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Jestesmy swiatlem swiata!
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Wy jesteœcie sol¹ dla ziemi. Lecz jeœli
sól utraci swój smak, czym¿e j¹ posoliæ? Na nic siê ju¿ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie
przez ludzi.
Wy jesteœcie œwiat³em œwiata. Nie

mo¿e siê ukryæ miasto po³o¿one na
górze. Nie zapala siê te¿ œwiat³a i nie
stawia pod korcem, ale na œwieczni-

Sól ziemi
i swiatlo swiata
Ka¿dy z nas zapewne stawia³ sobie nieraz pytanie, jak byæ chrzeœcijaninem - dobrym chrzeœcijaninem - w dzisiejszym œwiecie, który wydaje siê tak bardzo nieprzyjazny ludziom wierz¹cym, a czêsto wrêcz otwarcie wrogi wszystkiemu, co z Bogiem i Koœcio³em jest zwi¹zane. Przygl¹daj¹c siê rzeczywistoœci
wokó³ nas mo¿emy niekiedy odnieœæ
wra¿enie, ¿e wszyscy siê pogubili
i zmierzaj¹ wprost ku zag³adzie - takie
postrzeganie œwiata niesie jednak pewne niebezpieczeñstwo popadniêcia
w paranojê "oblê¿onej twierdzy" - oto
owi zmierzaj¹cy ku zag³adzie pragn¹ nas
poci¹gn¹æ za sob¹, wszyscy s¹ przeciw nam i nas niszcz¹, i jedynym wyjœciem jest na agresjê odpowiedzieæ
równie agresywnie. Niektórzy wrêcz z
luboœci¹ zdaj¹ siê szukaæ konfrontacji,
by móc wyst¹piæ "w obronie wiary".
Jeœli jednak spojrzymy na zagadnienie
szerzej, musimy przyznaæ, ¿e wspó³czeEwangelista luty 2014

sny œwiat nie jest ani lepszy, ani gorszy
ni¿ by³ w poprzednich stuleciach. Po
prostu stykamy siê z innymi problemami i realiami, z ca³¹ pewnoœci¹ jednak
by³y takie momenty w dziejach, kiedy
wyznawanie wiary w Chrystusa by³o
o wiele trudniejsze, nios³o ze sob¹ realne zagro¿enie ¿ycia (s¹ zreszt¹ rejony œwiata, w których jest to jak najbardziej aktualne tak¿e i dziœ). Myœlenie kategoriami "œwiêtej wojny"
w obronie zagro¿onej wiary mo¿e nas
sprowadziæ na manowce opatrznego
pojmowania zadañ, jakie stawia przed
nami Chrystus i przyjmowania postaw
maj¹cych niewiele wspólnego z Ewangeli¹.

ku, aby œwieci³o wszystkim, którzy s¹
w domu.
Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed
ludŸmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie».
Mt 5, 13-16

Czy to jednak znaczy, ¿e nie mamy
broniæ Ewangelii i œwiadczyæ
o Chrystusie? Nie, wrêcz przeciwnie - sam Chrystus wzywa nas do
tego, byœmy byli Jego œwiadkami
i nieœli Jego Ewangeliê na krañce
œwiata i wszystkim narodom a wiêc ka¿demu spotykanemu
przez nas cz³owiekowi. Jaka jest
droga realizacji tego zadania, czyli
jak byæ dobrym œwiadkiem Chrystusa
- dobrym chrzeœcijaninem?
Wskazówkê Jezus daje w dzisiejszej
Ewangelii: "wy jesteœcie sol¹ ziemi
i œwiat³em œwiata" - s³yszymy. Co to
oznacza? Czym jest "sól ziemi" i œwiat³o œwiata"? Sól dodana do potrawy
nadaje jej smak, wydobywaj¹c i podkreœlaj¹c smak sk³adników. Proporcjonalnie soli jest niewiele w stosunku
do innych sk³adników - jej nadmiar
sprawia, ¿e potrawa jest niejadalna, ale
jej brak powoduje, ¿e jest niesmaczna, md³a, nijaka. Drugim istotnym zadaniem soli jest przed³u¿anie trwa³oœci
¿ywnoœci - dziêki w³aœciwoœciom konserwuj¹cym soli mo¿na robiæ i przechowywaæ zapasy (w czasach ChryStrona 1
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Ewangelia na niedziele 16 lutego
Tak - tak; nie - nie
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Powiadam wam: Jeœli wasza sprawiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza ni¿ uczonych w Piœmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano przodkom:
“Nie zabijaj”, a kto by siê dopuœci³ zabójstwa, podlega s¹dowi. A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto
siê gniewa na swego brata, podlega s¹dowi. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: “Nie cudzo³ó¿”. A Ja
wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ w swoim sercu dopuœci³ siê z ni¹
cudzo³óstwa.
S³yszeliœcie równie¿, ¿e powiedziano przodkom: “Nie bêdziesz fa³szywie przysiêga³”, “lecz dotrzymasz Panu swej przysiêgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysiêgajcie. Niech wasza
mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego pochodzi».

