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Jezus uzdrawia
Opowieść Marka jest oszczędna i zwięzła: Teściowa

Piotra ma gorączkę, Jezus idzie do niej, ujmuje ją za rękę i
podnosi. W taki to dość prozaiczny sposób Jezus uzdrowił ko-
bietę w podeszłym wieku. I życie potoczyło się dalej. Ale pro-
stota tego opowiadania jest wielce wymowna. Kobieta jest,
jakby mogło się wydawać, w swej chorobie opuszczona i niema. Nie rzuca się z
krzykiem cudotwórcy do nóg jak opętany w synagodze, którego Jezus uwolnił od
ducha nieczystego. Nie została też zaniesiona przez krewnych do Jezusa, jak to
uczynili krewni paralityka, o czym opowiada Marek w następnym rozdziale. Po pro-
stu leżała w gorączce: chora, bezradna i bezużyteczna. Piotr z tego banalnego po-
wodu znalazł się w tarapatach. Według wschodnich zwyczajów jego teściowa po-
winna podejmować gości, powinna o nich zadbać i uprzyjemnić im pobyt w domu.
To była jej powinność i odpowiadało jej godności jako najstarszej kobiecie w domu.
Piotr mógł to wszystko jakoś pominąć milczeniem, nie chcąc nikogo z gości wprawić
w zakłopotanie. Mógłby jakoś starać się zaradzić jej nieobecności czy skarżyć się na
zawodność innych. Ale tak się nie stało. Marek po prostu opowiada: „Zaraz powie-
dzieli Mu o niej”. Chora nie była opuszczona, nie musiała sama mówić. Pamiętała o
niej wspólnota; jej życzeniu dali wyraz inni. Zdrowi zadbali o sprawy, stali się jej
rzecznikami u Jezusa. Dla tego poszedł do niej. I uzdrowił – ponieważ inni, ci aktyw-
ni, skuteczni, głośni, młodzi, nie zapomnieli o niej. Wstawili się za nią.

Pobieżnie czytając dzisiejszą Ewangelię, możemy czuć się nieco zaskoczeni:
Zaledwie teściowa Piotra została uzdrowiona, a już usługiwała Jezusowi i Jego ucz-
niom. Ale jej usługiwanie jest też dowodem całkowitego uzdrowienia. W kontekście
współczesnych realiów jest dopuszczalna jeszcze inna wersja odczytania tego frag-
mentu: ludzie chorują, gdy mają poczucie, że nikt już nie potrzebuje tego, co jesz-
cze potrafią. Również w proteście przeciw tej chorobie Jezus zdziałał ten cud.

Opowiadania o cudach, o cudownych uzdrowieniach zachęcają nas do sięga-
nia po Ewangelię; są takie pocieszające, obrazowe, łatwo zapadające w serce. Jezus
jednak wskazuje na zupełnie inne priorytety: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. To Jego słowo
uzdrawia – i tak jest do dzisiaj.



Któż z nas nie słyszał tych słów, a wielu je też wy-
powiedziało czy stale powtarza. Gdy pytamy solenizan-
tów, zwłaszcza gdy przybyło im już sporo lat, albo rodzi-
ców oczekujących dziecka, co by sobie chcieli życzyć,
zwykle w końcu padają sakramentalne słowa: „Ale naj-
ważniejsze jest zdrowie!” Zdrowie i w naszym społe-
czeństwie jest wysoko, być może nawet najwyżej cenio-
nym dobrem. I to nie tylko wśród tych, którzy przekonali
się już o prawdziwości słów: „Szlachetne zdrowie, nikt
się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. „Coś trzeba zrobić dla swego zdro-
wia” – to dość często powtarzane postanowienie podejmowane przez młodych i
starych. I często na „ołtarzu zdrowia” składa się wiele ofiar: od joggingu, wycis-
kającego wiadra potu, po diety-cud.

Takiej postawie i takim postanowieniom niczego nie można zarzucić. Jedynie
intensywność, z jaką ta „nowa religia” jest celebrowana przez niektórych, każe po-
stawić pytanie: Jeśli zdrowie jest wszystkim i najważniejsze, to jak doświadczam sie-
bie w chorobie? Czy chorując, jestem jeszcze kimś we własnych oczach, dla samego
siebie? Czy potrafię przyjąć chorobę jako coś, co też należy do życia? Jak widzę sa-
mego siebie, gdy choruję, tak zapewne również oceniam chorych, z którymi się
spotykam w moim środowisku. Czy ich przekreślam, wykluczam? Czy boję się kon-
frontacji z ich cierpieniem? W książce Josteina Gaardera W zwierciadle, niejasno
anioł Ariel odwiedza śmiertelnie chorą Cecylię. Na jej pytania anioł udziela odpo-
wiedzi, która może dodawać otuchy i odwagi nie tylko tym, którzy są chorzy, lecz
także tym, dla których zdrowie jest wszystkim: każdy człowiek jest niepowtarzal-
nym, wyjątkowym i nieprzemijalnym spojrzeniem Boga na świat. Wszystko, również
bolesne rzeczy, w tym troski i lęki – wszystko jest częścią spojrzenia, jakim Bóg
przez każdego człowieka obejmuje świat. Sam Bóg cieszy się każdym człowiekiem i
z każdym cierpi. Dlatego nikt nigdy nie zaginie...



