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Nie bój siê, nie lêkaj siê! Wyp³yñ na g³êbiê!
Jan Pawe³ II

Bóg pragnie, aby wszyscy trafili do nieba i wzywa nas, abyœmy stali
siê Jego wys³annikami. Jest to bardzo zaszczytne, a zarazem bardzo
pilne zadanie. Gdyby ka¿dy z nas przyprowadzi³ do Jezusa choæby
jedn¹ osobê na rok, spowodowa³oby to przemianê œwiata i odnowê
Koœcio³a.
Jezus powiedzia³: „Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi,
jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali” (J. 13,35). W œwiecie, w którym
mi³oœæ sta³¹ siê tak bardzo skupiona na sobie, ka¿dy autentyczny gest
mi³oœci i troski o innych jest mocnym œwiadectwem. Ogromnie wielu
ludzi cierpi z powodu samotnoœci i braku kogoœ, kto siê o nich troszczy.
Mo¿emy wype³niæ tê lukê w ich ¿yciu poprzez cierpliwe wys³uchanie,
drobn¹ przys³ugê czy pokrzepiaj¹cy uœmiech. Wystarczy odrobina
inicjatywy, pragnienie s³u¿enia Bogu, a nastêpnie podjêcie wysi³ku,
by powiedzieæ w³aœciwe s³owo we w³aœciwym czasie z w³aœciwym
nastawieniem. Czasami wystarczy zapewniæ kogoœ o Bo¿ej Mi³oœci.
Na pozór wielu ludzi wygl¹da na zadowolonych z ¿ycia. Mamy
wra¿enie, ¿e Jezus nie jest im potrzebny. Jednak rzeczywistoœæ
przedstawia siê czêsto zupe³nie inaczej. Okazuje siê, ¿e i oni nale¿¹
do tych zagubionych, których Bóg pragnie odnaleŸæ. Ka¿dy z nas jest
w stanie przyprowadziæ innych do Boga i Koœcio³a. Ewangelizowanie
innych wymaga zaanga¿owania w to dzie³o swego umys³u i serca. I tak,
jeœli bêdziemy wytrwali i cierpliwi, jeœli bêdziemy przygotowywaæ siê
przez modlitwê, jeœli sami bêdziemy spotykaæ siê z Bogiem, bêdziemy
mieli wiêcej œmia³oœci, wiêcej odwagi. Coraz czêœciej
bêdziemy widzieæ otwarte drzwi i nadarzaj¹ce siê
okazje, by nieœæ innym przes³anie Ewangelii.
A podejmuj¹c Ewangelizacjê, odnajdziemy przy sobie
Jezusa, który podsunie nam w³aœciwe s³owa,
gdy¿ pragnie gor¹co, aby ka¿dy cz³owiek powróci³
do domu Ojca.
ks. Dariusz
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Ewangelia niedzielna - wg Œw. Mateusza (5,38-48)
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: S³yszeliœcie, ¿e powiedziano:
„Oko za oko i z¹b za z¹b”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu z³emu.
Lecz jeœli ciê kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce
prawowaæ siê z tob¹ i wzi¹æ twoj¹ szatê, odst¹p i p³aszcz. Zmusza ciê kto,
¿eby iœæ z nim tysi¹c kroków, idŸ dwa tysi¹ce. Daj temu, kto ciê prosi,
i nie odwracaj siê od tego, kto chce po¿yczyæ od ciebie. S³yszeliœcie,
¿e powiedziano: „Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego”, a nieprzyjaciela
swego bêdziesz nienawidzi³. A Ja wam powiadam: Mi³ujcie waszych
nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹; tak bêdziecie
synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce
Jego wschodzi nad z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeœli bowiem mi³ujecie tych, którzy was mi³uj¹,
có¿ za nagrodê mieæ bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego nie czyni¹? I jeœli
pozdrawiacie tylko swych braci, có¿ szczególnego czynicie? Czy¿ i poganie
tego nie czyni¹? B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz
niebieski.
Doskonali jak Ojciec
Wyk³adnikiem doskona³oœci cz³owieka jest stosunek do jego wrogów.
Przebaczenie objawione w geœcie dobroci wobec nieprzyjació³ jest dowodem
pokrewieñstwa z Bogiem. Najtrudniejszym krokiem w naœladowaniu Jezusa
jest przejêcie Jego postawy wobec Annasza, Kajfasza, Pi³ata, Heroda,
Judasza. To oni wydali na Niego wyrok. Oni wyrz¹dzili Mu krzywdê. On zaœ
nieustannie otacza³ ich autentyczn¹ mi³oœci¹.
Jest to mo¿liwe wówczas, gdy potrafimy odkryæ, ¿e ten, kto krzywdzi, jest
w o wiele bardziej nieszczêœliwym po³o¿eniu ni¿ ten, kto cierpi.
Wspó³czujemy dziecku, które jest maltretowane przez nieopanowanych
rodziców. Odruch obronny dziecka jest w pe³ni uzasadniony, ale z punktu
widzenia moralnego rodzic, który zadaje cierpienie dziecku, jest biedniejszy
ni¿ jego ofiara. Biedne jest bowiem jego serce, które nie umie kochaæ.
Nienawiœæ jest straszn¹ i trudno uleczaln¹ chorob¹, na ziemi nie ma
straszniejszej.
Staj¹c wobec niej nale¿y podejœæ do Jezusa i poprosiæ o szczepionkê,
by nasze serce by³o na tê chorobê odporne. Wówczas bliskie s¹siedztwo
z nienawidz¹cym nie zniszczy nas.
Drugim aktem jest przebaczenie, jakie mu oka¿emy, ono mo¿e stopniowo
prowadziæ do jego opamiêtania. Jedynym skutecznym lekarstwem
na nienawiœæ jest m¹dre przebaczenie, okazane przez brata i przez Boga.
Ono ukazuje bezsens nienawiœci. Ono wzywa do jej zaniechania. Ono
kompromituje nienawidz¹cego i czyni mocarzem przebaczaj¹cego.
Boga mo¿emy naœladowaæ jedynie w Jego mi³osierdziu okazywanym
grzesznikom, w przebaczeniu naszym winowajcom. To w tym znaczeniu
Jezus powiedzia³ zdumiewaj¹ce s³owa: „B¹dŸcie doskonali, jak doskona³y jest
Ojciec wasz w niebie”.
Ks. Edward Staniek

