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VII Niedziela Zwykła
(Kpł 19,1-2.17-18)
Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im:
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu
nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu,
ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan.
(1 Kor 3,16-23)
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli
ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy
nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry
na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego
świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły
przebiegłych”, lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. Nikt przeto
niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy
Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze,
czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
(Mt 5,38-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko
i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto
uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków,
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce
pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego
bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak
będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę
mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
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Znacznie trudniej przyjąć upokorzenie wypływające z własnej
słabości. Kościół jest święty, ale Kościół na ziemi jest również grzeszny.
Ludzie Kościoła często kompromitują tę świętą instytucję. To jest
źródłem upokorzenia.
Lista grzechów popełnianych przez dzieci Kościoła jest bardzo
długa i ciągle rośnie. Kościół jest świadom tego i wciąż na nowo
podejmuje odpowiedzialność za popełnione w nim zło. Korzystając
z łaski sakramentu pojednania, codziennie na nowo zanurza się
w Miłosierdziu Boga.
Kościół pamięta upomnienie Pawła: „Jeśli ktoś mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość”.
Prawdziwych wartości żadne upokorzenie nie zniszczy, co najwyżej je
oczyści i otworzy do nich dostęp dla ludzi mądrych.
Mądrość tego świata polega na dostosowaniu się do opinii
otoczenia. Mądrość Ewangelii polega na dostosowaniu się do wymagań
Boga, a te często są stawiane wbrew ludzkiej opinii. To nieuchronnie
prowadzi do upokorzeń. Otoczenie nie lubi, jak się ktoś z niego
wyłamuje. Jezus zaś postawił sprawę jasno: „Bądźcie doskonali, jak
doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Zażądał tym samym, byśmy
dostosowali się do wymagań Boga, nawet za cenę wielkich upokorzeń
ze strony otoczenia. Jezus sam dał nam przykład. Ostatecznie droga
Kościoła jest drogą krzyżową Mistrza, a ta nie jest niczym innym, jak
tylko drogą upokorzenia.
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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NIEOMYLNY
Chrystusowy Kościół ciągle musi temperować swe tryumfalistyczne
zapędy. Żądza widzialnych sukcesów tkwi głęboko w sercu człowieka
i gdy ten wchodzi do Kościoła, wnosi z sobą ten bakcyl. Tytułów do
wynoszenia się ponad innych jest wiele, żadnego z nich jednak Chrytus
nie uznawał. Sam wybrał drogę pokory i Jego Kościół kroczy zawsze tą
wyznaczoną przez Niego drogą. Innej drogi wiodącej do zbawienia nie
ma.
Św. Paweł sam boleśnie przeżył szereg klęsk w swoim życiu, zanim
zrozumiał, że to one właśnie prowadzą do celu. Chciał otworzyć oczy
Koryntianom na tę prawdę pisząc: „Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś
spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie
głupim, by posiadł mądrość”. W tych słowach jest paradoks. Mądry nie
może stać się głupim, ale gdy Paweł napisze: „Mądrość tego świata jest
głupstwem u Boga”, wszystko staje się jasne.
Prawdziwa mądrość zna wartość upokorzenia. To w nim człowiek
odkrywa prawdę o sobie, ludziach, Bogu i w nim doskonali swoją miłość.
Jezus prowadzi swoich uczniów drogą upokorzenia w głąb prawdy.
Kościół przez całe wieki wędruje drogą upokorzenia. Najlepiej się
rozwijał, gdy był najmocniej upokorzony, a miało to miejsce w okresie
prześladowań. Tryumfalizm, bliski kontakt z władzą świecką nigdy nie
sprzyja rozwojowi Kościoła, jest bowiem obcy duchowi Ewangelii.
Atak na Kościół trwa nadal. I dziś często można usłyszeć zarzuty
zacofania, braku postępu, ograniczenia wolności. Ileż to pretensji mają
ludzie do Kościoła, że nie podaje Eucharystii cudzołożnikom, że żąda
przygotowania do małżeństwa, że sprzeciwia się antykoncepcji, że
surowo karze zabójców dziecka nienarodzonego. Ile zarzutów wysuwa
się pod adresem Papieża i jego różnych decyzji. Kościół na co dzień pije
wodę upokorzenia. Ale to jest zdrowa woda, która pomaga mu
w zdobywaniu Mądrości pochodzącej od Boga.
Upokorzenia zewnętrzne nie są jednak najboleśniejsze. W nich
bowiem Kościół może objawiać swoją moc. Odwaga męczenników czyni
ich bohaterami. Upokorzenie zewnętrzne często staje się tytułem do
chwały.
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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.
MSZE W DOMACH OPIEKI
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.

