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"Biada mi, gdybym nie g³osi³ Ewangelii!"
(l Kor 9,16)
Ewangelia ma moc zbawcz¹ i jest to coœ, czego ka¿dy z nas mo¿e doœwiadczyæ.
Ka¿dy z nas jest te¿ wezwany do g³oszenia Ewangelii. Dlatego wszyscy powinniœmy
ewangelizowaæ. Jezus mówi³ wprost, ¿e bêd¹ tacy, którzy Go odrzuc¹,
ale powiedzia³ równie¿, ¿e pragnie, aby wszyscy do Niego przyszli. Zak³adaj¹c,
¿e mamy ju¿ w sercu pragnienie ewangelizacji, zastanówmy siê, jakie praktyczne
kroki powinniœmy podj¹æ.
Pierwszym krokiem jest modlitwa za konkretne osoby. Ka¿dy z nas jest w stanie
sporz¹dziæ listê kilku osób i modliæ siê za nie codziennie. Mog¹ to byæ nasze dzieci,
krewni, przyjaciele, koledzy z pracy czy ludzie, o których wiemy, ¿e znajduj¹ siê
w trudnej sytuacji.
Proœmy Boga, aby obdarzy³ te osoby swoj¹ ³ask¹, a nam da³ mo¿liwoœæ
podzielenia siê z nimi swoj¹ wiar¹. Proœmy, by podpowiedzia³ nam w³aœciwe s³owa.
Jezus powiedzia³: „Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, je¿eli
bêdziecie siê wzajemnie mi³owali” (J 13,35). W œwiecie, w którym mi³oœæ jest bardzo
skupiona na sobie, ka¿dy autentyczny gest mi³oœci i troski o innych jest mocnym
œwiadectwem. Bardzo wielu ludzi cierpi z powodu samotnoœci i braku kogoœ,
kto troszczy siê o nich. 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 s³owa we w³aœciwym czasie, z w³aœciwym nastawieniem.
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. Kiedy nabior¹ zaufania i otworz¹ siê w przyjacielskiej rozmowie, wychodzi
na jaw wiele problemów, a nierzadko tak¿e samotnoœæ i niepewnoœæ. 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 swojego umys³u i serca. Je¿eli bêdziemy wytrwali
i cierpliwi, je¿eli sami bêdziemy spotykaæ siê z Bogiem przez
modlitwê, bêdziemy mieli wiêcej œmia³oœci, wiêcej odwagi.
Coraz czêœciej bêdziemy widzieæ przed sob¹ otwarte drzwi
i nadarzaj¹ce siê okazje, by nieœæ innym przes³anie
Ewangelii. A podejmuj¹c to dzie³o, 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 wg Œw. Marka (1,40-45)

Pewnego dnia przyszed³ do Jezusa trêdowaty i upadaj¹c na kolana, prosi³ Go:
Jeœli chcesz, mo¿esz mnie oczyœciæ. Zdjêty litoœci¹, wyci¹gn¹³ rêkê, dotkn¹³ go
i rzek³ do niego: Chcê, b¹dŸ oczyszczony! Natychmiast tr¹d go opuœci³ i zosta³
oczyszczony. Jezus surowo mu przykaza³ i zaraz go odprawi³, mówi¹c mu:
Uwa¿aj, nikomu nic nie mów, ale idŸ poka¿ siê kap³anowi i z³ó¿ za swe
oczyszczenie ofiarê, któr¹ przepisa³ Moj¿esz, na œwiadectwo dla nich. Lecz on
po wyjœciu zacz¹³ wiele opowiadaæ i rozg³aszaæ to, co zasz³o, tak ¿e Jezus nie móg³
ju¿ jawnie wejœæ do miasta, lecz przebywa³ w miejscach pustynnych. A ludzie
zewsz¹d schodzili siê do Niego.

