Krzyż cierpienia czy łaska zbawienia…
Nawet w najbogatszych państwach Europy pokaźną liczbę obywateli stanowią
osoby niepełnosprawne. Statystyki mówią o 6% do 20%. Paradoksalnie – im lepsza
opieka medyczna, tym jest ich więcej. Osobami niesprawnymi są z definicji ludzie
starzy. A i zdrowy człowiek – w chorobie, zwłaszcza przewlekłej – staje się
niesprawny. Jest to więc ogromny problem – dla jednostki, jej rodziny i – całego
społeczeństwa. Wróćmy więc do tematu, poruszanego już w ostatnim „Kurierze”:
Kościół a osoby niepełnosprawne.
Dla Boga nie istnieje żaden podział na sprawnych i niepełnosprawnych
osobowo czy duchowo. Wszyscy ludzie są powołani do życia z Bogiem i wszyscy
ludzie są obdarowani łaską odkupienia, wszyscy posiadają ten sam obraz
prawdziwego człowieczeństwa. Co więcej – osoby niepełnosprawne mają większe
możliwości doskonalenia osobowego, gdyż w cierpieniu (dysfunkcjach) ich
duchowość, osobowość są bardziej hartowane, udoskonalane. Mogą nieść
charyzmat służby innym: uczyć pokory, zawierzenia Bogu, radzenia sobie
z przeciwnościami. Mogą być źródłem duchowych sił dla ludzi zdrowych.
Człowiek jest z natury istota społeczną nb. – jak bardzo, odczuwamy obecnie
podczas przymusowej izolacji.
Ta wspólnotowość, przynależność do grupy były wpisane w akt stworzenia,
kiedy Bóg z ludzi uczynił lud Boży. Stąd w Kościele jest szczególne miejsce dla
osób niepełnosprawnych. „Do pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym
zobowiązani są wszyscy wierni świeccy, którzy „na mocy chrztu i bierzmowania są
świadkami ewangelicznego orędzia przez słowo i przykład życia chrześcijańskiego
(kan. 759 KPK).
Na poziomie parafii warto promować podmiotowość chorych i cierpiących
w Kościele, włączać ich do różnych wspólnot.
Można też tworzyć nieformalne grupy chorych „zaangażować ich w pomoc parafii
poprzez modlitwę i ofiarę cierpienia oraz różnego rodzaju prace, a także szersze
uczestnictwo w życiu sakramentalnym”.
O powyższym stanowisku Kościoła warto też pamiętać w kontekście dyskusji
nt. eutanazji czy aborcji.
Na podst. artykułu ks. dra Janusza Prejznera
oprac. Leokadia Pawliszak AK
(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)

NIEDZIELNY KURIER
TYGODNIK PARAFIALNY
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biały Kościół – Nowolesie

29 XI 2020 r. NR 47 (189)

I NIEDZIELA ADWENTU

Ewangelia według Świętego Marka (Mk 13, 33-37)
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się
podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom,
powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie,
a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do
wszystkich mówię: Czuwajcie!».

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 29.11.2020r.
W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła;
w czwartek wspomnienie św. Franciszka Ksawerego.
Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
INTENCJE MSZALNE:
30. 11. poniedziałek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny
i Józefa Okurowskich
01. 12. wtorek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Za Parafian
02. 12. Środa
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Mariana,
Mirosława i Marioli
03. 12. Czwartek
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Anny
i Józefa Okurowskich
04. 12. Piątek
Nowolesie – Msza św. o godz. 800: Za Parafian
05. 12. Sobota
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, dar
zdrowia i błogosławieństwo Boże dla pani Stanisławy Michułki z racji 85. rocznicy
urodzin
06. 12. Niedziela
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: Za Parafian
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Emilii
i Macieja Czajków i ich zmarłych Rodziców
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: intencja wolna

1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę
w nowoleskim Sanktuarium odmawiając różaniec o godzinie 1630.
2. W okresie Adwentu codziennie odprawiane będą Msze św. Roratnie.
W poniedziałki, wtorki i czwartki w Białym Kościele. W środy, piątki
i soboty w Nowolesiu. W miarę możliwości zapraszamy dzieci komunijne
i ich Rodziców. Proszę, aby dzieci przynosiły lampiony i wycięte
z kolorowego papieru serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami.
Serduszka te powiesimy na kościelnej choince. Codziennie będzie losowana
nagroda. Tematem tegorocznych rorat będzie dar Eucharystii.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msza św.
w Nowolesiu o godz. 800. Przed Eucharystią i po możliwość przystąpienia do
spowiedzi. W Białym Kościele Msza o godz. 1700, spowiedź od godziny 1630.
Na nowy tydzień – Szczęść Boże!
---------------------------------------------------------------------------------------------Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Umiejętność czuwania
Jezus odszedł do Ojca, a swój dom, czyli Kościół, pozostawił naszej trosce. Pan
powierzył nam „staranie o wszystko”, a obdarzając życiem, powołaniem i misją,
„każdemu wyznaczył zajęcie”. Do nas należy uważność i czuwanie oraz ciągła
gotowość serca na spotkanie z Jezusem, teraz sakramentalnie, a kiedyś twarzą
w twarz. Czuwanie uwrażliwia nasze serca na rozpoznawanie Bożego działania
w nas i pośród nas. Dewiza wielu świętych może się stać również dla nas inspiracją
na tegoroczny Adwent, jak też na całe życie: „Żyj tak, jakby każdy kolejny dzień
był twoim ostatnim dniem życia”.
Jezu, pośród chaosu i pośpiechu świata oczekuję na Ciebie z sercem uważnym
i czuwającym.

