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IV Niedziela Zwykła

(So 2,3;3,12-13)
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie
sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. I
zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu
Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie
znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie
będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
(1 Kor 1,26-31)
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny
ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to,
co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby
mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone,
i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie
nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który
stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.
(Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na
własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na
was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
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Chrystus mówiąc „błogosławieni prześladowani”, wzywa do
odwagi zasiadania na ławie oskarżonych. Sam jako więzień zasiadł na
tej ławie – i to zarówno przed trybunałem sądu religijnego, jak
i państwowego.
Na ziemi szczęśliwi są ci, którzy umieją się dobrze urządzić.
Najczęściej jednak dokonuje się to z naruszeniem sprawiedliwości
społecznej. Jeśli jeden posiada dużo, to inni posiadają mniej, jeśli ktoś
chce mieć bardzo dużo, to tym samym sprawia, że obok niego
pojawiają się ludzie, którzy mają bardzo mało. Na ziemi nie ma
sprawiedliwości. Jedni ją naruszają, a inni za nią tęsknią. Jezus
zapowiada stworzenie świata czystej sprawiedliwości. Znajdą się w nim
jednak nie ci, którzy łamali jej prawo na ziemi, lecz ci, którzy jej pragnęli.
Druga część błogosławieństw wzywa do ubiegania się o wartości
potrzebne do twórczego przeżywania niepowodzeń na ziemi. Jest to
troska o czystość serca uzdalniająca do oglądania Boga; odwaga
podejmowania czynów miłosierdzia, czyli wysiłek zmierzający do
wprowadzenia na ziemi sprawiedliwości społecznej przez dobrowolne
dzielenie się z potrzebującymi tym, co sami posiadamy; nastawienie na
wprowadzanie pokoju, a więc tego, co ludzi jednoczy.
Wnikliwe odczytywanie błogosławieństw stanowi wezwanie do
zastanowienia nad tym, w jakiej mierze nasze wyobrażenie o szczęściu
harmonizuje z tym, które posiada Chrystus.
Ks. Edward Staniek

Duszpasterstwo Polskie w Brisbane
1 Roche Ave
Bowen Hills QLD 4006
tel: 07 32522200
email: bowenhills@bne.catholic.net.au

DUSZPASTERSTWO KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W BRISBANE
BIULETYN 05/2017

29 STYCZEŃ

Droga do prawdziwego szczęścia
Błogosławieństwa zapowiadają nagrodę dla tych, którzy na ziemi
umieją przegrywać. W doczesności szczęście jest ściśle złączone
z sukcesami. Im więcej zwycięstw tym więcej szczęścia. W Królestwie
Jezusa szczęście jest związane z umiejętnością ponoszenia klęski.
Na ziemi szczęśliwi są ci, którzy gromadzą bogactwa. W Królestwie
Chrystusa natomiast ci, którzy umieją z nich rezygnować. Szczęśliwy jest
ten, kto opanował sztukę uwalniania się od dóbr tego świata. Droga
ewangeliczna wiedzie bardzo stromą i niewygodną ścieżką, a każde
dodatkowe obciążenie staje się na niej przeszkodą. Ktokolwiek chce
dotrzeć do szczytu i przeżyć radość z jego zdobycia, musi się
zdecydować na ubóstwo, na rezygnację nawet z wielu rzeczy, które
wydają mu się bardzo potrzebne.
Na ziemi szczęśliwi są ci, którzy nie muszą płakać. W Królestwie
Chrystusa znajdą się jednak ci, którzy przez łzy cierpienia i nieszczęścia
dostrzegli wielkie, nieprzemijające wartości. Cierpienie jest próbą
człowieka, jeśli tę próbę przetrwa czeka go nagroda.
Na ziemi szczęśliwi są ludzie mocni, a o ich sukcesie często
decyduje tupet, siła głosu, twardość pięści. Krzyk traktują jako narzędzie
podporządkowania sobie innych. Ludzi można wrzaskiem zastraszyć.
Kruche to jednak szczęście, jeśli zbudowane jest na zastraszaniu innych,
stąd Jezus obiecuje prawdziwe szczęście cichym, zaznaczając, że oni
posiądą ziemię. Człowiek cichy to ten, który potrafi w takim stopniu
panować nad sobą, że nawet w starciu z przemocą nie odda ciosem za
cios, lecz samym spojrzeniem pełnym pokoju obezwładni swego
przeciwnika.
Szczęśliwi w doczesności są ci, którzy siedzą na sędziowskich
krzesłach, a nie na ławie oskarżonych. Zgodnie z logiką tego świata
lepiej sądzić, niż być sądzonym, lepiej prześladować, niż być
prześladowanym. Natomiast w Królestwie Chrystusa, gdzie liczy się tylko
wierność prawdzie, tysiąc razy lepiej siedzieć na ławie oskarżonych
i mieć czyste sumienie, niż na krześle sędziowskim i wydawać
niesprawiedliwe wyroki. Ostatecznie każda rozprawa sądowa zostanie
powtórzona przed Bogiem i każdy sędzia ziemski zasiądzie na ławie
oskarżonych. Jeśli sądził sprawiedliwie, czeka go nagroda, jeśli wydał
niesprawiedliwy wyrok, odmierzą mu taką miarą, jaką on mierzył.
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OGŁOSZENIA

SAKRAMENT I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Prosimy o zgłaszanie dzieci do przygotowania do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w tym
roku. Zgłaszać proszę dzieci bezpośrednio do księdza Andrzeja.
ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ
2 lutego, w czwartek, Msza święta w języku polskim o godzinie 7:30pm. Podczas Mszy świętej
będzie obrzęd poświęcenia świec.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Darra - 10:30am, Bowen Hills - wystawienie Najświętszego Sakramentu o 6:30pm i okazja do
spowiedzi. Msza święta o 7:30pm.
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC LUTY
Modlimy się za chorych, cierpiących i prześladowanych.
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.
OFIARY NA KWIATY
Dziękujemy z całego serca za otrzymywane ofiary na kwiaty do naszej świątyni! Serdeczne Bóg
Zapłać.
ZABAWA WALENTYNKOWA
11 lutego 2017 roku Polska Szkoła Sobotnia w Brisbane zaprasza na Dyskotekę Walentynkową.
Godzina: 19:00. Bilety: $20. W cenie przekąski, ciasto, kawa, herbata. Rezerwacja biletów u Agnieszki: 0422457989 lub agnes.bielen@gmail.com

