Nadzwyczajni Szafarze posłani z Komunią Świętą do chorych

Z Komunią Świętą do chorych i starszych

Posługa kapłana zazwyczaj polega
na udzieleniu osobie chorej sakramentu spowiedzi św., Komunii św.,
jak również sakramentu chorych,
który to sakrament jest działaniem
Jezusa Chrystusa przychodzącego
w tym znaku, aby umocnić osobę
chorą. Zwyczajowo kapłan odwiedza
chorych co pierwszy piątek lub sobotę miesiąca, choć również przychodzi
w innym umówionym wcześniej terminie. W sytuacji, gdy ktoś jest
w niebezpieczeństwie śmierci, kapłan
przybędzie najszybciej jak tylko to
możliwe.
Oprócz Kapłanów w Kościele posługę mogą pełnić także Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Posłani
są do udzielania Komunii św. chorym, którzy nie mogą przyjść do kościoła. W wyjątkowych sytuacjach
pomagają również w udzielaniu Eucharystii podczas liturgii. Posługa
świeckich w udzielaniu Pana Jezusa
pod postacią Chleba jest znana od
pierwszych wieków Kościoła, a na
dobre powróciła po II Soborze Watykańskim.

Wojciech Hajduk - Do zaszczytnej funkcji Szafarza należy udzielanie Komunii Świętej w nadzwyczajnych sytuacjach związanymi z nieobecnością kapłana lub przewidywaną większą liczbą przystępujących do Eucharystii. Jest jeszcze przekazanie Komunii chorym i starszym w domach. Jak to wygląda w praktyce?
Michał Kuchta - Zanoszenie Komunii
do chorych i starszych w domach jest to
jedno z głównych i najważniejszych zadań
należących do funkcji Nadzwyczajnego Szafarza. W praktyce odwiedziny osób starszych i chorych to wyjątkowy czas dla nas,
Nadzwyczajnych Szafarzy, jak i osób, które
odwiedzamy.
Nie możemy jednak zapomnieć, że
w tych odwiedzinach najważniejszy jest Pan
Jezus, którego zanosimy do osób niemogących osobiście uczestniczyć w Eucharystii.
Obecnie posługujemy u pięciu osób. Każdy z nas wyposażony jest w bursę /etui zawieszone na szyi/. Bursa zawiera korporał /coś na zasadzie małego
obrusu/, który rozkładany jest na stoliku nakrytym obrusem. Na nim umieszczamy cyborium /mała zamykana puszka/, do której kapłan z tabernakulum
przenosi Pana Jezusa. Ostatnim elementem jest puryfikaterz /mały ręczniczek
służący do czyszczenia naczyń liturgicznych po Komunii Świętej/. W naszym
wypadku do czyszczenia cyborium.
Jak większość parafian zauważyło, posługujemy u osób chorych i starszych
w niedzielę i święta nakazane. Posługa, do której zostaliśmy powołani, nie
wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, a w szczególności finansowymi.
Zawsze istnieje możliwość zgłoszenia naszej posługi do osób starszych
i chorych poprzez pozostawieni informacji w zakrystii.
W domu chorego nie ma ani ołtarza, ani innych naczyń liturgicznych, którymi posługuje się kapłan podczas Mszy. Jak przebiega obrzęd udzielenia Komunii Świętej w domu?
Przygotowanie pomieszczenia na spotkanie chorych i starszych osób z Panem Jezusem nie różni się niczym (oprócz kropidła i wody święconej), jak
przygotowujemy nasze domy na odwiedziny duszpasterskie. Stolik nakryty
obrusem, krzyż i dwie świece. Można przygotować naczynie z wodą, jeżeli osoba ma problem z przełykaniem. Po przybyciu Nadzwyczajny Szafarz umieszcza
bursę na stoliku, otwiera ją, rozkłada korporał, w którym umieszczone jest
cyborium z Panem Jezusem i przechodzi do modlitwy zgodnie z obrzędem Komunii Świętej u chorych. Następnie udziela Komunii.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:
W

