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Sakrament Namaszczenia Chorych –
otwarciem się na moc Boga.
Za
tydzień
będziemy
obchodzić Dzień Chorego.
Warto więc przypomnieć
sobie sens i znaczenie
Sakramentu
chorych.
„Choruje ktoś wśród was?
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i
Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,1415). Sakrament namaszczenia chorych przechodził w ciągu wieków różnorakie
przeobrażenia. Dokonują się one także współcześnie, na naszych oczach. Można
by nawet odnieść wrażenie, że praktyka tego sakramentu popada ze skrajności w
skrajność. Funkcjonujące dawniej określenia: „ostatnie namaszczenie”,
„sakrament umierających”, sugerują traktowanie tego sakramentu jako czegoś
ostatecznego, przygotowanie na bezpośrednio następującą śmierć, swoisty wyrok
śmierci. Dlatego obawiano się zbyt wcześnie wzywać kapłana, aby nie
wywoływać tej ostateczności, „nie wywoływać wilka z lasu”. Kapłan był
wzywany dopiero wówczas, gdy nie widziano dla chorego już żadnej nadziei.
Przez długi czas był to więc sakrament ostatniej chwili życia, pewnego rodzaju
„karta wstępu” do wieczności. Po Soborze Watykańskim II nastąpiło wyraźne
odejście od takiego rozumienia sakramentu namaszczenia. Jednocześnie
nastąpiło niebezpieczne przechylenie w drugą stronę. Duszpasterze, zwłaszcza

podczas rekolekcji i misji, zaczęli zachęcać, aby sakrament namaszczenia
przyjmowali także ci, którzy ukończyli na przykład 65 rok życia, albo ci, którzy
„pragną go przyjąć, ale nie są w niebezpieczeństwie z powodu choroby lub
starości”. Tego typu zachęty nie mają jednak uzasadnienia w prawie kościelnym.
W pewnych przypadkach „można nawet mówić o «zbanalizowaniu» czy
«dewaluacji» sakramentu”. Wydaje się zatem konieczne przypomnienie zdrowej
nauki Kościoła na temat sakramentu namaszczenia chorych: komu można go
udzielić, a komu nie, w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami oraz
jakie skutki sakrament sprawia w przyjmującym go. Od najdawniejszych czasów
choroba i cierpienie należą „do najpoważniejszych problemów, poddających
próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy,
ograniczeń i skończoności” (KKK 1500). Choroba niejednokrotnie jest przyczyną
niepokoju, zamknięcia się w sobie, a nawet rozpaczy i buntu przeciw Panu Bogu,
ale może być także „drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać
w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo
często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego” (KKK 1501). Kto
może przyjąć oraz kto może udzielić sakramentu namaszczenia chorych?
Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić:


osobom starszym, „u których pogłębia się słabość” (KKK 1515);



osobom, które czeka „trudna operacja” (KKK 1515), jeśli jej przyczyną
jest niebezpieczna choroba (SCh 10);



chorym dzieciom, o ile „mają już przynajmniej ogólną świadomość
dokonujących się czynności”;



„chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośrednio
o niego prosili” (KPK, kan. 1006);



„chorym, którzy stracili już przytomność lub używanie rozumu […] jeśli
wiadomo, że gdyby mieli świadomość jako wierzący, prosiliby o
namaszczenie” (SCh 14); „W wątpliwości, czy chory osiągnął używanie
rozumu, czy poważnie choruje albo czy rzeczywiście już umarł, należy
udzielić tego sakramentu” (KPK, kan. 1005); Sakramentu namaszczenia
chorych nie wolno udzielić:



zmarłemu; „jeśli jednak istnieje uzasadniona wątpliwość czy chory zmarł
naprawdę, można udzielić namaszczenia warunkowo”;



„tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim” (KPK, kan.
1007).



Koniec części pierwszej.

Rozpoczęły się prace w kościele św. Jana. Po
wyniesieniu wszystkiego ze świątyni oraz zdjęciu
historycznych płyt z kamienia olandzkiego

przygotowujemy się do
instalacji
ogrzewania
podłogowego w całym
kościele. W tym samym
czasie prowadzone są
prace
nad
projektami
instalacji
elektrycznej,
oświetlenia
oraz
przeciwpożarowej. Konserwatorzy przygotowuję także prace konserwatorskie
malowideł i ścian kościoła
oraz
odnawiania
poszczególnych zabytków.
Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy
pomagali
w
opróżnieniu
kościoła:
Waldkowi,
Mateuszowi
i
Wojtkowi
Damps,
Mateuszowi
i
Sławkowi
Laskowskim, oraz młodzieży
do bierzmowania: Adamowi
Durkiewicz,
Mateuszowi
Hirsz, Krzysztofowi Wica, Oskarowi Wilda oraz Marianowi Ranachowskiemu za
pomoc w demontażu elementów drewnianych. W przyszłym tygodniu
zalewamy posadzki w kościele.

