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Ani mi³oœæ bez nadziei,
ani nadzieja bez mi³oœci,
ani jedno ni drugie
bez wiary.
œw. Augustyn

Wiara polega nie tylko na przekonaniu, ¿e Bóg jest dobry, czy ¿e kocha
wszystkich ludzi, lecz ¿e kocha On ciebie. Polega na przekonaniu,
¿e Jezus jest po twojej stronie; na ufnoœci, ¿e On pragnie twojego dobra
oraz ¿e cieszy siê mog¹c Ciê uzdrawiaæ i wprowadzaæ w g³êbsz¹ relacjê
ze sob¹ – relacjê, która zmienia twoj¹ mentalnoœæ i daje Ci zupe³nie
now¹ wizjê ¿ycia.
Do takiej wiary nie dochodzi siê o w³asnych si³ach. Czêsto wydaje siê
ona sprzeciwiaæ naszej ludzkiej logice.
W wielu przypowieœciach Jezus pokazuje nam, ¿e wiara wi¹¿e siê
z wytrwa³¹ modlitw¹.
Jezus pragnie byœmy mieli wiarê, która przetrwa wszystko.
Nie przestawaj prosiæ Ojca niebieskiego o wszystko, czego Ci
potrzeba.
Nie s¹dŸ, ¿e wytrwa³oœæ oznacza s³ab¹ wiarê, ¿e gdyby nasza wiara
by³a mocna, wymodlilibyœmy wszystko od razu.
Módlmy siê z determinacj¹, a Bóg przemieni
nie tylko nasz¹ sytuacjê, ale i nasze serca.
I choæ niekoniecznie da nam dok³adnie to, o co
prosiliœmy, to z pewnoœci¹ przygarnie nas do siebie
i obdarzy swoj¹ ³ask¹ – byæ mo¿e o wiele cenniejsz¹
ni¿ to, o co prosiliœmy.
ks. Dariusz
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Ewangelia niedzielna - wg Œw. Mateusza (5,17-37)
„Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em
znieœæ Prawo albo Proroków. Nie przyszed³em znieœæ, ale wype³niæ.
Zaprawdê bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przemin¹, ani
jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni siê w Prawie, a¿ siê wszystko spe³ni.
Ktokolwiek wiêc zniós³by jedno z tych przykazañ, choæby najmniejszych,
i uczy³by tak ludzi, ten bêdzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je
wype³nia i uczy wype³niaæ, ten bêdzie wielki w królestwie niebieskim. (...)
Niech wasza mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego
pochodzi.”
Nie zmieniaæ Bo¿ego Prawa
Prawo ustanowione przez ludzi mo¿na i trzeba nieustannie doskonaliæ.
Tego wymaga ¿ycie. Inaczej jest z prawem Boga. Ono jest doskona³e,
doskonalsze od grzesznego cz³owieka i dlatego nie mo¿na go zmieniaæ,
trzeba je wype³niæ. Tymczasem wielu ludzi, traktuj¹c Prawo Boga
identycznie jak prawo ludzkie, chce je zmieniaæ, chce je dostosowywaæ
do swoich mo¿liwoœci. Wielu s¹dzi, ¿e jeœli prawo bêdzie ³askawe
dla ³ami¹cych je, to ¿ycie bêdzie ³atwiejsze. Wielki b³¹d. Usuwanie prawa
lub znoszenie sankcji prawnych jest drog¹ wiod¹c¹ ku upadkowi cz³owieka.
Jeœli bêdzie wolno k³amaæ, to na ziemi wszyscy stan¹ siê k³amcami, jeœli
bêdzie wolno kraœæ, wszyscy bêd¹ z³odziejami, jeœli bêdzie wolno zabijaæ,
wszyscy bêd¹ mordercami, jeœli bêdzie wolno cudzo³o¿yæ, wszyscy bêd¹
cudzo³o¿nikami. ¯ycie zamieni siê w piek³o. Boskie Prawo pomaga
doskonaliæ serce cz³owieka i normowaæ w duchu pokoju ¿ycie
w spo³ecznoœci. Im wiêcej szacunku dla tego Prawa, tym wiêcej dobra
w sercach ludzi i we wspólnotach, jakie oni tworz¹.
Jedyna droga prawdziwego ¿ycia to droga dobrego poznania Bo¿ego
Prawa i mo¿liwie doskona³ego jego wype³nienia. Im wczeœniej cz³owiek
to zrozumie, tym prostsze staje siê jego ¿ycie. Znika wówczas bunt wobec
Prawa. Nie jest ono bowiem przeszkod¹, lecz pomoc¹, nie zniewala,
lecz otwiera perspektywê wolnoœci.
Cz³owiek, który zna wartoœæ prawa, ka¿de jego naruszenie chce
mo¿liwie szybko naprawiæ, wiedz¹c, ¿e to jedynie s³uszne dzia³anie. Wierne
zachowanie Bo¿ego Prawa wype³nia cz³owieka pokojem nieznanym
dla œwiata. Radoœæ ducha promieniuje na innych.
Jezus jasno oœwiadczy³: „Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo
albo Proroków. Nie przyszed³em znieœæ, ale wype³niæ”. Jeœli Jezus,
Syn Boga, nie zamierza znosiæ Prawa, to tym bardziej nie mo¿e tego
uczyniæ nikt inny na ziemi.
Nale¿y mo¿liwie szybko odbudowaæ szacunek dla Bo¿ego Prawa, by
nie traktowaæ go, jak prawo ludzkie. Bo¿e Prawo jest œwiête i niezmienne,
jest niezawodnym punktem oparcia dla ka¿dego, kto chce ¿ycie wygraæ.
Ks. Edward Staniek
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HUMOR
Siostra katechetka postanowi³a jedn¹ lekcjê religii poœwiêciæ œwiêtym.
– Jaki powinien byæ cz³owiek, ¿eby pójœæ do Nieba? – zadaje pierwsze
pytanie.
– Zmar³y! – pada pierwsza odpowiedŸ.
Siostra zaczyna wiêc inaczej:
– Jakich znacie œwiêtych, kochane dzieci?
– Wincenty Witos!
– No nie bardzo. Koœció³ nie og³osi³ go œwiêtym. Kto jeszcze zna
jakiegoœ œwiêtego?
– Œwiêty Miko³aj!
– Bardzo dobrze – uœmiechnê³a siê siostra i dodaje: – Myœlê, ¿e tego
œwiêtego lubi¹ wszystkie nasze dzieci. Za co lubicie œwiêtego Miko³aja?
– Bo on wstrzyma³ S³oñce i ruszy³ Ziemiê!