PONIEDZIAŁEK - 21 LUTEGO 2022
07:00
18:00

W intencji Panu Bogu wiadomej
W intencji chorych z Róży Różańcowe pw. Matki
Bożej Różańcowej i ich rodzin
WTOREK - 22 LUTEGO 2022

07:00
18:00

+ Stanisław Długopolski, od Grażyny i Antoniego
+ Elżbieta Dorynek, w 28 r. śmierci
ŚRODA - 23 LUTEGO 2022

07:00
18:00

+ Karol Uklejski, w 1 r. śmierci
+ Barbara Mierzwińska, od mamy
CZWARTEK - 24 LUTEGO 2022

07:00
18:00

+ Stanisław Długopolski, od Urszuli i Wojciecha
+ Helena i Mieczysław Kurdziel
PIĄTEK - 25 LUTEGO 2022

07:00 + Stanisław Długopolski, od Marii Węglarczyk
18:00 Msza święta zbiorowa za zmarłych:
• + Mariusz Posmyk, od kolegów z ochrony z Tarnowa
• + Maria Kułaga, od sąsiadów z ul. Głogowej bl. 11, 8 i 6
• + Anna Nizioł, od siostry Krystyny z rodziną
• + Małgorzata Smółka, od Haliny Król i rodziny Płonka
• + Sylwester Klimek, od przyjaciół z bloku 17
• + Albina Ściebura, od rodziny Góreckich z Kamienia
• + Marek Pocztowski, od Zakładu Pogrzeb. „Gielarowski”
• + Bronisław Kochański, od Jerzego i Teodozji Głuch
• + Zbigniew Bobak, od kolegów z Oddziału Elektrycznego
• + Zbigniew Fundakowski, od Krystyny Fundakowskiej
z rodziną
• + Wiktoria Kumala, od Anny Blecharz z rodziną
• + Marian Ścigaj, od siostrzeńca Zbigniewa z rodziną
• + Aleksander Kuliński, od rodziny Sojków z Krzeszowic
• + Zbigniew Krawczyk, od współpracowników córki
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Częstochowie
• + Dorota Stawarz, od Aleksandra Draus z rodziną
• + Aleksandra Pałczyńska, od rodziny Siwek
• + Waleria Czaplicka, od syna Ryszarda z Anną
• + Zofia Kądziołka, od sąsiadów z ul. Słowackiego
i ul. Kilińskiego
• + Krystyna Zielińska, od siostry Jolanty z mężem
• + Stanisław Ślusarczyk, od córki Katarzyny z rodziną
• + Małgorzata Majka, od Teściowej
• + Stanisława Faber, od córki Danuty z rodziną
• + Zygmunt Ołownia, od żony i synów
• + Stanisław Kaczmarczyk, od siostry Danuty z mężem
• + Kazimierz Filipek, od żony Izabeli
• + Czesław Zapała, od rodziny Brózda
SOBOTA - 26 LUTEGO 2022
07:00
18:00

+ Stanisław Marszałek, w 2 r. śmierci,
od siostry z rodziną
O zdrowie i bł. Boże dla Mariana, w 70 r. urodz.
NIEDZIELA - 27 LUTEGO 2022

06:30
08:00
09:30
11:00
12:15
18:00

+ Bolesław Bajer, w 30 r. śmierci,
+ żona Adela, + córka Eleonora,
od Barbary z rodziną
+ Marta i Stanisław Ciepichał, + wnuk Tomasz
+ Genowefa Ptak, od córki z dziećmi
W intencji Parafian
+ Janina Kałmykowska, w 40 r. śmierci,
od córek z rodzinami
O zdrowie i potrzebne łaski dla Magdy, Weroniki
i Stasia

liturgii Kościoła w tym tygodniu:

•

we wtorek - święto Katedry św. Piotra, apostoła;

•

w środę - św. Polikarpa, biskupa i męczennika.