Ewangelia na niedziele 23 lutego

Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

S³oñce Jego wschodzi nad z³ymi i nad dobrymi
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: “Oko za oko i z¹b za z¹b”. A Ja wam
powiadam: Nie stawiajcie oporu z³emu. Lecz jeœli ciê kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawowaæ siê z tob¹ i wzi¹æ twoj¹ szatê, odst¹p i p³aszcz. Zmusza ciê kto, ¿eby iœæ z nim tysi¹c
kroków, idŸ dwa tysi¹ce. Daj temu, kto ciê prosi, i nie odwracaj siê od tego, kto chce po¿yczyæ od ciebie.
S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: “Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego”, a nieprzyjaciela swego bêdziesz nienawidzi³. A Ja wam powiadam: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹; tak
bêdziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi nad
z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeœli bowiem mi³ujecie tych, którzy was mi³uj¹, có¿ za nagrodê mieæ bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego nie
czyni¹? I jeœli pozdrawiacie tylko swych braci, có¿ szczególnego czynicie? Czy¿ i poganie tego nie czyni¹?
B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski».
Mt 5, 38-48

Ewangelia na niedziele 2 marca

Nie troszczmy siê zbytnio o jutro!
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo albo jednego bêdzie nienawidzi³, a drugiego bêdzie
mi³owa³; albo z jednym bêdzie trzyma³, a drugim wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ
i piæ; ani o swoje cia³o, czym siê macie przyodziaæ. Czy¿ ¿ycie nie znaczy wiêcej ni¿ pokarm,
a cia³o wiêcej ni¿ odzienie? Przypatrzcie siê ptakom w powietrzu: nie siej¹ ani ¿n¹ i nie
zbieraj¹ do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je ¿ywi. Czy¿ wy nie jesteœcie wa¿niejsi ni¿
one? Kto z was przy ca³ej swej trosce mo¿e choæby jedn¹ chwilê do³o¿yæ do wieku swego
¿ycia? A o odzienie czemu siê zbytnio troszczycie? Przypatrzcie siê liliom na polu, jak rosn¹:
nie pracuj¹ ani przêd¹. A powiadam wam: nawet Salomon w ca³ym swoim przepychu nie by³
tak ubrany jak jedna z nich. Jeœli wiêc ziele na polu, które dziœ jest, a jutro do pieca bêdzie
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czy¿ nie o wiele pewniej was, ma³ej wiary? Nie troszczcie
siê wiêc zbytnio i nie mówcie: co bêdziemy jeœæ? co bêdziemy piæ? czym bêdziemy siê przy
odziewaæ? Bo o to wszystko poganie zabiegaj¹. Przecie¿ Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie siê
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam dodane.
Nie troszczcie siê wiêc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam o siebie troszczyæ siê bêdzie. Dosyæ ma dzieñ swojej biedy».
Mt 6, 24-34

W tym miesiacu...
10 lutego - wspomnienie œw. Scholastyki, dziewicy
11 lutego - wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Lourdes
14 lutego - œwiêto œwiêtych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy
22 lutego - œwiêto katedry œw. Piotra Aposto³a
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11 lutego
Œwiatowy Dzieñ Chorego
ustanowiony przez Jana Paw³a II
w 1992 roku. Pamiêtajmy
o modlitwie za chorych, a tak¿e
za tych, którzy nios¹ im pomoc.
Ewangelista luty 2014

stusa rola soli jako konserwanta by³a
zdecydowanie wiêksza ni¿ dziœ, gdy
dysponujemy wieloma innymi technikami produkcji i konserwacji ¿ywnoœci).
"Œwiat³o œwiata" to œwiat³o rozpraszaj¹ce mroki, "œwiec¹ce wszystkim, którzy s¹ w domu". Warto pamiêtaæ, ¿e
œwiat³o, o którym mówi Ewangelia jest
nieco inne ni¿ nasze wspó³czesne œwiat³o elektryczne - œwiece, lampy oliwne, kaganki u¿ywane
w czasach Chrystusa
nie dawa³y takiego
jasnego, mocnego
i równomiernego
œwiat³a, jak nasze dzisiejsze oœwietlenie.
Uczniowie s³uchaj¹cy
Jezusa mówi¹cego
o œwietle mieli przed
oczami obraz lampy
³agodnie rozpraszaj¹cej ciemnoœci, roztaczaj¹cej krêgi œwiat³a
z ró¿nym natê¿eniem:
im bli¿ej lampy, tym jaœniejsze. Tak¹
lampê stawia siê na œwieczniku, wysoko, ¿eby jej œwiat³o ogarnia³o jak najwiêcej przestrzeni.
Sól, choæ jest jej niewiele, decyduje
o smaku i trwa³oœci po¿ywienia. Œwiat³o rozprasza ciemnoœæ, wydobywa z
niej kszta³ty przedmiotów, pozwala widzieæ tym, którzy przy nim s¹. Byæ sol¹
ziemi to decydowaæ o jakoœci œwiata
wokó³ nas, swoj¹ obecnoœci¹ wydobywaæ, podkreœlaæ i pomna¿aæ dobro
i mi³oœæ, by w ten sposób ulepszaæ rzeczywistoœæ. Byæ œwiat³em œwiata to
rozpraszaæ ciemnoœci z³a, ukazywaæ to,
co dobre i roztaczaæ wokó³ mi³oœæ
Bo¿¹, tak jak lampa roztacza blask.
Byæ sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata to
przechowywaæ depozyt wiary, przyk³adem swego ¿ycia i postêpowania
œwiadczyæ o Chrystusie, ¿yj¹c wartoœciami Ewangelii na co dzieñ nieœæ
œwiadectwo œwiatu.
W Ewangelii s³yszymy te¿ wa¿ne
ostrze¿enie: "Lecz jeœli sól utraci swój
Ewangelista luty 2014

smak, czym¿e j¹ posoliæ? Na nic siê
ju¿ nie przyda, chyba na wyrzucenie
i podeptanie przez ludzi". Jeœli nie bêdziemy dobrymi œwiadkami Chrystusa
i Ewangelii, nadamy siê tylko na "wyrzucenie i podeptanie". To dramatyczne stwierdzenie powinno nas sk³oniæ do
przemyœlenia, czy mamy naprawdê
"smak Chrystusa" - czy ludzie widz¹
Go w naszym ¿yciu i dziêki nam mog¹
Go spotkaæ i poznaæ. Jesteœmy "sol¹
ziemi" - ca³ej
ziemi, w ka¿dej sytuacji
i wszêdzie, zarówno tam,
gdzie otaczaj¹
nas ludzie
otwarci na
Boga, jak
i tam, gdzie
stosunek do

