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VI Niedziela Zwykła
(Mt 5,17-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo
albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam
wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni
się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych
przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy
w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki
w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie
większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na
swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej
Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc
przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw
tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem
swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko,
dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia
dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz
stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*.
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu
dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do
grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden
z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli
prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało
miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da
list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza
wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę,
dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie
będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam
powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na
ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego
Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa
uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co
nadto jest, od Złego pochodzi».
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Jesteśmy dotknięci dziwną chorobą. Wiedząc, że nasze sumienia
są uszkodzone i wymagają udoskonalenia, ociągamy się z ich naprawą.
Większość ludzi podobna jest do małych dzieci, które wolą całą noc nie
spać z powodu bólu zęba, byle nie iść do dentysty. Infantylna to
postawa i nie da się jej usprawiedliwić.
Gdyby udało się na większą skalę ustawić sumienia według
przykazań dekalogu, życie społeczne zmieniłoby zupełnie swój kształt.
Tak niewiele potrzeba, wystarczy udoskonalić wrażliwość
sumienia. Trzeba to jednak uczynić na wielką skalę. Los bowiem ludzi
wrażliwego sumienia w środowisku o zniekształconym sumieniu jest
bardzo ciężki. Taki człowiek staje się dla innych bolesnym wyrzutem
sumienia i napotyka na zorganizowaną akcję wymierzoną przeciw
niemu. Jeśli nie uda się zniszczyć jego sumienia, to zniszczą jego
samego.
Chrystus, mimo iż doskonale wiedział, jakie jest prawo tego
świata, postanowił zająć się zniszczonymi sumieniami swoich
słuchaczy. Potrafił zorganizować wspólnotę ludzi wrażliwego sumienia
i przekonać ich, iż mimo groźnych ataków świata muszą wytrwać
i udowodnić, że o wartości człowieka nie decyduje nic innego, tylko
dobrze ustawione sumienie. Kościół kontynuuje dzieło swego Mistrza.
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 07/2017

12 LUTY

NIEOMYLNY
Kościół jest podobny do stacji telewizyjnej, która przekazuje
ludzkości program samego Boga. Chodzi w nim o wiadomości dotyczące
szczęścia człowieka. Aby jednak nadawanie programu miało swój sens,
ludzie muszą dysponować sprawnymi odbiornikami. Stąd też Kościół nie
może się ograniczyć jedynie do przekazu samych wiadomości o Bogu
i zbawieniu, lecz również musi ustawicznie zabiegać o możliwie dokładne
ustawienie odbiorników. To część jego misji na Ziemi. Chodzi
o doskonalenie wrażliwości sumienia.
Człowiek tylko wówczas może właściwie spojrzeć na swoje życie
religijne i moralne, jeśli ma dobrze ustawione sumienie. Doskonalenie
zaś wrażliwości sumienia dokonuje się przez obraz kontrolny, na którym
są podane Boże przykazania ujęte w dekalog. Jeśli człowiek dobrze
rozumie sens poszczególnych przykazań i sens ich całości, wówczas
ideał życia, który nadaje telewizyjna stacja przekazująca Boże
Objawienie, jest tak piękny, iż właściciel odbiornika nie potrafi nawet
przez moment spoglądać na obraz zamazany, a gdyby się to stało,
natychmiast sam ustawia ostrość obrazu. Jeśli jednak nie rozumie
dekalogu, obraz Bożego ideału życia jawi się nie tylko bez kolorów, ale
zupełnie zdeformowany, jak w krzywym zwierciadle.
Kościół jest zobowiązany do tego, by program był idealnie czysty,
bez żadnych domieszek. Ma przekazywać Prawdę objawioną, zawartą
w Piśmie Świętym i Tradycji. Nie może jej zniekształcać w swym studio.
Nie może podawać ludzkich interpretacji, jeno samą czystą prawdę
przekazaną przez Boga. W tym celu otrzymał specjalny dar –
nieomylność. Za ten czysty przekaz odpowiedzialność ponoszą przede
wszystkim biskupi, ale w pewnej mierze każdy, kto odbiera program. Jeśli
pojawia się coś, co nie harmonizuje z Ewangelią, każdy wierny winien
zgłaszać swoje zastrzeżenia, stawiać pytania, domagać się wyjaśnienia.
Trudniejsze zadanie Kościoła polega na ciągłym naprawianiu
niszczonych przez nieuwagę, nieostrożność, a czasem całkiem
świadomie odbiorników, którymi są sumienia poszczególnych wiernych.
Samo dotarcie do jednostki jest trudne, przekonanie zaś człowieka
o potrzebie właściwego ustawienia sumienia jest jeszcze trudniejsze. Nie
da się tego robić na siłę. To musi być gest dobrowolny. Czasem trzeba
czekać latami.
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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 świętej na Bowen Hills.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
W Poniedziałek 13 lutego o godzinie 7:15pm. Msza święta, następnie procesja różańcowa i wystawienie Najświetszego Sakramentu. Obchodzimy w tym roku specjalny jubileusz 100 lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.
MSZE W DOMACH OPIEKI
OzPol Nundah - Środa 15 luty o 3pm
Berlasco - Wtorek 21 luty o 10am.
ŚRODA POPIELCOWA
Początek Wielkiego Postu - 1 Marzec.
Msze święte z posypaniem głów popiołem na Bowen Hills: 7am, 10am, 7:30pm.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
2 Marzec (Czwartek) 7:30pm
3 Marzec (Piątek) 7:30pm
4 Marzec (Sobota) 6pm
5 Marzec (Niedziela) 10am
OFIARY NA KWIATY
Dziękujemy z całego serca za otrzymywane ofiary na kwiaty do naszej świątyni! Serdeczne Bóg
Zapłać.