Porządek nabożeństw
04.02.2018 – 11.02.2018

niedziela 4 lutego 2018 – V Zwykła
07:30 Za zm. Henryka Metzner, Norberta Krzosok, ks. Józefa Gacka oraz za zm.

z rodzin Metzner, Gacka, Krzosok, Mika.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Franciszkę i Joachima Skornia, Annę i Dominika

Pytlik, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo Skornia, Pytlik, Kremser i
dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. męża Antoniego Konieczny, zm. rodziców, rodzeństwo, teściów, 2
szwagrów, Katarzynę Miłota, Jana i Matyldę Wolnik, 2 córki, 3 synów, 3
zięciów, Grzegorza i Danielę Pych, zm. z pokrewieństwa Wolnik-Urbański
-Klyta-Konieczny i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo z błogosławieństwem św. Błażeja.
poniedziałek 5 lutego 2018 – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy

07:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

wtorek 6 lutego 2018 – Św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy
17:00 Za zm. Konrada i Annę Kiszka, zm. córki, zięciów, Roberta i Johannę Pen-

dzialek, pokrewieństwo Kiszka, Komor, Pendziallek i dusze w czyśćcu
cierpiące.

środa 7 lutego 2018 – Dzień powszedni
07:00 W intencji Parafian.

czwartek 8 lutego 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Wilhelma Panek, rodziców, siostrę 3 braci, Annę i Franciszka Wa-

lach, córkę, 3 synów oraz Helenę i Zygfryda Jasny.
piątek 9 lutego 2018 – Dzień powszedni

17:00 Za zm. Marię Czerny w 1. rocznicę śmierci.
sobota 10 lutego 2018 – Św. Scholastyki, dziewicy

14:00 Do Bożej Opatrzności o zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Hanny i Nata-
lii Weihser.

niedziela 11 lutego 2018 – VI Zwykła
08:00 Za zm. Cecylię Kurek, rodziców Józefę i Klemensa Foltys, Ignacego i

Paulinę Kurek, syna Herberta, Herberta Wochnik, zm. z pokrewieństwa,
dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji chorych i cierpiących naszej parafii. Rozpoczęcie adoracji Naj-
świętszego Sakramentu.

18:00 Zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.

10:00 Pogrzeb śp. Elfrydy Warzecha.



Informacje duszpasterskie
04.02.2018 – 11.02.2018

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W
przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. Serdeczne
Bóg zapłać wszystkim hojnym ofiarodawcom.

W przyszłą niedzielę rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu przed Wielkim Postem. Porządek: Niedziela: po Mszy
św. do godz. 12:00 adoracja w ciszy, 12:00-13:00 Brzeźnica,
13:00-14:00 Ligota, 14:00-15:00 Łubowice, 15:00-16:00 Grze-
gorzowice. Poniedziałek i Wtorek: Po  Mszy  św.  porannej  go
godz. 08:00 adoracja w ciszy. 08:00-10:00 Brzeźnica, 10:00-

12:00 Ligota, 12:00-14:00 Łubowice, 14:00-16:00 Grzegorzowice, 16:00-
17:00 Dzieci i Młodzież.
Kancelaria parafialna będzie czynna jak zwykle w dni powszednie po
Mszach św.

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież gim-
nazjalną, tj. przygotowujących się do sakramentu bierzmowania
na spotkanie weekendowe na Górę św. Anny. Spotkanie bę-

dzie nosić nazwę „Ładowarka” i w treści będzie także służyło przygoto-
waniu do bierzmowania. Spotkanie odbędzie się w dniach 16-18 marca (a
nie jak podano w ulotkach 16-18 lutego, za co przepraszamy) w Domu
Pielgrzyma na Górze św. Anny. Zgłoszenia należy kierować na adres biu-
ro@botafe.pl.

Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego
odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu
(ul. Kard. Kominka 1a) w następujące soboty Wielkiego Postu:
24 lutego, 3 i 17 marca 2018 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00, za-

kończenie ok. 15.00. Zgłoszenia należy kierować do 20 lutego 2018 r. na
adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu: tel. 77 44
32 130; wd@diecezja.opole.pl. Na pierwszym spotkaniu należy przedło-
żyć pismo rekomendujące od ks. proboszcza parafii oraz dwie fotografie
(legitymacyjne). Koszt kursu – w zależności od ilości uczestników – wy-
niesie ok. 180 zł.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (09.02, godz.
18:00) Stochla Renata, Knap Irena, Wieczorek Beata, Antczak Małgorza-
ta, Wardęga Kazimiera, Mazur Kornelia, a w piątek za 2 tygodnie (16.02,
godz. 18:00) Świerczyńska Zofia, Mikołajczyk Sabina, Salachna Teresa i
z Łubowic: Zymełka Jolanta, Konieczny Halina, Gawlik Anita.


