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V Niedziela Zwykła

(Iz 58,7-10)
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego
ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie
jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię
będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,
wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb
zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w
ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.
(1 Kor 2,1-5)
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością
dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać
niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed
wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie
nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były
ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej,
lecz na mocy Bożej.
(Mt 5,13-16)
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na
nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście
światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też
światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są
w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
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Otóż, chrześcijanie mają na ziemi jedno zadanie. Ludziom
zapatrzonym w wartości doczesne mają objawić istnienie wartości
duchowych. Innymi słowy, mają ukazać, że w środku zimy gdy wszystko
zasypane jest śniegiem, istnieje możliwość hodowania w cieplarni
najpiękniejszej roślinności. Ściśle mówiąc, mają światu objawić źródło
potężnej energii życia, którym jest sam Bóg. Często się mówi: Bóg nie
jest znany. A winę za to ponoszą nie ateiści, którzy Go nie znają, lecz
chrześcijanie, którzy znając Go, nie objawiają. Bóg jest potężnym
Źródłem Energii Dobra i ktokolwiek świadomie i dobrowolnie się do
Niego podłączy, zaczyna promieniować ciepłem Jego dobroci. Dobroć
rodziców jest odblaskiem Bożej dobroci. Dobroć męża czy żony w Bogu
znajduje swe źródło. Dobroć pedagoga, lekarza, kierowcy, żołnierza
również płynie z tego źródła. W promieniach tej dobroci rodzą się jak
w cieplarni nowe wartości, których nie można kupić ani sprzedać,
wartości nieprzemijające, wieczne.
Jezus kieruje do nas wezwanie: „Tak niechaj świeci światłość
wasza przed ludźmi, by widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie”. Jesteśmy odpowiedzialni za objawienie
światu Boga. Dokonuje się to nie przez słowa, lecz przez życie
świadczące o posiadaniu Boga, o połączeniu naszego serca z Nim.
Zdumieniem dla świata winna być nasza dobroć bezinteresowna,
mądra, otwarta na każdego człowieka. W jej promieniach objawia się
bowiem najpełniej dobroć samego Boga.
Ks. Edward Staniek

Duszpasterstwo Polskie w Brisbane
1 Roche Ave
Bowen Hills QLD 4006
tel: 07 32522200
email: bowenhills@bne.catholic.net.au
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Bóg nie jest znany
Wiele się mówi o materializmie współczesnego człowieka. Można
nawet spotkać głośne narzekanie na ludzi, którzy żyją jedynie dla
pieniędzy i tego, co za nie można nabyć. Czy jednak to narzekanie jest
uzasadnione? Jeśli człowiek odczytuje swe życie wyłącznie w ramach
doczesności, to wartości materialne są jedynymi wartościami, po które
może on sięgać. Jak długo nie dostrzeże wartości duchowych, tak długo
będzie gromadził materialne. I nie ma w tym nic niewłaściwego.
Człowiek jest częścią świata natury i ciąży zawsze w stronę
wartości tego świata. Dopiero odkrycie istnienia innych wartości zmusza
do szukania drogi, która go do nich doprowadzi. Stąd też zamiast
narzekania na materializm żyjących obok nas ludzi należy objawić im
świat innych, wyższych wartości. Jeśli je poznają, dostrzegą przemijalną
wartość gromadzonych przez siebie bogactw i zaczną sięgać po
bogactwa nieprzemijające.
Wszelkie dobra materialne są zbudowane jakby ze śniegu. Jedne
topią się w ciągu sekundy, np. drogocenny obraz zniszczony w czasie
pożaru, inne topią się wieki całe, np. rozpadające się budowle
starożytnego Rzymu. Żadne z dóbr materialnych nie może być wieczne.
Wszystkie z racji swej przemijalności posiadają wartość śniegu. Jeśli
człowiek dostrzega tylko śnieg, nie zostaje mu nic innego jak
przeznaczyć całe swoje życie na lepienie i gromadzenie arcydzieł ze
śniegu. Ale jeśli odkryje, że mimo panującej na świecie ostrej zimy
można wybudować cieplarnie i w niej hodować piękne kwiaty, warzywa,
a nawet drzewa owocowe, odstąpi od bawienia się przemijalnym
śniegiem doczesności i zabierze do budowy cieplarni i hodowania
warzyw, owoców, kwiatów. Szybko też przeprowadzi się do cieplarni
i uczyni z niej swój własny dom, wiedząc, że jest ona miejscem
prawdziwego życia.
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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.
Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci Pierwszokomunijnych w niedzielę 26 lutego po
Mszy świętej na Bowen Hills.
SPOTKANIE DLA MINISTRANTÓW
Niedziela 19 lutego po mszy świetej na Bowen Hills.
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