Boga i religii jest
n e g a t y w n y.
I w³aœnie za
œwiadectwo
wobec tych,
którzy od Boga
s¹ daleko i bardzo daleko, jesteœmy szczególnie odpowiedzialni, bo to od nas zale¿y, jaki obraz
Chrystusa bêd¹ oni mieli - to my im go
przekazujemy. Czy ujrz¹ wspania³ego
Boga pe³nego mi³oœci, czy dostrzeg¹
wielk¹ wartoœæ przynale¿noœci do
Chrystusa, czy zobacz¹ w nas dobro,
mi³oœæ, prawoœæ, szlachetnoœæ, p³yn¹ce z g³êbokiego zakorzeniania
w Ewangelii? Czy te¿ bêd¹ s³yszeli z
naszych ust jedynie puste frazesy nie
maj¹ce pokrycia w rzeczywistoœci, a
mo¿e wrêcz sprzeczne z tym, co faktycznie robimy? Musimy bowiem pamiêtaæ, ¿e Chrystusa pokazujemy innym przede wszystkim przyk³adem

naszego w³asnego ¿ycia. Podstawow¹
spraw¹ jest wiêc, byœmy byli autentyczni tak jak wierzê i mówiê, ¿e wierzê,
tak postêpujê i ¿yjê. W przeciwnym
razie tracimy wiarygodnoœæ. W ca³ym
naszym ¿yciu, postêpowaniu, w postawach, dokonywanych wyborach,
w zwyczajnych, codziennych sytuacjach - musi byæ dla innych widoczna
obecnoœæ Chrystusa i Jego Nauka,
prawda o Bo¿ej mi³oœci. Musimy wiêc
sami nieustannie pragn¹æ ¿yæ w bliskiej
relacji z Bogiem, szukaæ tej bliskoœci abyœmy mieli smak Chrystusa, musimy
byæ w Nim g³êboko zakorzenieni. ¯eby
wystêpowaæ w czyimœ imieniu i opowiadaæ o nim innym, trzeba dobrze go
znaæ, wiedzieæ kim jest, co reprezentuje i do czego d¹¿y.
M¹dre g³oszenie Chrystusa wymaga
te¿ wielkiej cierpliwoœci, pokory i mi³oœci do drugiego cz³owieka - ka¿dego, równie¿ tego,
który jest wobec nas
obojêtny, a nawet
wrogi. G³osiæ Ewangeliê bowiem to nie
znaczy potêpiaæ ludzi
i piêtnowaæ za postêpowanie, ale chcieæ
ich do Chrystusa
przyprowadziæ. Nie
chodzi o to, by
w obronie wiary,
Koœcio³a, Chrystusa,
wci¹¿ wszczynaæ
"œwiêt¹ wojnê" z ró¿nymi osobami, pogl¹dami, obyczajami, pr¹dami i ideami,
bo o ile s³uszne mo¿e byæ wypowiedzenie siê w danej kwestii i jednoznaczne okreœlenie, czy coœ jest zgodne
z wiar¹ i nauk¹ Bo¿¹, o tyle wszelkie
formy agresywnej konfrontacji, wrogoœci i nienawiœci zaprzeczaj¹ nauce
Chrystusa w samej jej istocie. Si³¹,
krzykiem i wygra¿aniem piêœci¹ nikt
nikogo nie nawróci, a postêpowanie
takie jest ca³kowicie niezgodne z duchem Ewangelii. Przecie¿ Jezus do
ka¿dego cz³owieka szed³ z darem Bo¿ej mi³oœci, mi³oœci¹ i ³agodnoœci¹ naStrona 3

wracaj¹c nawet najwiêkszych grzeszników. Naœladuj¹c Jezusa mamy do
Boga przyprowadzaæ mi³oœci¹, a nie
odstrêczaæ nienawiœci¹. Nie mo¿na w
imiê Chrystusa nienawidziæ, pa³aæ chêci¹ odwetu i zemsty; nie mo¿na w imiê
Chrystusa chcieæ kogoœ niszczyæ.
W imiê Chrystusa mo¿na tylko nieœæ
mi³oœæ. Bóg jest mi³oœci¹, kto wiêc nie
niesie mi³oœci, nie niesie Chrystusa. Ten
zaœ, kto jest prawdziwie "sol¹ ziemi",
gdziekolwiek siê znajdzie, zawsze nadaje œwiatu wokó³ Bo¿y smak.

Czasem zadanie g³oszenia Bo¿ej nauki
nas trochê przera¿a - bo jak, bo przecie¿ nie potrafimy, nie damy rady, nie
umiemy, nikt nas nie pos³ucha, nie
zwróci na nas uwagi, inni zrobi¹ to lepiej. S³yszymy jednak dalej w Ewangelii: "Nie zapala siê œwiat³a i nie stawia pod korcem, ale na œwieczniku,
aby œwieci³o wszystkim, którzy s¹
w domu". Nie mo¿emy ukrywaæ naszej wiary - dar, który otrzymaliœmy od
Boga jest nie tylko dla nas, ale te¿
w pewnym sensie dla tych, których spo-