* * * * * * * * * * * *
CZEGO NAM BRAKUJE?
Bezimienny trêdowaty. Odra¿aj¹cy widok.
Straszny ból. Nikt nie widzi ju¿ w takim cz³owieku
cz³owieka, a i on sam czuje wstrêt do siebie.
Us³ysza³ o lecz¹cym Proroku. Nie mia³ nic do
stracenia, gdy¿ prócz determinacji nic wiêcej
nie posiada³. To przecie¿ i tak bardzo du¿o! Upad³
i ufa³. I ten krótki dialog: "Jeœli chcesz, mo¿esz
mnie oczyœciæ! Chcê. - B¹dŸ oczyszczony".
Po takim spotkaniu proœba o milczenie jest niemo¿liwa do wykonania. Trudno
milczeæ po prawdziwym spotkaniu z Bogiem. Czego nam brakuje? Chorób?
Chyba nie! Mocy Bo¿ej? Na pewno nie! Zaufania? Byæ mo¿e! Przecie¿ tak trudno
czasem upaœæ i b³agaæ... A mo¿e brak nam wiary? Wiara jest najwa¿niejszym
zaanga¿owaniem ka¿dego cz³owieka. Wiara - to dostrzeganie Boga w historii
i teraŸniejszoœci. (...) Wiara - to dostrze¿enie Boga w cz³owieku. Wiara - to
umiejêtnoœæ wo³ania: "Panie, ratuj mnie!" Wiara - to z³apanie rêki Boga, który chce
nas pochwyciæ. Wiara - to œwiadomoœæ, ¿e "sam Bóg wystarczy!" (œw. Teresa).
Proszê Ciê, Panie, obdarz mnie wiar¹ mocn¹ i wytrwa³¹. Wyzwól mnie z lêku przed
wo³aniem do Ciebie. Uzdrów moj¹ duszê. Naucz przyjmowania trudnoœci i krzy¿a
codziennoœci. Naucz kochaæ wszystkich... Nie pozwól mi nigdy zw¹tpiæ w Twoj¹
obecnoœæ przy mnie.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
"Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni" (por. l Tm 2,4)
Tak ³atwo oswajamy siê z tym stwierdzeniem Pisma Œwiêtego i jak¿e czêsto brzmi ono
jedynie jak pobo¿na formu³a. A przecie¿ ta afirmacja jest w sercu Koœcio³a, gdy¿ byæ
uczniem Chrystusa znaczy w³aœnie wierzyæ, ¿e Bóg zbawia ka¿dego cz³owieka.
W wielu œrodowiskach Koœció³ widzialny poprzez swoj¹ hierarchiê, celebracje liturgiczne
i oficjalne wypowiedzi wydaje siê byæ obcy i daleki. Trzeba wiêc oprzeæ siê na wierze
i nadziei: ka¿dy cz³owiek jest rzeczywiœcie dzieckiem Boga, Bóg go kocha, Bóg jest Ojcem,
Ojcem wszystkich poprzez Jezusa, który jest jedynym Zbawicielem. Kimkolwiek by³by dzieckiem, doros³ym, wierz¹cym, niewierz¹cym - pobudza jego serce Duch Œwiêty. I dziêki
tej obecnoœci, niezale¿nie od kultury, warunków ¿ycia, œrodowiska, w swoim sumieniu
mo¿e udzieliæ Bogu twierdz¹cej odpowiedzi. Wszyscy bowiem s¹ zaproszeni, aby wejœæ
do Królestwa Bo¿ego i osi¹gn¹æ zbawienie. (...)
Ks. Abp Damian Zimoñ
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O pustelniku i jego opiekunie
By³ sobie raz pewien pustelnik, którego opiekun mieszka³ bardzo daleko. Dzielny
ten cz³owiek utrzymywa³ pustelnika, dostarcza³ mu po¿ywienia i wszystkiego,
co potrzebne do ¿ycia. Z prowiantem najczêœciej posy³a³ doñ ¿onê i córkê;
pewnego dnia jednak pustelnik us³ysza³, ¿e ma przybyæ sam dobrodziej. Pomyœla³
wiêc sobie: "Chcia³bym wywrzeæ na nim korzystne wra¿enie, wyczyszczê
wszystkie naczynia w kapliczce, sam¹ kapliczkê, a przede wszystkim zaprowadzê
porz¹dek w swojej grocie".
Wypucowa³ wiêc i poustawia³ wszystkie drobne przedmioty, tak ¿e kapliczka
naprawdê wywiera³a dobre wra¿enie, poniewa¿ miseczki z wod¹ i lampki oliwne
lœni³y jak lustro.
Kiedy skoñczy³, usiad³ i zacz¹³ podziwiaæ swoj¹ pracê, i rozgl¹daæ siê dooko³a.
Wszystko by³o tak piêkne i czyste, ¿e niemal nierzeczywiste; nawet kaplica wyda³a
mu siê nierealna. Nagle, ku w³asnemu zdumieniu, poczu³, ¿e jest hipokryt¹.
Poszed³ do komina, wybra³ garœæ popio³u i rozsypa³ go wszêdzie. Nastêpnie
wszystko porozk³ada³ nieporz¹dnie, jak przedtem, zgodnie ze swoim
upodobaniem.
Kiedy pojawi³ siê protektor, z zadowoleniem obejrza³ tê grotê, tak pe³n¹ ¿ycia.
- Widaæ, ¿e g³êboko rozmyœlasz nad sprawami nieba, skoro do tego stopnia
nie dbasz o sprawy doczesne - stwierdzi³.
"To prawda - pomyœla³ w duchu pustelnik - ¿e kiedy ktoœ chce siê pokazaæ innym
ni¿ jest rzeczywiœcie, bardzo ryzykuje. A czasami ryzykuje wszystko".