Słowo Boże na Niedzielę
Mk 1,29-39.
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do
domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł
ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się
u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami
i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie
pozwalał
złym
duchom
mówić,
ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy
jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł
i udał się na miejsce pustynne, i tam się
modlił. Pośpieszył za Nim Szymon
z towarzyszami, a gdy Go znaleźli,
powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”.
Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie
indziej, do sąsiednich miejscowości,
abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po
całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

„Świat naznaczony jest chorobami, wypadkami, tragicznymi splotami
wydarzeń. Nawet wiara nie zdoła uchronić nas przed doświadczeniem
poważnych kryzysów. Jednak nam, którzyśmy usłyszeli Dobrą Nowinę
i przyjęli jej moc, dane jest światło nadziei płynącej ze
zmartwychwstania Chrystusa. To światło jest wszystkim niezbędne do
życia, dlatego świadomi rozmiarów ludzkiego bólu i rozpaczy, jako
chrześcijanie stawajmy się szafarzami nadziei, która podnosi i leczy
złamanych na duchu”.
za Oremus

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - V Niedziela zwykła 04. 02. 2018 r.
Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
1. W dniu dzisiejszym kazania w naszej parafii głosi ks. Sławomir Skoblik,
proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie. Ks. Sławomir wraz
z niewielką parafią buduje kościół. Po każdej Mszy św. parafianie z
Chłapowa zbierają ofiary do puszek na pomoc w budowie tamtejszej świątyni.
2. Zakończyliśmy w tym tygodniu wizytę duszpasterską. Bardzo dziękuję za
gościnność, wspólną modlitwę oraz rodzinne spotkania. Także za cenne
spostrzeżenia codo życia naszej parafii oraz ofiary składane na remont
kościoła św. Jana.
3. W liturgii tygodnia:
 Poniedziałek – męczennicy św. Agaty
 Wtorek – męczenników Pawła Miki i towarzyszy
 Sobota – św. Scholastyki
 W niedzielę za tydzień – 11 lutego NMP z Lourdes – XXVI Światowy
Dzień Chorego. W ten dzień zapraszamy wszystkich chorych
i niepełnosprawnych na Mszą św. kaszubską połączoną z udzielaniem
sakramentu chorych o godz. 14.00. Po Mszy św. Spotkanie dla chorych
w starym refektarzu ponorbertańskim.
4. Spotkania duszpasterskie:
 Kurs Alfa w domu parafialnym poniedziałek godz. 19.00
 Szkoła haftu poniedziałek o 18.30 w starym refektarzu plebanii.
 Modlitewne uwielbienie w środę o 19.00 w kościele.
 Pierwsze spotkanie ODB i próba scholii po feriach będzie w sobotę
10.02.
5. Zapraszamy wszystkie dzieci na karnawałowy bal przebierańców 11.02.2018
(niedziela) w sali koncertowej na terenie Opery Leśnej w Sopocie
w godzinach 15.00 - 17.30. W planie tańce, gry i zabawy z nagrodami.
Przejazd z Żukowa do Sopotu zamówionym autobusem: wyjazd z parkingu
przy naszym kościele o godz. 14:00, powrót ok. 18:30. Karty na wyjazd w
zakrystii.
6. Dorosłych i starszą młodzież zapraszamy na śledzika 13 lutego w sali
koncertowej na terenie Opery Leśnej w Sopocie. Szczegóły i zaproszenia
w zakrystii
7. Nauki przedmałżeńskie są od poniedziałku do czwartku od 19.00.
W poniedziałek w budynku szkoły a od wtorku w domu parafialnym.
8. Polecam nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Miłujcie się” oraz nasz
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Intencje Mszalne

7:00

1. †Agnieszka Mądra (7 greg.).
2. Za Parafian.
Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku, z prośbą o
bł. Boże w Nowym Roku (od Róży św. Elżbiety - Żukowo
Zachodnie.
1. †Brunon Litke i ††Rodzice z obojga stron.
2. ††Joanna i Józef Kreft.
†Jan Malinowski w 12 r. śm, ††Rodzice Malinowscy i
Grzenkowscy.
†Kazimierz Formela w 4 r. śm.
1. †Agnieszka Mądra (8 greg.).
2. ††Jan i Józefa Troka.
†Agnieszka Mądra (9 greg.).
†Józef Barszczowski (od zakładu pogrzebowego).
1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Dominiki w 18
urodziny.
2. O Boże bł. i zdrowie dla Albina i Piotra.
†Wojciech Garski.
O Boże bł. dla Ks. Prałata Stanisława (od Odnowy w Duchu
Świętym).
1. †Agnieszka Mądra (10 greg.).
2. ††Stanisława, Brunon, Władysław Kąkol.
†Agnieszka Mądra (11 greg.).
†Leszek Frąckowiak, ††Rodzice Sawiccy, Świerczewscy,
Chojnaccy i ††z rodziny.
1. †Alojzy Hasse.
2. ††Franciszek i Marta Cieplińscy.
†Bernard Rybakowski w 21 r. śm.
1. †Agnieszka Mądra (12 greg.).
2. ††Henryk i Władysława Hinz.
††Jadwiga i Jan Jakubek, ††Scholastyka i Brunon Wrońscy.
††Agnieszka i Franciszek Kur.

8:30

†Mąż Lucjan Dargacz w dniu urodzin.

10:00

††Alojzy i Helena Koszniccy.
†Agnieszka Mądra (13 greg.).
O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Anny i Piotra
†Maria Lubecka w 1 r. śm.
Z Okazji Urodzin Piotra i Boże bł. i potrzebne łaski.
†Henryk Muszka w 15 r. śm.

7:00
PONIEDZIAŁEK
05. 02. 2018 r.
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18:00
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SOBOTA
10. 02. 2018 r.
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VI NIEDZIELA
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11. 02. 2018 r.

05.02.2018r. – 11.02.2018r.

11:30
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