Przymierze Milosierdzia
Ma³ymi krokami, choæ z du¿ym dynamizmem obecnoœci Ducha Œwiêtego
wpisuje siê w klimat i dzie³o nowej
ewangelizacji Wspólnota Przymierza
Mi³osierdzia. Zosta³a ona za³o¿ona w
2000 roku przez dwóch w³oskich kap³anów o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu oraz misjonarkê œwieck¹
Mariê Paulê. Dzie³o to pob³ogos³awi³
i statuty przyj¹³ w sierpniu 2005 roku
Arcybiskup Sao Paulo Kardyna³ Claudio Hummes.
Fraternia Przymierze Mi³osierdzia gromadzi i jednoczy kap³anów, osoby
œwieckie - konsekrowane, ma³¿onków
i wielu przyjació³ ¿yj¹cych duchowoœci¹ Wspólnoty.
S³owo Boga z 61 rozdzia³u ksiêgi Izajasza "Duch Pana Boga nade mn¹, bo
Pan mnie namaœci³. Pos³a³ mnie, abym
g³osi³ dobr¹ nowinê ubogim, bym opatrywa³ rany serc z³amanych, ¿ebym zapowiada³ wyzwolenie jeñcom i wiêŸniom swobodê" staje siê nieustannym
wo³aniem Pana i poszukiwaniem odpowiedzi w ¿yciu cz³onków wspólnoty.
Mottem codziennej dzia³alnoœci staj¹
siê s³owa: Ewangelizowaæ, aby przemieniaæ. Doœwiadczeniem i zadaniem
Wspólnoty jest towarzyszenie tym osobom, które czasami dopiero po wielu
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latach poprzez dotkniêcie Bo¿ej mi³oœci powracaj¹ do Koœcio³a. I to w³aœnie oni staj¹ siê kolejnymi misjonarzami
nios¹cymi obecnoœæ Boga do najbardziej ubogich duchowo i materialnie.
W wywiadzie dla gazetki "Dominik nad
Dolink¹" Ojcowie dziel¹ siê doœwiadczeniem codziennoœci:
"Prowadzimy
wspólne ¿ycie
z ludŸmi najbardziej
opuszczonymi:
z bandytami,
dealerami narkotyków, prostytutkami.
Nocujemy razem z nimi na
ulicy, ¿eby zabieraæ ich do
naszych domów i g³osiæ im mi³oœæ
Boga. Ofiarowujemy im przede wszystkim s³owo Bo¿e i moc Ducha Œwiêtego".
W Brazylii Wspólnota prowadzi
17 domów dla narkomanów i ludzi ulicy: 5 dla doros³ych, 12 dla dzieci i m³odzie¿y. Codziennie tak¿e wydaje setki
posi³ków, organizuje pomoc medyczn¹
i przychodzi z pomoc¹ w wielu sferach
codziennego ¿ycia. Misjonarze, jak
i Przyjaciele Wspólnoty dzia³aj¹c zgod-

tykamy na naszej drodze. Nie tyle jednak chodzi o to, byœmy ka¿demu opowiadali o Bogu i naszej wierze, ile byœmy ca³y czas o Nim mówili naszym
¿yciem. "Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie". Jeœli nale¿ysz
do Chrystusa, Jego mi³oœæ i dobro
przenikaj¹ ciê, a jeœli ciê przenikaj¹, to
przenikaj¹ te¿ twoje czyny, s³owa
i postawy wobec innych, tak ¿e ka¿dy
poprzez ciebie mo¿e widzieæ Boga.
mp
nie ze statutem chc¹ umieœciæ ka¿dego na kolanach Boga.
Dzia³alnoœci¹ wspólnoty objête s¹ osoby w ró¿nym wieku. Propozycja
warsztatów ewangelizacyjnych skierowana jest tak do m³odych, jak i starszych. Poœród
wielu propozycji
szczególne miejsce z racji grupy
wiekowej maj¹
warsztaty - Talitha
Kum. Skierowane s¹ do osób
m³odych, przede
wszystkim tych,
które nie doœwiadczy³y mi³oœci Boga, dla
wszystkich w¹tpi¹cych i poszukuj¹cych. Kolejna propozycja obejmuje osoby po dwudziestym pi¹tym
roku ¿ycia - Ruah to jednodniowe
warsztaty, przeznaczone dla osób, które pragn¹ odnowiæ i pog³êbiæ swoj¹
wiêŸ z Bogiem. Warsztaty te pomagaj¹
doœwiadczyæ i zrozumieæ, ¿e Bóg poprzez Ducha Œwiêtego towarzyszy nam
w naszej codziennoœci i staje poœrodku naszych lêków, przynosz¹c Jezusowy pokój i radoœæ. Dla ma³¿onków
ciekaw¹ propozycj¹ staj¹ siê warsztaty Kana. Jest to czas zrozumienia, jak
Ewangelista luty 2014

