjmują chrzest.
Druga wzmianka mówi o kapłanie rzymskim i lekarzu, którego uwięziono za
pomoc udzielaną męczennikom. On jednak dalej głosił Ewangelię i nawrócił
swego strażnika Asteriusa, dzięki cudowi, którego dokonał Bóg za jego
pośrednictwem – córka Asteriusa odzyskała wzrok. Ochrzczenie całej jego
rodziny rozwścieczyło cesarza Klaudiusza II Gota, który zasłynął z tego,że
zkazał swoim legionistom zawierania małżeństw, sądząc,że będą wtedy
lepszymi żołnierzami. Według niektórych to właśnie potajemne udzielanie
ślubów było przyczyną jego ścięcia.
Według legendy św. Walenty zakochał się w córce strażnika i przed
egzekucją napisał do niej list podpisując:”od Twojego Walentego”.
Niewykluczone, że biskup Terni i rzymski kapłan to ta sama osoba.
W sztuce przedstawiany jako biskup z mieczem, kielichem uzdrawiający
paralityka lub niewidomą dziewczynę.
Jest patronem ciężko chorych (epileptycy) i zakochanych.

Jego święto obchodzimy 14 lutego.
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Modlitwa:
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają i darzą przyjaźnią.
Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości zwyciężyłeś wszystkie
siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.
Daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, byśmy byli pośród
ludzi wiernymi świadkami miłości Boga.
Amen.
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Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014

Drodzy bracia i siostry ,
1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi
"Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3,16),
zwracam się szczególnie do chorych i tych wszystkich, którzy zapewniają ich
opiekę i leczenie. Kościół widzi w was, drodzy chorzy szczególną obecność
cierpiącego Chrystusa. Tak się dzieje: obok, a w rzeczywistości w obrębie
naszego cierpienia jest cierpienie Chrystusa, który wraz z nami niesie jego
ciężar i objawia jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż, zniszczył
samotność cierpienia i oświecił jego ciemności. W ten sposób stajemy przed
tajemnicą miłości Boga względem nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą:
nadzieją, ponieważ w Bożym planie miłości, także noc cierpienia otwiera się
na światło paschalne; a odwagą, by stawiać czoło wszelkim przeciwnościom
w Jego towarzystwie, zjednoczeni z Nim.
2. Syn Boży, który stał się człowiekiem nie usunął z ludzkiego doświadczenia
choroby i cierpienia, ale przyjmując je w sobie, przekształcił je i przywrócił
im właściwym wymiar. [...]
Wiara w dobrego Boga staje się skutecznością, wiara w Chrystusa
Ukrzyżowanego staje się siłą miłości aż do końca, i to nawet naszych
nieprzyjaciół. Dowodem prawdziwej wiary w Chrystusa jest dar z samego
siebie, pokrywający się z miłością bliźniego, zwłaszcza tych, którzy na nią nie
zasługują, osób cierpiących, czy usuniętych na margines.[..]
Kiedy z czułością podchodzimy do osób potrzebujących leczenia, to niesiemy
nadzieję i uśmiech Boga w przeciwieństwa świata. Kiedy stylem naszego
działania staje się wielkoduszne poświęcenie dla innych, to tworzymy
przestrzeń dla Serca Chrystusa i jesteśmy nim rozpaleni, wnosząc w ten
sposób nasz wkład do przyjścia Królestwa Bożego.[..]
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Zawierzam ten XXII Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Maryi, aby
pomogła ludziom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Jezusem
Chrystusem i wspierała tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim chorym,
pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom z serca udzielam
Apostolskiego Błogosławieństwa.
FRANCISZEK Papież
Watykan, 6 grudnia 2013 roku
.
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