„Bóg zapłać” za składane dzisiaj ofiary w ramach comiesięcznej składki inwestycyjnej.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” bardzo
ciekawy artykuł dotyczący papieża Benedykta XVI. W zakrystii czekają na swojego nabywcę trzy ostatnie numery
miesięcznika dla dzieci „STAŚ”.
Przypominamy, że po zakończeniu ferii zimowych
i nauki zdalnej wznowione zostały spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Od najbliższego czwartku cotygodniowe spotkania odbywać się będą już dla wszystkich grup wspólnie o godz. 17:00 w sali
w Domu Katechetycznym. Prosimy uczniów i ich rodziców
o przypilnowanie tej sprawy.
Próby scholi parafialnej odbywają się w czwartki
o godz. 16:00 w sali muzycznej Domu Katechetycznego.

Kup wirtualnego pączka - pomożesz wybudować studnie w Afryce!
Twoja darowizna sprawi, że kobiety nie będą chodzić
wiele kilometrów po wodę a dzieci przestaną chorować,
bo będą pić czystą wodę ze studni głębinowych.
Przelew tradycyjny:
Numer konta:
26 1240 4533 1111 0010 5274 9794 (wpłaty w PLN)
FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
23 lutego - wspomnienie św. Polikarpa,
biskupa i męczennika
Polikarp, uczeń św. Jana, Apostoła i biskup Smyrny,
gościł św. Ignacego Antiocheńskiego. Podróżował do Rzymu, by tam z papieżem Anicetem rozważyć sprawę daty świąt wielkanocnych. Poniósł męczeństwo około roku
155, spalony na stadionie miejskim
w Smyrnie.
W ikonografii św. Polikarp przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup. Wzywany do obrony przed czerwonką i bólem ucha.

Nadzwyczajni Szafarze posłani z Komunią
Świętą do chorych Parafian

Z Komunią Świętą
do chorych i starszych

Niedzielna wizyta Szafarza nie
kończy się tylko
udzieleniem Eucharystii. Ludzie,
do których jesteś
posłany,
często
potrzebują kontaktu i rozmowy. Znajdujesz czas, by i w ten sposób
spędzić z Nimi chwilę niedzielnego poranka?
Niedzielna posługi do chorych i starszych to wyjątkowy
czas. Dla mnie to czas wyjątkowego spotkania ludzi, którzy
pomimo choroby i innych przeciwności losu, mają tyle miłości
do Pana Jezusa. Każde spotkanie z Tymi osobami jest dla
mnie nową lekcją patrzenia na życie.
Osoby, które odwiedzamy, to osoby wyjątkowe i często
przy nich zatracam poczucie czasu.
Korzystając z okazji, chciałem wszystkim osobom, którym
posługujemy, podziękować za życzliwość, cierpliwość, poczucie humoru oraz wyrozumiałość, gdy z posługą się trochę pospieszymy albo spóźnimy.
Dziękuję za rozmowę i przybliżenie tej szczególnej
posługi, jaką Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
pełnią wobec osób chorych i starszych.

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu
i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił..." (Sobór Watykański II, Lumen Gentium 11)
Cały czas istnieje możliwość odwiedzenia osób starszych
i chorych ze spowiedzią i Komunią św. w domu. Trzeba indywidualnie ustalić termin wizyty kapłana (osobiście w kancelarii
bądź telefonicznie).
Jesienią każdego roku odbywa się w naszej parafii tzw.
Parafialny Dzień Chorego. To okazja do wspólnej modlitwy
chorych i starszych wiekiem ze swoimi Duszpasterzami. Na
Mszy św. jest możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia
chorych. Po zakończonej modlitwie w kościele chorzy spotykają się ze swoimi Kapłanami w parafialnej kawiarence.