owocne mo¿e byæ ma³¿eñstwo prze¿ywane w jednoœci z Jezusem, gdzie
ka¿dy jest dla siebie œwi¹tyni¹ Ducha
Œwiêtego. Jest to czas umocnienia wiêzi
ma³¿eñskich, podczas których jest okazja do szczerej rozmowy z Bogiem
i wspó³ma³¿onkiem. Organizowana jest
te¿ dyskoteka o nazwie CRISTOTECA, która gromadzi rzesze m³odych
ludzi. Czas tam spêdzony wype³nia zabawa, modlitwa i uwielbienie Pana.
S³owa Ojców za³o¿ycieli, w ju¿ wspomnianej gazetce, wyraŸnie pokazuj¹
elementy praktycznego mi³osierdzia:
"Praca wœród najbiedniejszych, najbardziej odrzuconych, nade
wszystko wymaga wielkiej
pasji, bo nie³atwo ¿yæ wœród
ludzi, którzy s¹
brudni, cuchn¹.
Trzeba do tego
wiele cierpliwoœci, i to nie
tylko ze wzglêdu na ich biedê, ale na ich cierpienie. Ci ludzie jeszcze w dzieciñstwie zostali odrzuceni
przez spo³eczeñstwo. Wymagaj¹ gor¹cej mi³oœci, która wi¹¿e siê z wielk¹
cierpliwoœci¹. Trzeba przy nich byæ,
umieæ czekaæ, a tak¿e wierzyæ, ¿e nasza pomoc pozwoli im wreszcie uwierzyæ w samych siebie, nabraæ do siebie szacunku. Mi³oœæ, cierpliwoœæ, nasze zaufanie do nich daj¹ im si³ê, by
mogli wydobyæ siê z trudnej sytuacji
i zacz¹æ ¿ycie na nowo".
Szczególnym darem mi³oœci Boga by³a
dla Wspólnoty Maria Paula. Ta œwiecka misjonarka wspó³tworz¹c wraz
z Ojcami Przymierze Mi³osierdzia
chcia³a, aby istnia³ most pomiêdzy ubogimi a bogatymi, pomiêdzy zapomnianymi a wielkimi tego œwiata, a przede
wszystkim most pomiêdzy drog¹ Boga
a drog¹ cz³owieka. U schy³ku swego
krótkiego ¿ycia w pozostawionym testamencie pisa³a: "Nie zamykajcie
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drzwi przed biednym, niech nikt nigdy
nie odchodzi bez otrzymania przyjacielskiego spojrzenia po spotkaniu z nami.
B¹dŸcie prawdziwymi œwiadkami Mi³osierdzia Pana wobec biednego i bogatego, i przede wszystkim, we fraterniach i wobec siebie. Œwiat potrzebuje
g³oszenia darmowego Mi³osierdzia.
Potrzeba pójœæ 'za darmo' do Ÿród³a
Mi³oœci (por. Iz 55). G³oœcie zatem, ze
wszystkimi charyzmatami, ze wszystkich si³, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹. G³oœcie
ze wszystkimi charyzmatami, ¿e Bóg
idzie szukaæ zagubionej owcy, jakikolwiek jest jej status spo³eczny - biedny
czy bogaty… Bóg idzie, by szukaæ. To

wszystko. Jeœli bêdziecie tego poszukiwaæ, wszystko inne bêdzie wam dodane".
Dzia³alnoœæ Przymierza Mi³osierdzia
rozszerza siê na Europê. W Lizbonie
powsta³ pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Przymierza Mi³osierdzia skupiaj¹ca Portugalczyków oraz
emigrantów z Brazylii i Afryki. W 2008
roku powsta³y grupy we W³oszech,
w Belgii, we Francji i w Polsce. Obecnie w Szczecinie jest dom formacyjny,
w którym mieszka kilkunastu misjonarzy œwieckich wraz z kap³anem i osoby podejmuj¹ce formacjê przygotowuj¹c¹ do wst¹pienia do Wspólnoty.
Owocem pracy i modlitwy s¹ wspólnoty w kilku miastach Polski. Gromadz¹ one tych, którzy ¿yj¹c i pracuj¹c w ró¿nych œrodowiskach pragn¹
ewangelizowaæ i czyniæ nowych ewangelizatorów. Spotkania formacyjne
odbywaj¹ siê w Bia³ymstoku, Buku,

Czarnkowie, Szczecinie, Warszawie,
Wolsztynie. W ramach dzia³alnoœci
poszczególnych wspólnot organizowane s¹ Msze œwiête z modlitw¹ o uzdrowienie, warsztaty ewangelizacyjne,
pos³uga modlitwy wstawienniczej,
opieka charytatywna, jak i wiele innych
form towarzyszenia konkretnym osobom.
Wszelka dzia³alnoœæ Przymierza Mi³osierdzia powierzana jest wstawiennictwu Matki Bo¿ej Fatimskiej. To Ona
nakierowuje na nieustanne chodzenie
w obecnoœci S³owa Bo¿ego, a¿eby
¿ycie stawa³o siê g³êboko ewangeliczne. I to w³aœnie
ta ksiêga Boga
przemawiaj¹cego do cz³owieka jest nieodzownym elementem towarzysz¹cym
cz³onkom
W s p ó l n o t y.
Krzy¿, Bibliê
i Statut otrzymuje ka¿dy, kto
przez ró¿ne stopnie przynale¿noœci
sk³ada przyrzeczenia i zostaje w³¹czony do rodziny Przymierza Mi³osierdzia.
Szczególn¹ patronk¹ tego dzie³a jest
œwiêta siostra Faustyna. Jej dzienniczek
staje siê elementarzem kszta³tuj¹cym
serce cz³owieka na wzór Bo¿ego serca.
Na stronach internetowych Przymierza
Mi³osierdzia www.pmbuk.pl odnajdujemy niezwyk³e historie Boga dzia³aj¹cego poœród ludzi. Œwiadectwa obejmuj¹ doœwiadczenie nawrócenia, pojednania, uzdrowienia fizyczne, jak
i wiele innych spraw. Nowa droga
¿ycia staje siê udzia³em kap³anów
i œwieckich.
W jednym ze œwiadectw, bêd¹cych
potwierdzeniem wybrania, jak i pe³nionej pos³ugi mo¿na przeczytaæ s³owa:
"Nie w¹tpcie, Bóg was wybra³! Wy
jesteœcie dotykiem Jego mi³osierdzia,
które kroczy po naszych drogach". Ta
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pewnoœæ dotyku czu³ej rêki Boga, która prowadzi do brazylijskiej faweli, na
place miast, do eleganckich biurowców, jak i szarych domów b³ogos³awi

w pos³udze s³owa, sakramentów i
uczynkach chrzeœcijañskiego mi³osierdzia. I dlatego ca³a rodzina Przymierza
Mi³osierdzia ka¿dego dnia przypomi-

na sobie s³owa, którymi pragnie ¿yæ:
Jesteœmy razem w sercu Boga.
Ks. Piotr Pieprz