* * *
O rysowaniu Pana Boga
Przedszkolanka przechadza³a siê po sali obserwuj¹c rysuj¹ce dzieci.
Od czasu do czasu zagl¹da³a, jak idzie praca. Podesz³a do dziewczynki,
która w skupieniu coœ rysowa³a. Przedszkolanka spyta³a j¹:
- Co rysujesz?
Dziecko odpowiedzia³o:
- Rysujê Boga.
Zaskoczona nauczycielka po chwili odpowiedzia³a:
- Ale przecie¿ nikt nie wie, jak Bóg wygl¹da.
Nie przerywaj¹c rysowania dziewczynka odpowiedzia³a:
- Za chwilê bêd¹ wiedzieli.

* * * * * * * * *
Ludzie s¹ nierozs¹dni, nielogiczni i zajêci sob¹, KOCHAJ ICH MIMO TO.
Jeœli uczynisz coœ dobrego, zarzuc¹ ci egoizm i ukryte intencje, CZYÑ DOBRO
MIMO TO.
Jeœli ci siê coœ uda, zyskasz fa³szywych przyjació³ i prawdziwych wrogów.
STARAJ SIÊ MIMO TO.
Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane. CZYÑ DOBRO MIMO TO.
Uczciwoœæ i otwartoœæ wystawi¹ ciê na ciosy. B¥D MIMO TO UCZCIWY
I OTWARTY.
To, co zbudowa³eœ wysi³kiem wielu lat, mo¿e przez jedn¹ noc lec w gruzach.
BUDUJ MIMO TO.
Twoja pomoc jest naprawdê potrzebna, ale kiedy bêdziesz pomaga³ ludziom, oni
mog¹ ciê zaatakowaæ. POMAGAJ IM MIMO TO.
Daj œwiatu z siebie wszystko, a wybij¹ ci zêby. MIMO TO DAJ ŒWIATU
Z SIEBIE WSZYSTKO.
Matka Teresa z Kalkuty
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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
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
(opiekun RRN - ks. Piotr Ogrodowicz)
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Tylko czerpi¹c obficie ze Sto³u s³owa Bo¿ego i eucharystycznego, zostajemy
uzdrowieni i umocnieni, aby œwiadczyæ o Chrystusie wœród tych, do których On nas
posy³a. Pamiêtajmy, ¿e w ka¿dym spotkaniu drugi cz³owiek potrzebuje naszej mi³oœci.
Nie bêdziemy jej mieli, jeœli nie ugruntujemy naszej przyjaŸni z Panem Bogiem!
2. Jutro, w poniedzia³ek, 14 lutego, przypada œwiêto Cyryla (826-869), mnicha,
i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo
wykszta³ceni, znaj¹cy ró¿ne jêzyki z hebrajskim, syryjskim i ³acin¹ w³¹cznie,
piastuj¹cy ró¿ne godnoœci koœcielne, podjêli wiele udanych wypraw misyjnych, miêdzy
innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bu³garii i na Morawy, gdzie wprowadzili
do liturgii jêzyk s³owiañski pisany alfabetem greckim (g³agolicê). Cyryl przet³umaczy³
Pismo Œwiête na jêzyk starocerkiewno-s³owiañski. Tym jêzykiem nadal pos³uguje siê
kilkadziesi¹t milionów braci prawos³awnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj
œwiêci s¹ uwa¿ani za aposto³ów S³owian. W 1980 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
og³osi³ ich wspó³patronami Europy, podnosz¹c tym samym wspomnienie do rangi
œwiêta.
3. Œwiêto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody S³owiañskie. Pamiêtajmy,
¿e Koœció³ jest jeden, choæ od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrz¹dki.
Jako chrzeœcijanie, jesteœmy budowniczymi jednoœci, choæby poprzez codziennie
kierowan¹ do Boga proœbê o pokój na œwiecie, ³ad moralny, o zgodê miêdzy narodami
i swobodê g³oszenia Chrystusowej Ewangelii.
4. Tego samego dnia tradycja wspomina œwiêtego Walentego, kap³ana rzymskiego,
który w 269 roku poniós³ œmieræ mêczeñsk¹, gdy¿ podczas tortur nie chcia³ siê wyrzec
Chrystusa. Na Zachodzie, zw³aszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoœ
czasu tak¿e u nas przyjê³o siê go czciæ jako patrona zakochanych. Niech to bêdzie
okazja do radoœci i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze Karnawa³, 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.
Wasz Proboszcz
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