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Jezus powiedział do swoich uczniów: «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. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił
z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz
fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam:
Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto
jest, od Złego pochodzi» (wersja krótsza)
„Słyszeliście, że powiedziano…” Tak, słyszeliśmy wiele razy. Słuchaliśmy wielu mistrzów.
Nauczyliśmy się różnych wybiegów, tak aby Ewangelia nie zakłócała za bardzo naszego snu
i trawienia. Nadszedł czas, abyśmy wreszcie wzięli na poważnie owe : „Ja wam mówię”.
Nadszedł czas, abyśmy odeszli od naszej „roztropności” i stanęli po stronie Chrystusa. Nadszedł
czas, abyśmy odłożyli na bok nasze wygodna tradycje i bezwarunkowo przyjęli „nowość”
Chrystusa. Nadszedł czas, abyśmy przesrali się bać Ewangelii. Jezus wymaga od nas zbyt dużo?
Być może. Ale czy nigdy nie podejrzewaliśmy, że nasze możliwości są znacznie większe, niż nam
się dotąd wydawało? Nie dajmy się ugłaskać, skusić i zastraszyć słowami „dziś”, oraz „wszyscy
tak robią”. My musimy dać z siebie więcej, jeżeli chcemy wejść do królestwa niebieskiego.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy nie ulegam magii słów: „dziś” i „wszyscy”. Skąd czerpię zasady
postępowania?
Do wykonania: Sprawdzę zasady, jakimi kieruję się w życiu.
W KALENDARZU LITURGICZNYM

18.02 (wtorek) Wspomnienie bł. Fra Angelico
Urodził się ok. 1400 r. w Castello Vecchio w Toskanii. Za młodu uczył się malarstwa we
Florencji, gdzie w wieku 20 lat odczuł, Ŝe Bóg go powołuje do Ŝycia zakonnego. Wstąpił do
konwentu dominikanów w Fiesole, gdzie w 1425 r. złoŜył śluby zakonne. Po otrzymaniu
święceń kapłańskich zapragnął przekazywać piękno tajemnicy Chrystusa przez malarstwo, które
coraz bardziej stawało się dla niego waŜną formą przepowiadania Słowa. Fra Angelico malował
freski w miejscach, gdzie mieszkali i modlili się jego współbracia zakonni, głównie w klasztorze
św. Marka we Florencji. Fra Angelico malował freski takŜe w katedrze w Orvieto. Obok
Florencji najwięcej jego dzieł moŜna podziwiać w Rzymie, jak choćby malowidła w bazylice
Santa Maria sopra Minerva, gdzie spoczywają jego relikwie. Fra Angelico (Anielski brat) zmarł
w Rzymie 18 lutego 1455 r. 3 października 1982 roku papieŜ Jan Paweł II pozwolił całemu
Zakonowi Kaznodziejskiemu na obchód liturgiczny ku jego czci. Ogłosił go takŜe patronem
artystów.

20.02 (czwartek) Wspomnienie świętych Franciszka i Hiacynty Marto
Franciszek i Hiacynta urodzili się jako najmłodsze dzieci Manuela (1873-1957) i Olimpii Marto
(1869-1956). Rodzeństwo było analfabetami. Wraz z kuzynką Łucją pomagali w gospodarstwie
rodzinnym, pasąc owce. Franciszka opisywano jako osobę spokojną i małomówną, głęboko
wierzącą i zaangaŜowaną w praktyki religijne związane z kultem maryjnym, opiekuńczą wobec
zwierząt. Lubił modlić się w samotności, jak twierdził - dla wynagrodzenia Jezusowi grzechów
świata. Hiacynta była jego młodszą siostrą. Doświadczenia mistyczne powaŜnie wpłynęły na jej
charakter, zwiększyło się jej zaangaŜowanie religijnie, podejmowała równieŜ praktyki pokutne
i ascetyczne w intencji nawrócenia grzeszników, realizując zalecenia, jakie wizjonerzy mieli
otrzymać podczas objawienia. 13 maja 2017 roku, w setną rocznicę objawień fatimskich,
podczas uroczystej mszy świętej na placu przy sanktuarium w Fatimie, w czasie swojej podróŜy
apostolskiej, papieŜ Franciszek dokonał kanonizacji bł. Franciszka i Hiacynty Marto włączając
ich w poczet świętych Kościoła katolickiego i stali się pierwszymi i najmłodszymi
kanonizowanymi nie będącymi męczennikami.