Walentynki - terror czerwonych serduszek?
Za kilka dni walentynki - œwiêto za
jednych uwa¿ane za sympatyczne,
przez innych
krytykowane
jako kalka
z Zachodu.
Geneza walentynek wi¹¿e siê z postaci¹ œw.
Walentego,
biskupa Terni
w Umbrii,
¿yj¹cego
w III wieku.
O
osobie
Œwiêtego niewiele wiadomo: prawdopodobnie
z zawodu by³
lekarzem,
jako biskup
niós³ pociechê i asystowa³ skazanym
na œmieræ za
wiarê podczas procesów i egzekucji; sam te¿
zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ podczas
przeœladowañ za cesarza Klaudiusza
II Gota. Jego kult upowszechni³ siê
ju¿ od IV wieku; czczono go jako
patrona i orêdownika w ciê¿kich
chorobach psychicznych i nerwowych, zw³aszcza w epilepsji.
Na zachodzie Europy, g³ównie w Anglii, œw. Walenty uwa¿any jest za patrona zakochanych (z³oœliwi podkreœlaj¹ tu zwi¹zek Walentego z chorobami psychicznymi, sugeruj¹c, co
mo¿na z tego wnioskowaæ o stanie
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umys³u zakochanych). Wed³ug legendy biskup Walenty mia³ udzielaæ œlubów m³odym legionistom wbrew
zakazowi cesarza,
zabraniaj¹cemu
¿o³nierzom wstêpowaæ w zwi¹zki
ma³¿eñskie.
W Anglii, sk¹d
zwyczaj ten przeniós³ siê do Stanów Zjednoczonych, od XVI
wieku praktykowano wrêczanie
sobie drobnych
okolicznoœciowych upominków
oraz wysy³anie kartek
z pozdrowieniami
i wyznaniami mi³osnymi. Walentynki wrêczaj¹ sobie jednak nie tylko zakochani - s¹ one wyrazem ogólnej sympatii dla bli¿szych i dalszych znajomych (mo¿na walentynkê wrêczyæ
ukochanemu, ale te¿ rodzicom czy
rodzeñstwu, przyjacielowi, s¹siadowi, a nawet osobie, której nie zna siê
blisko, ale widuje czêsto,
jak sprzedawca w sklepie,
listonosz itp.).
Do Polski walentynki dotar³y i upowszechni³y siê po
'89 roku na fali pewnego
zach³yœniêcia siê wszystkim, co za-

chodnie. Rozwa¿aj¹c wszystkie za
i przeciw dotycz¹ce tego œwiêta nie
sposób nie zauwa¿yæ, ¿e obchody
maj¹ u nas bardzo komercyjny charakter. Zewsz¹d bombarduj¹ nas kiczowate w wiêkszoœci czerwone
i ró¿owe serduszka, a ca³y szum
wokó³ walentynek robi wra¿enie maj¹cego g³ównie napêdzaæ handel - bo
k o nieczn i e
trzeba
nabyæ
s e r duszkowe
gad¿ety albo przejœæ
siê do kina na
kolejn¹ komediê
romantyczn¹.
Ta czysto zewnêtrzna i p³ytka forma œwiêtowania walentynek niewiele jest
warta (poza
wymiern¹ finansow¹
wartoœci¹ dla
handlowców
oczywiœcie). Natomiast sama
szersza idea walentynkowych
obchodów niesie ze sob¹ wiele
pozytywów, zw³aszcza jeœli siêgn¹æ do oryginalnej anglosaskiej
wersji - nie tylko jako dnia zakochanych, ale te¿ okazji do ogólEwangelista luty 2014

nego okazywania sobie wzajemnej
sympatii i ¿yczliwoœci. Oczywiœcie do
bliŸnich, zarówno do bliskich i przyjació³, jak i do wszystkich spotykanych ludzi, nale¿y dobrze siê odnosiæ zawsze, nie tylko przez jeden dzieñ
w roku, ale mo¿e w³aœnie ten jeden
dzieñ w roku stanie siê bodŸcem do
postawienia sobie pytania o nasze relacje z innymi ludŸmi. Ile czasu mam

dla moich bliskich? Ile cierpliwoœci,
otwartoœci na drugiego cz³owieka?
Ile empatii, zrozumienia? Chêci niesienia pomocy?
Mo¿e warto w tym dniu przypomnieæ
sobie, ile znaczy uœmiech i ciep³e s³owo? I pamiêtaæ o tym przez ca³y rok.
mp