Pos³aniec œw. Brunona Nr 10

Str.3

„B¹dŸcie prorokami!”
Papie¿ Benedykt XVI wzywa m³odych ludzi do ewangelizacji
Umocnieni Duchem i korzystaj¹c z bogatej wizji wiary, nowe pokolenie
chrzeœcijan jest wzywane do pomocy w budowaniu œwiata, w którym dar ¿ycia
od Boga jest przyjmowany z radoœci¹, szacunkiem i trosk¹ – a nie jest
odrzucony, traktowany ze strachem czy niszczony. Nowa era, w której mi³oœæ
nie jest chciwa czy samolubna, lecz czysta, wierna i prawdziwie wolna, otwarta
na innych, pe³na szacunku dla ich godnoœci, poszukuj¹ca dobra,
promieniuj¹ca radoœci¹ i piêknem. Nowa era, w której nadzieja uwalnia nas
od powierzchownoœci, apatii i samofascynacji, które t³umi¹ nasze dusze
i zatruwaj¹ zwi¹zki miêdzyludzkie.
Drodzy m³odzi przyjaciele, Pan zaprasza was, abyœcie byli prorokami tej
nowej ery, pos³añcami Jego mi³oœci, przyci¹gaj¹c ludzi do Ojca i buduj¹c
przysz³oœæ w nadziei dla ca³ej ludzkoœci.
Œwiat potrzebuje tego odnowienia! W tak wielu z naszych spo³eczeñstw
obok materialnego dobrobytu powiêksza siê pustynia duchowa: pustka
wnêtrza, nieokreœlony lêk, ukryte poczucie depresji. Ilu z naszych rówieœników
buduje popêkane i puste cysterny (Jr.2,13) w rozpaczliwym poszukiwaniu
znaczenia – ostatecznego znaczenia, jakie tylko mi³oœæ mo¿e przynieœæ?
Jest to wielki i uwalniaj¹cy dar, który daje nam Ewangelia: odkrywa nasz¹
godnoœæ jako mê¿czyzn i kobiet stworzonych na obraz i podobieñstwo Boga.
Odkrywa subtelne wo³anie ludzkoœci, która ma znaleŸæ spe³nienie w mi³oœci”.
Z homilii Benedykta XVI - Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y, Sydney, 20 lipca 2008

* * *
M³odzi potrzebuj¹ Chrystusa, ale wiedz¹ te¿, ¿e Chrystus zechcia³ ich
potrzebowaæ. (...) Drogie dziewczêta i drodzy ch³opcy! Zaufajcie Jezusowi!
Ws³uchujcie siê w Jego nauczanie.
Kierujcie wasze spojrzenie ku Jego Obliczu! Trwajcie w s³uchaniu Jego
s³owa. Pozwólcie, ¿eby to w³aœnie On kierowa³ ka¿dym waszym
poszukiwaniem i dr¿eniem, ka¿dym waszym idea³em i pragnieniem serca.
Jan Pawe³ II (2005)

* * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 23 II – œw. Polikarp, biskup i mêczennik, uczeñ œwiêtego Jana
Ewangelisty, ustanowiony przez tego Aposto³a biskupem Smyrny w Azji
Mniejszej; zaliczany jest do grona Ojców Apostolskich, czyli tych pisarzy
chrzeœcijañskich, którzy znali Aposto³ów i bezpoœrednio od nich czerpali
naukê pozostawion¹ przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia
Koœcio³owi w Smyrnie poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ pomiêdzy rokiem 155
a 169 (wspomnienie obowi¹zkowe).
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00
s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Ka¿da niedziela jest wyj¹tkow¹ okazj¹ do dojrzewania naszej wiary, do pog³êbiania
i zacieœniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jak¿e jest wa¿ne, aby w tym procesie
bra³a udzia³ ka¿da nasza rodzina i ca³a wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu
Jezusowi przemieniaæ nasze ¿ycie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia
i nadzieje dni, które otwiera przed nami. Niech On dzia³a w naszych sercach, wówczas
codziennoœæ wype³ni siê dobrem.
2. W tym tygodniu, we wtorek, 22 lutego, przypada œwiêto Katedry œwiêtego Piotra
Aposto³a. Ju¿ od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pami¹tkê za³o¿enia gminy
chrzeœcijañskiej i obrania Wiecznego Miasta przez œwiêtego Piotra Aposto³a na stolicê
Koœcio³a Chrystusowego. Symbolem w³adzy Piotrowej sta³a siê potê¿na bazylika,
wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Ale nie o sam¹
budowlê przecie¿ chodzi. Œwiêto jest przede wszystkim okazj¹ do wyra¿enia czci
œwiêtemu Piotrowi i ka¿demu jego nastêpcy, którzy zgodnie z wol¹ Chrystusa zostali
postawieni jako pasterze ca³ego Koœcio³a powszechnego. Przez tyle lat wielk¹
modlitewn¹ mi³oœci¹ otaczaliœmy Jana Paw³a II, o którym z tak¹ dum¹ mówiliœmy:
Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji
pos³uguj¹cego nam obecnie Ojca Œwiêtego Benedykta XVI. Naszym obowi¹zkiem jest
wspieraæ jego pastersk¹ pos³ugê w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
Wasz Proboszcz

* * * * *
Czujesz siê osamotniony? Postaraj siê odwiedziæ kogoœ,
kto jest jeszcze bardziej samotny. .
Jan Pawe³ II (Karol Wojty³a)
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