Kilka dni temu Straż Pożarna przekazała do użytku
naszej parafii kolejny (drugi
już) zapas maseczek ochronnych. Poprzedni zapas rozszedł się w naszej parafii
w ciągu kilku miesięcy. Intencją ofiarodawców była pomoc
w zabezpieczeniu naszego
zdrowia podczas pobytu we wnętrzu kościoła.
Oczywiście cały czas proszę, by maseczki nosić
w czasie nabożeństw. Nikt nas z tego obowiązku nie
zwolnił. Wiem, że nie jest to komfortowe, ale specjaliści twierdzą, że skutecznie chronią one przed
ewentualną emisją wirusa, szczególnie w stanie, gdy
nie wiemy, że go mamy. My, księża, również zakładamy je w czasie spowiedzi, zbierania składki
i udzielania Komunii św. Odprawianie nabożeństw,
z czym wiąże się cały czas mówienie przez mikrofon,
nie byłoby możliwe, ale dystans kilkunastu metrów
od ołtarza zapewnia ochronę wiernym.
Maseczki będą wyłożone przy wejściach, więc
jeśli ktoś zapomni swojej, można sobie zabrać tą
znajdującą się przy wejściach. Mam mieszane odczucia co do poprzedniej sytuacji, gdy również była
możliwość zabrania maseczki dla siebie. Bardzo
mnie cieszyło, gdy widziałem osoby biorące maseczkę, by zasłonić usta i nos na czas Mszy św. Bardzo
mnie jednak dziwiło, gdy widziałem - i to nie raz osoby, które oprócz tej jednej, do kieszeni zabierało, ile się w dłoni zmieściło.
Zachęcam do korzystania z tego prezentu, jaki
otrzymaliśmy od Straży Pożarnej. Maseczki, jak sama nazwa mówi, są jednorazowe, więc powinny być
często zmieniane i po to one są przy wejściach.
Przed nami ostatni pełny tydzień okresu zwykłego w liturgii i za półtora tygodnia rozpoczniemy
Wielki Post. Tłusty Czwartek pewnie będzie czasem
pączkowych uczt. Nie zapominajmy o swoim zdrowiu, bo kto lubi pączki i chrust, może się zapomnieć.
Przy tej okazji polecam wszystkim akcję ojców Kapucynów: Pączek na misje. Chodzi o przekazanie
ofiary na budowę studni w Afryce, odmówiwszy sobie jednego pączka (można więcej). Szczegóły zamieszczone są na plakacie w gablotce, a także na
wielu stronach internetowych. Zachęcam do wsparcia tej miłej i jakże potrzebnej inicjatywy.

Już niebawem Tłusty Czwartek i Ostatki

Ostatkowe przepisy z kuchni Zieleniewskich
Co prawda pierwsze pączki ze słodyczą nie miały wiele
wspólnego, to jednak te z XX-lecia międzywojennego
przypominały już te współczesne. Mówią nam o tym m.in.
"Przepisy z kuchni Dworu Zieleniewskich” – spisane w latach 1925-1935 przez Zofię Kurdziel z domu Muzyka.
W opracowaniu możemy również znaleźć przepis na
chrust, który nierozłącznie jest kojarzony nie tylko z tłustym czwartkiem, ale i ostatkami.
W przepisach zachowujemy pisownię oryginalną.

Chrust
"5 żółtek, funt mąki, 15 dkg masła, jedną łyżeczkę cukru, większy kieliszek rumu, 2 łyżki stołowe śmietany, dobry kawałek wanilji, najpierw wytrzeć masło z mąką"

Pączki wyborne
"1 kilogram mąki, 12 żółtek, rozciera się 6 zółtek
w pianie, zółtka uciera się 1/4 kilogr cukru, dobrą szklanke
masła, 4 kilogr drożdży, 1 kwaterke mleka rozczynić 1/2
kilgr mąki, jak wyrośnie zamiesić drugie 1/2 kilgr mąki
i 1/2 szklanki śmietany i trochę wanilji i kieliszek spirytusu
lub rumu"
Wyborne pączki
"Kwaterke śmietany, 5 dkg drożdży, troszkę mąki rozczynić i postawić na zimno, łyżeczkę cukru, na drugi dzień
wziąść funt mąki i dodać rozczyn 1/4 szklanki masła, ale
w końcu 6 żółtek ubić z cukrem, dodać wanilji i cytrynowej
skórki do zapachu i wymieszać, dodać piane z 3 białek, jak
ciasto dolne wyrośnie, dodać masło i jeszcze wyrabiać"