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Habakuka
Autor
Ksiêga Habakuka to ksiêga Starego
Testamentu zaliczana do pism proroków mniejszych, zawiera zbiór mów
proroka Habakuka. O osobie
autora niewiele
wiadomo. Jego
imiê wywodzi
siê z jêzyka asyryjskiego (s³owo
hambakuku
oznacza roœlinê
jadaln¹ - dziki
cynamon). ¯y³
i dzia³a³ w drugiej po³owie VII
w. p.n.e., co mo¿na wywnioskowaæ
na podstawie opisanych w ksiêdze
wydarzeñ historycznych. Postaæ Habakuka wystêpuje te¿ w Ksiêdze
Daniela, w opowiadaniu o zg³adzeniu przez Daniela smoka (Dn 14,32),
ale chodzi prawdopodobnie o dwie
ró¿ne osoby.
Powstanie ksiêgi
Czas powstania ksiêgi mo¿na okreœliæ na podstawie wymienionych
w niej wydarzeñ, z których g³ównym
jest najazd Chaldejczyków - s¹ to
wiêc czasy asyryjskich w³adców
Nabopolassara i NabuchondonozoEwangelista luty 2014

ra (koniec VII w. p.n.e.). Poniewa¿
nie ma mowy o zburzeniu Jerozolimy, ksiêgê spisano zapewne przed
597 r. p.n.e. Na takie datowanie
wskazuj¹ te¿ podobieñstwa stylu
i s³ownictwa do
w c z e s n y c h
mów pro-

rockich Jeremiasza.
Styl literacki
Ksiêga ma logiczny i harmonijny uk³ad, sk³ada siê
z trzech rozdzia³ów o zró¿nicowanej
literacko formie. Dwa pierwsze rozdzia³y to dwa dialogi - lamentacje
prorockie bêd¹ce pytaniem i Bo¿e
odpowiedzi. Druga Bo¿a odpowiedŸ
przechodzi w piêciokrotne "biada":
wyrocznie-groŸby wypowiadane
przeciwko ró¿nym formom bezbo¿noœci i niesprawiedliwoœci (przeciw
grabie¿com, lichwiarzom, morder-

com, rozpijaj¹cym innych i ba³wochwalcom). Trzeci rozdzia³ to modlitwa b³agalna, po³¹czona z hymnem na
czeœæ Boga zwyciê¿aj¹cego nieprzyjació³. Ma ona formê psalmu, a zawarte w niej wskazówki muzyczne
mog¹ œwiadczyæ o jej zastosowaniu
liturgicznym.
Ksiêga w oryginale wyró¿nia siê specyficznym, trudnym jêzykiem - jest
tu wiele wyrazów
i rzadkich terminów
wystêpuj¹cych tylko
w tej ksiêdze.
Treœæ i teologia
Treœæ ksiêgi koncentruje siê wokó³ najazdu Chaldejczyków,
a g³ównym zagadnieniem jest kwestia Bo¿ej odp³aty. Teologia
Habakuka skupia siê na Bo¿ej sprawiedliwoœci. Habakuk, w odró¿nieniu od innych proroków, nie zapowiada wrogiego najazdu jako kary
za grzechy Izraela, ale stawia problem cierpienia jako odp³aty. W swoich skargach-modlitwach poszukuje
odpowiedzi na pytanie wiernych, dlaczego Bóg wydaje siê obojêtny na
szerz¹ce siê z³o i niesprawiedliwoœæ,
pozwalaj¹c nieprzyjacielowi gnêbiæ
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Naród Wybrany oraz dlaczego dopuszcza, by sprawiedliwi (Izrael) byli
karani za grzechy przez ludzi jeszcze
bardziej grzesznych (bezbo¿nych
Chaldejczyków).
Bo¿a sprawiedliwoœæ
Mimo opisania dramatycznych wydarzeñ oraz u¿ycia literackich form
lamentacji i gróŸb-wyroczni, proroctwo Habakuka ma dla Izraela wydŸwiêk pocieszaj¹cy. GroŸby i karc¹ce s³owa nie dotycz¹ bowiem samego Narodu Wybranego, a s¹ skierowane przeciwko uciskowi pochodz¹cemu z zewn¹trz. Bóg, podejmuj¹c dialog z Prorokiem, przypomina
o swej sprawiedliwoœci, która chroni ludzi prawych. To Bóg rz¹dzi œwiatem i sprawiedliwie os¹dza narody,
i nie dopuœci, by najeŸdŸca-ba³wochwalca ostatecznie triumfowa³.
Choæ w kontekœcie Bo¿ej odp³aty
bezbo¿ny jest w rêku Boga narzêdziem kary dla Izraela i innych narodów, to jednak Izrael jest narodem
sprawiedliwym, wybranym przez

Boga, Jego "pomazañcem" - dlatego
ocaleje.

"Sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie"
Podsumowaniem teologii Ksiêgi Habakuka jest zdanie: "Oto zginie ten,
co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy ¿yæ bêdzie dziêki swej wiernoœci" (Ha 2,4), tj. bêdzie ocalony

dziêki zawierzeniu Bogu w chwilach
doœwiadczeñ, mimo ¿e nie rozumie
ich celowoœci. Zdanie to sta³o siê starotestamentow¹ podstaw¹ nauki œw.
Paw³a o usprawiedliwieniu przez wiarê. Do niego nawi¹zuje œw. Pawe³
w Liœcie do Rzymian, pisz¹c, ¿e
w Ewangelii "objawia siê sprawiedliwoœæ Bo¿a, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest
napisane: a sprawiedliwy z wiary ¿yæ
bêdzie" (Rz 1,17), oraz w Liœcie do
Galatów: "A ¿e w Prawie nikt nie
osi¹ga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika st¹d, ¿e sprawiedliwy
z wiary ¿yæ bêdzie" (Ga 3,11). Tak¿e List do Hebrajczyków powtarza:
"A mój sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie" (Hbr 10,38), podkreœlaj¹c
zbawcz¹ rolê wiary.
Tekst z trzeciego rozdzia³u Ksiêgi
Habakuka (psalmiczn¹ modlitwê
i hymn na czeœæ Boga) Koœció³ wykorzystuje w liturgii w modlitwie brewiarzowej.
Ma³gorzata Piechorowska