* * * * * * * * * * * *
O podstêpie rabbiego
Pewien m³odzieniec poszed³ do rabbiego, aby go zapytaæ, jak ma siê prowadziæ
w ¿yciu. Poniewa¿ rabbi wiedzia³, ¿e ch³opak pochodzi z ¿arliwie religijnej i praktykuj¹cej
rodziny, zebra³ wszystkich swoich uczniów i poprosi³, ¿eby neofita powtórzy³ na g³os swoje
pytanie.
- Pragnê, by rabbi da³ mi œcis³e instrukcje wzglêdem tego, co mam, a czego nie mam
czyniæ w swoim ¿yciu.
Rabbi odpowiedzia³:
- Po prostu ¿yj! Kiedy bêdziesz móg³ - kradnij, ale nie zapomnij przynieœæ mi czêœci ³upu.
Lekcewa¿ swoje obowi¹zki, a szukaj przede wszystkim przyjemnoœci. Zawsze staraj siê
byæ gór¹ nad innymi. Krótko mówi¹c, ¿yj bez zasad; tylko w ten sposób zrealizujesz
samego siebie.
Us³yszawszy te rady, m³odzieniec poœpiesznie uciek³.
Wiele miesiêcy póŸniej rabbi spyta³ uczniów, czy wiedz¹ coœ o tym ch³opcu.
Odpowiedzieli mu, ¿e ¿yje jak œwiêty w dalekim kraju, o nim zaœ mówi jak o wcielonym
diable.
Rabbi zaœmia³ siê:
- Jeœlibym mu doradzi³ cnotliwe ¿ycie, nie by³by mi pos³uszny. Bo tak naprawdê to w³aœnie mia³ przed oczyma od najm³odszych lat. Dopiero kiedy z zapa³em doradza³em
mu inny sposób ¿ycia, zda³ sobie sprawê, ¿e woli - tym razem ju¿ z w³asnego wyboru pozostaæ na ¿yznym polu cnoty.
- A có¿ zrobiæ wobec faktu, i¿ mówi o tobie jak o szatanie?
- Co siê mnie tyczy, to bez znaczenia. S³owa s¹ rzucane na wiatr. On zaœ zrozumie
to wszystko we w³aœciwym czasie.
Tradycja chasydzka
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

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
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. W cz³owieku jest bardzo du¿o tajemnic, a jedn¹ z nich jest zderzenie
wielkiego cierpienia z moc¹ ludzkiego ducha. Te dwie si³y sta³y siê
przedmiotem wielu analiz psychologicznych, a tak¿e inspiracj¹ dla pisarzy
i poetów. Niech i nas pobudz¹ do dalszej refleksji.
2. Przed nami ostatnie dni karnawa³u, t³usty czwartek. Prze¿yjmy je w duchu
chrzeœcijañskiej radoœci, która zawsze musi siê ³¹czyæ z odpowiedzialnoœci¹
za swoje czyny.
* * *

Wasz Proboszcz

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

• we wtorek, 14 lutego – œwiêci Cyryl i Metody. ¯yli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki
w cesarstwie bizantyñskim. Znali wiele jêzyków, dziêki czemu podjêli wiele udanych
wypraw misyjnych, miêdzy innymi do Bu³garii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii
jêzyk s³owiañski pisany przystosowanym alfabetem greckim, u¿ywany w Koœcio³ach
wschodnich do dziœ. Cyryl przet³umaczy³ na ten jêzyk Pismo Œwiête. W 1980 roku papie¿
Jan Pawe³ II og³osi³ œwiêtych Cyryla i Metodego wspó³patronami Europy, podnosz¹c
tym samym wspomnienie do rangi œwiêta;
• we wtorek, 14 lutego – œwiêty Walenty, kap³an, który poniós³ œmieræ mêczeñsk¹,
gdy¿ podczas tortur nie chcia³ siê wyrzec Chrystusa. Od lat tak¿e u nas przyjê³o siê go czciæ
jako patrona zakochanych. Niech to bêdzie okazja do radoœci, ale tak¿e do modlitwy,
podziêkowania Panu Bogu za mi³oœæ, któr¹ nas obdarzy³, i za bliskich, którzy nas kochaj¹.
Pamiêtajmy te¿ o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i proœmy,
aby ich wzajemna mi³oœæ siê umacnia³a i aby z Bogiem weszli na wspóln¹ drogê ¿ycia.
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