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Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi
(Lb 6,22-27)
Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto
macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą
wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił.
(Ga 4,4-7)
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy
mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg
wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem
nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z
woli Bożej.
(Łk 2,16-21)
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i
Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało
objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co
im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i
rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień
ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał
anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].
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Niewielkie grono ludzi przyjęło Jego zasadę pokoju. Nauka ta wolno
dociera do świadomości ludzkości. Potrzebne jest bardzo bliskie spotkanie
z Chrystusem, by odkryć mechanizm pokoju, jaki On przekazuje światu.
Powierzchowne spotkanie z Ewangelią, nawet zanurzenie w wodzie chrztu,
nie wystarcza do tego, by stać się apostołem Bożego pokoju. Stąd też nikt
się nie dziwi, że wśród chrześcijan niewielu zdołało przekuć miecze na
lemiesze, a włócznie na sierpy. Większość usilnie ostrzyła i ostrzy miecze
wzajemnie na siebie. Polska ziemia również bywała zbroczona krwią
bratobójczą. Z obu stron frontu mówiono: „Ojcze, odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, by zamiast „Amen” wymierzyć
cios, ranić, zabijać. Wielka kompromitacja ewangelicznej postawy,
kompromitacja — powiedzmy jasno — dokonana przez pseudochrześcijan,
którzy z Ewangelii zabierali tylko imię Chrystusa a nie Jego ducha.
Pierwszy stycznia jest dniem szczególnej modlitwy o pokój w całym
Kościele. Dzień ten poświęcony jest Matce Bożej. To z Nią Kościół wchodzi
w nowy rok z nadzieją, że pomoże w opanowywaniu wszelkich porywów
gniewu, zarówno w rodzinnych domach, jak i układach międzynarodowych.
Ona, która była świadkiem gniewu wylanego na Jej Syna i nie rzekła ani
słowa, wie, że walka o pokój na ziemi zawsze będzie wyglądała dokładnie
tak, jak na Golgocie. Tam prawdziwe zwycięstwo należy do Jej Syna, a nie
do tych, którzy przybili Go do krzyża. Tam ogień ich okrucieństwa
i nienawiści został ugaszony miłością i pokojem Tego, kogo uśmiercili.
Modlitwa o pokój na świecie to wspólne błaganie Boga o rozprowadzenie
wody pokoju, która płynie ze źródła bijącego na Kalwarii.
Ks. Edward Staniek

Duszpasterstwo Polskie w Brisbane
1 Roche Ave
Bowen Hills QLD 4006
tel: 07 32522200
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Z MATKĄ KSIĘCIA POKOJU
W człowieku istnieje mechanizm odpowiedzialny za odporność
organizmu na ataki wszystkiego, co zagraża zdrowiu człowieka. Uszkodzenie
tego mechanizmu czyni człowieka kaleką i skazuje go na niechybną śmierć
przy pierwszym ataku jakiejkolwiek choroby. Oto dramat ludzi chorych na
AIDS.
W życiu duchowym istnieje podobny mechanizm, który uruchamia
rezerwę dodatkowej energii, gdy trzeba bronić się przed złem lub pokonywać
poważniejsze trudności. Jeśli ten mechanizm podlega kontroli rozumu i wolnej
woli, jego działanie jest twórcze. Dramat występuje w dwu wypadkach. Jego
uszkodzenie lub zniszczenie, zwłaszcza przez niewłaściwe wychowanie,
wypełnia człowieka ciągłym lękiem i czyni go bezradnym życiowo. Są to ludzie
nie mający siły przebicia, nie zdolni do walki o swoje miejsce w świecie,
noszący nieszczęście w sobie. Drugi rodzaj dramatu polega na
niekontrolowanym lub niewłaściwym korzystaniu z tej energii. Ma to miejsce
w chwilach wybuchu gniewu lub systematycznie podsycanej nienawiści.
W tym wypadku mamy do czynienia z konfliktami, które kierują się tymi
samymi prawami w skali kłótni małżeńskiej, jak i w skali wojen między
narodami. Można to było obserwować na terenie rozpadającej się Jugosławii.
Kiedy Bóg wyposażył człowieka w mechanizmy obronne zarówno wobec
chorób, jak i zła moralnego, chciał, by zawarta w nich energia była
wykorzystana wyłącznie dla dobra człowieka i całej ludzkiej rodziny. Człowiek
jednak i ten dar wykorzystał dla niszczenia siebie i innych. Syn Boga
przybywając na ziemię, chciał nam pomóc w powrocie do właściwego
wykorzystania otrzymanych od Ojca energii. Na tym między innymi polegało
Jego zbawcze dzieło. Wszedł On odważnie między wrogów panując nad sobą
w sposób doskonały. Nie sięgnął po potężną moc, jaka była do Jego
dyspozycji, by zniszczyć przeciwników. Chciał nam ukazać, że pokój nie
polega na tym, by własną przemocą opanowywać przemoc innych. Na tym
polega tajemnica wojny! Pokój polega na opanowaniu własnych sił, by
promieniować miłością nawet do wrogów.
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OGŁOSZENIA

INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC STYCZEŃ
OFIARY NA KWIATY
Dziękujemy z całego serca za otrzymywane ofiary na kwiaty do naszej świątyni! Serdeczne Bóg
Zapłać.
SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Spotkanie opłatkowe dla członków Koła Żywego Różańca w Niedzielę 8 stycznia po Mszy
świętej na Bowen Hills.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 stycznia o godzinie 7:15pm Msza święta. Następnie nabożeństwo Fatimskie z procesją różańcową. Adoracja Najświętszego Sakramentu całą noc.
MSZE ŚWIĘTE W DOMACH OPIEKI
Wtorek 17 stycznia, godzina 10am - Barlasco
Środa 18 stycznia, godzina 3pm - Nundah
MSZA Z SAKRAMENTEM NAMASZCZENIA
W sobotę 11 lutego, we wspomnienie MB z Lourdes przypada Światowy Dzień Modlitwy za
chorych.
Msza Święta z Sakramentem Namaszczenia o 10am na Bowen Hills. Po Mszy spotkanie przy
kawie i herbacie.

