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Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli
zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął
go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został
oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz,
abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie
ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął
wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do
miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do
Niego.
Wśród nas żyje wielu ludzi, którzy często są opanowani przez różnego rodzaju fobie. Jedni
muszą wciąż kupować, inni pokazać, jacy to nie są oni ważni, jeszcze inni tylko w pracy widzą
sens swojego życia, a są i tacy, którzy w imię pokoju potrafią szarpać innym zdrowie. Ich serce
pokrywa rdza. Przykładów można wyliczać w nieskończoność. Brakuje w tym wszystkim
zachowania elementarnych proporcji po to, by wciąż jednak zachować swoje
człowieczeństwo. Bycie nieczułym robotem, naśladującym i powtarzającym codzienne zwykłe
czynności jest dziś w modzie… Jezus poruszał się w przestrzeni, gdzie wielu ludzi potrzebowało
wyjść z choroby, która ich trawiła nie tylko cieleśnie, ale również i duchowo. Czuli oni
bezradność wobec zaistniałej sytuacji i dlatego prosili Tego, który miał moc przywrócenia im
nadziei na lepsze jutro. Jezus pomagał nawet tym, którzy byli opętani przez zło. Miał bowiem
moc w ujarzmianiu siły mocy zła, które opanowało ludzi na ziemi. Jezus nie bał się, dlatego
każdy kto był z Nim zwyciężał i to zawsze… (M.H.)
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy masz fobię, której chciałbyś się pozbyć? Jak pomagać innym
ludziom w ich strapieniach? Dlaczego bojaźń paraliżuje nasze życie duchowe?
Do wykonania: Będę szanował zdrowie i będę za nie wdzięczny Bogu. Odrzucę wszystkie
używki, które szkodzą zdrowiu.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

14.02 (niedziela) Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa

Są patronami Europy. Cyryl (właściwie Konstantyn), urodzony w Tesalonice (obecnie
Saloniki), w Konstantynopolu otrzymał gruntowne wykształcenie. Wraz z bratem
Metodym udał się na Morawy, aby tam głosić Ewangelię. Obaj przygotowali teksty
liturgiczne w języku słowiańskim, spisując je alfabetem zwanym później cyrylicą. Cyryl
zmarł 14.02.869 roku w Rzymie, dokąd obaj zostali wezwani, Metody zaś, otrzymawszy
święcenia biskupie, udał się do Panonii (dzisiejsze Węgry), gdzie niestrudzenie głosił
Ewangelię. Wiele wycierpiał od zazdrosnych przeciwników, cieszył się jednak
poparciem papieŜy. Zmarł 6.04.885 roku w Welehradzie na Morawach.

15.02 (poniedziałek) Wspomnienie bł. Michała Sopoćki, prezbitera

Ks. M. Sopoćko urodził się 1.11.1888 r. na Wileńszczyźnie. Po święceniach
pracował w duszpasterstwie parafialnym i wojskowym, rozwijając jednocześnie
działalność oświatową i społeczną. Był profesorem i wychowawcą Seminarium
Duchownego w Wilnie i w Białymstoku. śył ideałami świętości kapłańskiej,
przejawiając wielką troskę o formację kapłanów. Był spowiednikiem i kierownikiem
duchowy. S. Faustyny Kowalskiej. Przez nią stał się równieŜ apostołem Miłosierdzia
BoŜego. Zabiegał o zatwierdzenie kultu. ZałoŜył Zgromadzenie Sióstr Jezusa
Miłosiernego. Zmarł 15.02.1975 r. w Białymstoku. Beatyfikacja ks. M. Sopoćki
odbyła się 28.09.2008 r. w Białymstoku, w sanktuarium Miłosierdzia BoŜego, gdzie
spoczywają jego doczesne szczątki. Od 2009 roku, w rocznicę jego beatyfikacji
tysiące ludzi gromadzą się na ulicach miast świata, aby o godzinie 15.oo odmówić
Koronkę do BoŜego Miłosierdzia.
17.02 (środa) ŚRODA POPIELCOWA

Rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Paschalnych. Gest
posypania głów popiołem mówi nam o nawróceniu. Przypomina o tym, Ŝebyśmy
wrócili do Boga i chcieli się do Niego przybliŜać. W obrzędzie tym ukryta jest głęboka
prawda związana z istnieniem i losem człowieka. „Bóg człowieka uczynił na swój obraz
i swoje podobieństwo. Uczynił go z prochu ziemi i tchnął w niego Ducha”. Popiół posypany na
głowy symbolizuje przemijanie i ludzki los, a takŜe oznacza, Ŝe oddajemy się w dłonie
Boga i pragniemy kierować się pokorą. Jest teŜ jeszcze inny obraz tego obrzędu:
powinniśmy zetrzeć pychę na proch. Tajemnica śmierci człowieka wyraŜa się nie
w jednym akcie, ale w codziennym umieraniu dla grzechu, dla pychy, dla zmysłowości
i nieczystości, a takŜe dla przerostu ambicjonalności. Posypanie głów popiołem nie
oznacza zatem smutku, przygnębienia lecz gest przygotowywania się do godziny
chwały, uczestnictwa w nadziei zmartwychwstania.
18.02 (czwartek) Wspomnienie bł. Fra Angelico (Jan z Fiesole)

Naprawdę nazywał się Guido da Pietro. Urodził się ok. 1387 roku w Castello
Vecchio w Toskanii we Włoszech. Ze względu na wyjątkową umiejętność łączenia
cnotliwego Ŝycia ze sztuką, otrzymał przydomek Beato Angelico – anielski. Jego
malarstwo jest pełne prostoty i kontemplacji BoŜego piękna. Jan z Fiesoli zmarł
w Rzymie 18 lutego 1455 roku, w konwencie Santa Maria Sopra Minerva, gdzie
znajduje się jego grób z marmurową podobizną. Beatyfikowany został przez św.
Jana Pawła II w 1982 roku. Jest patronem historyków sztuki.
20.02 (sobota) św. Franciszek i Hiacynta Marto, dzieci z Fatimy

Franciszek (Francisco Marto, 11.06.1908-04.04.1919) oraz Hiacynta (Jacinta Marto,
11.03.1910-20.02.1920) to rodzeństwo portugalskich dzieci, którym w Fatimie
w 1917 roku, ukazała się Maryja. Objawień doświadczyła takŜe Łucja (Lúcia dos
Santos, 22.03.1907-13.02.2005). Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917
roku. Maryja powiedziała wtedy do dzieci: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię.
Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej
porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę.
Odmawiajcie codziennie RóŜaniec, aby wyprosić pokój dla świata". Objawienia
powtarzały się kaŜdego 13 dnia miesiąca, aŜ do października. Dzieci zostały
beatyfikowane w Fatimie 13.05.2000 przez Jana Pawła II, a kanonizowane –
13.05.2017 przez papieŜa Franciszka w 100-lecie Objawień fatimskich.

