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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.
Naszym życiem i modlitwą często wielbimy Boga. Wsłuchując się w Jezusa, naśladując to, co
On przekazuje nam przez swoje słowo i czyn, automatycznie przemieniamy nasze serce, które
potrafi wtedy zdziałać cuda. Jezus uczy nas, że przed każdą ważną podejmowaną przez nas
decyzją, należy wpierw pójść w miejsce osobne, aby tam na modlitwie, wsłuchać się w głos
własnego serca. Tylko w ciszy można usłyszeć to, co mówi do nas Bóg… Nie długie godziny na
modlitwach zmieniają nasze życie, choć i one mogą być bardzo przydatne, ale przede
wszystkim zaangażowanie naszego serca. Nasza wiara potrzebuje prób, które potwierdzają
to, w co wierzymy. Choroba, utrata najbliższej osoby, czy domu oraz środków do życia, to one
są takim egzaminem naszej wiary. Aby prawidłowo odebrać znak Pana Boga, potrzebna jest
modlitwa, która daje nam dystans do siebie, innych osób oraz rzeczy, które często
wprowadzają zamęt wokół nas… (M.H.)
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jak przemieniać własne życie? Co przybliżyło Cię najbardziej do Boga?
Do wykonania: Przemyślę sprawę ewangelizacji i zastanowię się nad tym, co ja, jako katolik
świeci, mogę zrobić w moim środowisku, by nauka Jezusa była bardziej znana.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

08.02 (poniedziałek) Wspomnienie św. Józefiny Bakhita, zakonnicy

Józefina Bakhita urodziła się około roku 1869 w Olgossie, niedaleko góry Agilere,
w prowincji Darfur, w Sudanie. Zmarła we Włoszech, w miejscowości Schio (region
Vincenza), w roku 1947. Poznała trwogę licznych porwań i 10 lat niewolnictwa.
Przywieziona do Włoch przez dobroczyńcę, który zakupił ją na targu w Chartumie
z zamiarem uwolnienia, ostatecznie osiedliła się dzięki swym opiekunom w regionie
Wenecji. Tu w sposób niezwykły otwarła się na łaskę, wstępując do Zgromadzenia

Córek św. Magdaleny z Canossy. Kanonizowana w październiku 2000r. przez Ojca
Świętego Jana Pawła II.
09.02 (wtorek) Wspomnienie św. Apolonii, dziewicy i męczennicy

Z listu Dionizego Aleksandryjskiego dowiadujemy się o jej męczeństwie w czasie
pogromu, jaki poganie urządzili chrześcijanom pod koniec 248 r. O Apolonii
znajduje się następujące świadectwo: „Była juŜ w podeszłym wieku, a jednak
poganie nie zwaŜając na top, rzucili się na nią, złamali jej szczękę i wybili zęby.
Następnie rozpalili stos za miastem i zagrozili, Ŝe ją spalą Ŝywcem, jeŜeli nie będzie
złorzeczyć Chrystusowi. Na to Apolonia poprosiła o chwilę namysłu
i niespodziewanie sama rzuciła się w ogień”. Kult Apolonii szybko się rozszerzył.
Ku jej czci wybudowano wiele kościołów.
10.02 (środa) Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

Scholastyka, siostra bliźniaczka św. Benedykta, urodziła się w Nursji w Umbrii ok.
480 roku. Podobnie jak brat poświęciła swoje Ŝycie Bogu. śyła w pobliŜu Monte
Cassino i tam zmarła 10 lutego ok. 542 roku. UwaŜana jest za matkę wielu rodzin
zakonnych, patronkę benedyktynek.
11.02 (czwartek) Wspomnienie Objawienia Najświętszej Maryi P:anny w Lourdes

Niepokalana Dziewica objawiła się św. Bernadecie Soubirous w roku 1858 w Lourdes,
we Francji, przy grocie masabielskiej. Treścią orędzia Maryi jest wezwanie grzeszników
do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty. Lourdes stało się miejscem
promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich.
Wierni wypraszają tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej.
12.02 (piątek) Wspomnienie św. Eulalii, męczennicy

Wedle skąpych podań jako 12-letnia dziewczynka miała ponieść męczeńska śmierć
ok. 310 r. w Meridzie podczas prześladowań chrześcijan za Maksymiana. Odmówiła
złoŜenia ofiary pogańskim bogom. NaleŜy do Najbardziej popularnych świętych
w Hiszpanii, jest patronką Barcelony.
WARTO WIEDZIEĆ

Międzynarodowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego i należy do świąt
chrześcijańskich. Dzień został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II, 13 maja 1992 roku w
liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszparsterstwa Służby Zdrowia, kardynała
Fiorenza Angeliniego. Coroczne obchody święta przypadają w dzień wspominania w Kościele
powszechnym pierwszego objawienia Maryi w Lourdes, zaś ogólnoświatowe obchody mają
miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych. Papież Jan Paweł II w przesłanym liście
podkreślił znaczenie prawidłowej opieki chorych udzielanej przez wiele katolickich instytucji,
działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej. Uwrażliwianie
społeczeństwa na cierpienia chorego pozwala na włączenie do szczytnych działań wspólnot
chrześcijańskich, rodzin zakonnych oraz cennego wolontariatu. Międzynarodowy Dzień
Chorego staje się dniem poświęconym na modlitwy, refleksje oraz zrozumienia cierpienia
osób chorych. Pierwsze obchody święta miały miejsce w 1993 roku w Lourdes i częściowo w
Rzymie. W kolejnych latach, centralnymi miejscami obchodów były: Jasna Góra w
Częstochowie, Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), Guadalupe (Meksyk), Fatima, Loreto,
Harissa (Liban), Rzym, Sydney, narodowe sanktuarium katolików indyjskich w Vailankamy,
Jaunde (Kamerun), Adelajda (Australia) i Seul (Korea Południowa)..

