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Czytania liturgiczne / Readings

Księga Proroka Syracydesa / Sirach (15:15-20) 1 List św. Pawła Apostoła do Koryntian / 1 Corinthians (2:6-10)
Ewangelia wg św. Mateusza / Matthew (5:17-37)

Chrystus obdarza nas miłością, „wiekuistą dobrocią” (Prefacja) i jednocześnie wzywa,
abyśmy szli za Nim i odpowiadali na Jego wezwanie.
Jesus has come not to abolish but to fulfill the law and the prophets.
BŁOGOSŁAWIENI SZUKAJĄCY BOGA
„Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw. Ucz mnie, abym
przestrzegał Twego Prawa i zachowywał je całym sercem” ta modlitwa Psalmisty bardzo mocno rozbrzmiewa
w dzisiejszej liturgii słowa. Autor natchniony prosi Boga, aby
najpierw nauczył go swojego Prawa, potem pomagał
przestrzegać je przez całe życie i nosić głęboko w swoim
sercu. Prawo Boże powinno być ważne dla każdego z nas,
czym przypomina Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Pan
chce nas uwrażliwić na prawdziwą wymowę treści zawartych
w Bożych nakazach. Podkreśla mocno, że nie jest przeciwko
Prawu, ale występuje przeciwko jego niewłaściwej
interpretacji ze strony uczonych w Piśmie i faryzeuszów. To
oni dopuścili się deformacji Bożych norm, aby znaleźć
usprawiedliwienie i pretekst do złego traktowania swoich
braci. Tymczasem nakazy Pana winny stawać się narzędziem
obrony i promocji życia każdego człowieka. One także
powinny kierować sercami uczniów, których Jezus powołał
do swego Królestwa. Chrystusowe wskazania dotyczące
małżeństwa, czystości i jednoznaczności w postępowaniu
będą stawiać najwyżej. Barometrem miłości bliźniego dla
nich będzie nieustanna gotowość do pojednania
i wzajemnego przebaczenia. Taki sposób życia św. Paweł
nazywa dzisiaj prawdziwą mądrością, która nie jest jednak
mądrością tego świata. Otrzymujemy ją od Ducha Świętego,
który objawia nam w sposób głęboki tajemnice samego Boga
i Jego wolę. Dzięki temu widzimy oczami wiary to wszystko,
co Pan przygotowuje dla nas w niebie. Są to rzeczywistości
tak piękne, że warto dla nich natrudzić się, aby je zdobyć.
Wymaga to jednak opowiedzenia się w sposób świadomy po
stronie Boga, umiłowania Go i przestrzegania Jego
przykazań. Mędrzec Syrach powie nam, że uda się to
zrealizować dzięki naszej dobrej woli, połączonej
z prawdziwą wolnością ducha. Pan będzie wspierał swoją
łaską nasze pragnienie bycia Mu wiernym, czego On bardzo
pragnie i w czym ma upodobanie. Wierność Bogu i Jego
przykazaniom ustrzeże nas od dróg bezbożności i popadnięcia
w grzechy. Jeśli tylko zechcemy, potrafimy zachować Boże
przykazania i wyciągać zawsze ręce po to, co dobre,
a odrzucając wszystko, co złe. Jest to wolność domagająca się
bojaźni Pańskiej: polega ona na tym, ze boję się zasmucić
mojego Ojca w niebie moim niewłaściwym postępowaniem,
bo wiem, że On bardzo mnie kocha. Stąd też zawsze
pamiętam, że zachowanie Jego przykazań sprawia Mu wielką
radość. Jego słowa, objawione przez Jezusa, są dla mnie
„duchem i życiem” i nimi się kieruję. Człowieka,
który poszukuje Boga i wypełnia Jego Prawo, Biblia nazywa
szczęśliwym: „Błogosławieni szukający Boga”. Pochylając
się bowiem nad Bożym Prawem, odkrywać będziemy
coraz bardziej oblicze Pana i jednocześnie piękno naszego
powołania chrześcijańskiego.

„DO NOT THINK THAT I HAVE COME TO
REMOVE THE LAW AND THE PROPHETS”
Today, Jesus tells us: “I have come to fulfill the Law” (Mt
5, 17). What is the Law? What is ‘The Prophets’? By the
Law and the Prophets, Jesus meant two different sets of
books of the Old Testament. The Law refers to the works
believed to have been written by Moses; the Prophets, as
the name itself indicates, are the works of the Prophets and
the Sapiential books. In Today's Gospel, Jesus refers to
those who are considered the summary of the moral code
of the Old Testament: The commandments of the law
of God. According to Jesus, the Law isn't merely about
external principles. It isn't an external imposition, on the
contrary. Actually, God's Law corresponds to the ideal of
perfection that is deeply rooted in the heart of every man.
This is the reason why they who keep the commandments
not only achieve the accomplishment of their human
aspirations, but also the perfection of Christianism, or, in
Jesus's words, achieves the perfection of the Kingdom of
God. “Whoever obeys them and teaches others to do the
same will be great in the kingdom of heaven” (Mt 5, 19).
“But I say to you” (Mt 5, 22). The observance of the Law
isn't restricted to the letter, since “For the letter kills, but
the Spirit gives life”. (2Cor 3:6). This is the meaning in
which Jesus employs His authority to interpret the Law
according to its most authentic spirit. As Jesus interprets it,
the Law is extended to its ultimate consequences:
the respect for life is connected to the eradication of hate,
vengeance and offense; the chastity of the body, to the
purity of intentions; the perfection of matrimony depends
on fidelity and indissolubility; the truth of the word given
starts with the respect for pacts. By observing the law, Jesus
“fully reveals man to man himself and makes his supreme
calling clear” (Vatican II Council). The example of Jesus
invites us to that perfection of Christian life in which we
practice with actions what we preach with words.
THE SACRAMENT OF CONFIRMATION
On Saturday, February 25th, during the 5:00 p.m. Mass,
sixteen young candidates from our parish will receive the
Sacrament of Confirmation from the hands of Bishop
Joseph Dąbrowski. Let us remember these young people in
a special way so that they will be open to the Holy Spirit and
become true witnesses of Christ.
“THE EUTHANASIA DECEPTION”
Join us at the Parish hall for a screening of this film on
Saturday, March 4th at 6:15 p.m. It is a one-hour
documentary featuring powerful testimonies from Belgium
and Canada, exposing the deceptions used by the euthanasia
lobby. Following the free screening, there will be a question
and answer period with guest speaker Alex Schadenberg, the
Executive Director of the Euthanasia Prevention Coalition.