Sluga Bozy
W sobotê, 25 stycznia, uroczystym zaprzysiê¿eniem Trybuna³u, rozpocz¹³ siê
proces beatyfikacyjny ks. Aleksandra
WoŸnego. Abp G¹decki wrêczy³ cz³onkom Trybuna³u dekrety nominacyjne.
Metropolita poznañski oraz cz³onkowie Trybuna³u z³o¿yli te¿ publicznie
przysiêgê, ¿e powierzone im zadania
spe³ni¹ zgodnie z sumieniem i wiernie
je wykonaj¹ oraz zachowaj¹ tajemnicê. Postulatorem procesu jest ks. Wojciech Mueller, by³y wikariusz naszej
parafii.
Pierwsza Sesja, która jest sesj¹ publiczn¹, odby³a siê w koœciele œw. Jana
Kantego, gdzie ks. WoŸny by³ proboszczem w latach 1945-1983. Od I Sesji
kandydatowi na o³tarze przys³uguje
tytu³ S³ugi Bo¿ego.
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Z ZYCIA PARAFII

Caritasowe pomaganie
Caritas Parafialna z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia przekaza³a dzieciom
z rodzin potrzebuj¹cych 115 piêknych
paczek ufundowanych przez
parafian. Akcja
"Choinka z serduszkami" ma
ju¿ w naszej parafii swoj¹ tradycjê. Spe³niaj¹c ¿yczenia zainteresowanych
osób postaramy
siê, aby nastêpnym razem na
serduszku by³o
trochê informacji o dziecku - oczywiœcie je¿eli bêdzie to mo¿liwe.
Caritas Parafialna obdarowa³a w tym
roku 85 rodzin paczkami ¿ywnoœciowymi. Bardzo du¿o ¿ywnoœci przynieœli parafianie, za co z serca dziêkujemy. Równie¿ Rada Osiedla Rusa z w³asnych pieniêdzy zakupi³a ¿ywnoœæ

i przekaza³a Caritas,
a akcja "Tytka Charytatywna" spowodowa-

³a, ¿e ludzie chêtniej
przynosili produkty,
tak ¿e paczki ¿ywnoœciowe dla rodzin
potrzebuj¹cych by³y
naprawdê œwi¹teczne.
El¿bieta Domañska

Od lutego 2014 roku Caritas Parafialna bêdzie czynna w pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca od 17.30 do 18.30.
Chêtne osoby, które chcia³yby bezinteresownie poœwiêciæ swój czas osobom potrzebuj¹cym zapraszamy do wspó³pracy!

Koledowanie
12 stycznia goœciliœmy w naszej parafii chór mêski
z parafii pw. Matki Bo¿ej Zwyciêskiej z os. Zwyciêctwa. Panowie dzielili siê z nami swoim œpiewem podczas wieczornej mszy œw.
a po mszy dali
krótki koncert
kolêd i pieœni
bo¿onarodzeniowych.
red.
Ewangelista luty 2014

Strona 9

Swiecenia lektoratu
W niedzielê 26 stycznia, podczas uroczystej Mszy
œw. w katedrze poznañskiej, czternastu kleryków
III roku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz dwóch z Kongregacji œw. Filipa Neri na
Œwiêtej Górze w Gostyniu i w Tomaszowie Mazowieckim, przyjê³o pos³ugê lektoratu z r¹k
Ks. Bpa Damiana Bryla.
W grupie tej by³ tak¿e nasz parafianin, kleryk Mateusz KaŸmierczak.
Pos³ugê lektoratu przyjmuj¹ klerycy na III roku
formacji seminaryjnej. Lektorzy, poza czytaniem
S³owa Bo¿ego podczas Mszy œw. mog¹ tak¿e
w imieniu Koœcio³a przewodniczyæ nabo¿eñstwom
(takim jak np. ró¿aniec, gorzkie ¿ale, majowe,
czerwcowe) czy b³ogos³awiæ pokarmy w Wielk¹
Sobotê.
Pos³uga lektora jest zarezerwowana dla mê¿czyzn.
Udziela jej biskup lub prze³o¿ony zgromadzenia zakonnego, odmawiaj¹c nad kandydatem stosown¹ modlitwê z Pontyfika³u i wrêczaj¹c kandydatowi ksiêgê Pisma Œwiêtego.
Klerykowi Mateuszowi gratulujemy i otaczamy modlitw¹ na dalszej drodze powo³ania!
Redakcja :-)

Akcja Ferie 2014
Informujemy, ¿e nasza parafia - jak w poprzednich latach - przy pomocy Stowarzyszenia Doktryny Chrzeœcijañskiej SDC
organizuje spotkania dla dzieci w drugim tygodniu ferii, od 10 do 14 lutego.
Zapraszamy dzieci od 3 do 6 klasy szko³y podstawowej. Spotkania bêd¹ siê odbywa³y od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 10.00 do 13.00. W ramach tych spotkañ bêd¹ zajêcia plastyczne, teatralne, kulinarne, sportowe szczególnie dla ch³opców, w hali sportowej naszej szko³y podstawowej i bêdzie te¿ oczywiœcie czas na zabawê.
Serdecznie zapraszamy!
Anton, Ivan i Rainer
Ewangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
Wezwanie do chorego (ksi¹dz dy¿uruj¹cy): 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka,
Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Joanna
Piechorowska, Anna Stachowiak, Micha³
Stankiewicz
Wspó³praca: diakon Jaros³aw Czy¿ewski,
kleryk Mateusz KaŸmierczak, Barbara Janicka
Wydawca: Parafia Œw. £ukasza Ewangelisty; Druk: Drukarnia ul. Wiœlana 51
Pieni¹dze zebrane z ofiar za gazetê s¹
przeznaczone na pokrycie kosztów druku
i rozwój czasopisma. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania
tekstów.
Zapraszamy do wspó³pracy!
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