22.02 (sobota) Święto Katedry św. Piotra Apostoła
Katedrą zwano od początku przede wszystkim uroczyste krzesło, na którym w czasie liturgii
zasiadał biskup. Od początku w rzymskiej wspólnocie chrześcijan szczególną czcią otaczano
krzesło, na którym zasiadał św. Piotr. Choć to święto zostało ustanowione w 1558 r. przez
papieŜa Pawła IV, katedrę św. Piotra czczono w Kościele od początku. Od początku relikwię
w postaci najpierw krzesła św. Piotra, potem jego szczątków, czczono w rzymskiej wspólnocie.
Odkąd powstała bazylika św. Piotra w Watykanie, katedra, czyli to Święto-Piotrowe krzesło było
widoczne w eksponowanym miejscu. Szczątki pierwszego “mebla” oprawiono w kość
słoniową, nadając kształt zbliŜony do pierwotnego. Ale w święcie tym nie chodzi o czczenie
mebla, ale o wspomnienie wyjątkowej funkcji, jaką wśród chrześcijan od początku pełnił św.
Piotr i jego następcy. Naukę o jego roli formułowali od początku Ojcowie Kościoła, pisząc o św.
Piotrze, Ŝe jest “fundamen¬tem Kościoła”, “skałą, na której Chrystus zbudował Swój Kościół”,
“księciem i obrońcą wszystkich innych”, “naczelnym wodzem i zwierzchnikiem apostołów”,
“głową i księciem drugich”, “kamieniem, na którym Kościół zbudowany” (Orygines,
Euzebiusz, św. Cyryl Aleksandryjski, św. Grzegorz, św. Bazyli). Święto Katedry św. Piotra jest
więc przede wszystkim okazją do modlitwy za obecnie urzędującego następcę św. Piotra oraz za
jedność Kościoła, którą on uosabia.
WARTO WIEDZIEĆ
WIELKI POST – zachęcamy do podejmowania umartwień, uporządkowania modlitwy
i włączenia się w wielkopostne nabożeństwa:
Środa Popielcowa (26/02.20) – obrzęd posypania głów popiołem podczas każdej Mszy
Św. (10:00, 12:00, 17:00 i 19:00), a w Heston w niedzielę (po homilii). Przypominamy
o obowiązku postu ścisłego
Droga Krzyżowa:
 przedpołudniowa DK: prowadzona będzie po porannej Mszy św.;
 Parafialna DK: 28/02 - rekolekcjonista; 06/03 - MSJ; 13/03 - Koło Lektorów; 20/03 Schola ŚWIATŁO; 27/03 – SKR; 03/04– IPAK; 10/04, g. 15:00 – Szafarze; 10/04,
g. 22:00 – Gr. Wielbieniowa.
Gorzkie Żale – w każdą niedzielę o 17:30 i w Wielki Piątek po Liturgii.
Rekolekcje – w tym roku rozpoczynamy je od Środy Popielcowej. Potrwają do I Niedzieli
Wielkiego Postu (26/02-01/03/2020). Rekolekcjonista: ks. Przemysław Król, kapłan diecezji
opolskiej, psycholog, terapeuta. Hasło rekolekcji: „Wielka Tajemnica Wiary - Eucharystia daje
życie”. Ramowy Program w OGŁOSZENIACH na BOBOLA.CHURCH:

