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12 luty 2017r.

Syr 15,15-20; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

Ref. Błogosławieni szukający Boga.
Nie zmieniać Bożego Prawa
Prawo ustanowione przez ludzi można i trzeba nieustannie
doskonalić. Tego wymaga życie. Inaczej jest z prawem Boga. Ono
jest doskonałe, doskonalsze od grzesznego człowieka i dlatego nie
można go zmieniać, trzeba je wypełnić. Tymczasem wielu ludzi,
traktując Prawo Boga identycznie jak prawo ludzkie, chce je
zmieniać, chce je dostosowywać do swoich możliwości. Wielu
sądzi, że jeśli prawo będzie łaskawe dla łamiących je, to życie
będzie łatwiejsze. Wielki błąd. Usuwanie prawa lub znoszenie
sankcji prawnych jest drogą wiodącą ku upadkowi człowieka.
Jeśli będzie wolno kłamać, to na ziemi wszyscy staną się
kłamcami, jeśli będzie wolno kraść, wszyscy będą złodziejami, jeśli
będzie wolno zabijać, wszyscy będą mordercami, jeśli będzie wolno
cudzołożyć, wszyscy będą cudzołożnikami. Życie zamieni się
w piekło. Boskie Prawo pomaga doskonalić serce człowieka
i normować w duchu pokoju życie w społeczności. Im więcej
szacunku dla tego Prawa, tym więcej dobra w sercach ludzi i we
wspólnotach, jakie oni tworzą. Jedyna droga prawdziwego życia to
droga dobrego poznania Bożego Prawa i możliwie doskonałego
jego wypełnienia. Im wcześniej człowiek to zrozumie, tym prostsze
staje się jego życie. Znika wówczas bunt wobec Prawa. Nie jest ono
bowiem przeszkodą, lecz pomocą, nie zniewala, lecz otwiera
perspektywę wolności.
Człowiek, który zna wartość prawa, każde jego naruszenie
chce możliwie szybko naprawić, wiedząc, że to jedynie słuszne
działanie. Wierne zachowanie Bożego Prawa wypełnia człowieka
pokojem nieznanym dla świata. Radość ducha promieniuje na
innych. Jezus jasno oświadczył: „Nie sądźcie, że przyszedłem
znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale
wypełnić”. Jeśli Jezus, Syn Boga, nie zamierza znosić Prawa, to tym
bardziej nie może tego uczynić nikt inny na ziemi. Należy możliwie
szybko odbudować szacunek dla Bożego Prawa, by nie traktować
go, jak prawo ludzkie. Boże Prawo jest święte i niezmienne, jest
niezawodnym punktem oparcia dla każdego, kto chce życie wygrać.
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Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary - Bóg zapłać!
ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2017
W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się akcja zbierania ofiar w
całej Diecezji San Diego na cele dobroczynne i
administracyjne w diecezji pod hasłem: „Radość miłości”. W
przedsionku kościoła znajdują się foldery wyjaśniające cel tej
kolekty oraz koperty i deklaracje na ofiary. Prosimy, by przy

składaniu ofiar zaznaczyć, że są one przeznaczone na Annual
Catholic Appeal.
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OGŁOSZENIA
1. Poszukuję opiekunki do 7-mio miesięcznego chłopca w San
Diego od maja 2017 na okres od pół roku do 3 lat. Znajomość
języka angielskiego nie konieczna. Pomoc potrzebna 5 dni w
tygodniu. Możliwość zakwaterowania z rodziną na stale lub 5
dni w tygodniu. Proszę o kontakt e-mailowy:
milewiczu@sandiego.edu lub na tel. 702-358-2351
2. Poszukuję pomocy w przewozie mojego mienia z San
Diego do Chicago w terminie od połowy do końca czerwca.
Przewóz za rozsądną opłatą. Tel. 847-877-1174 Maria
ŚW. JAN PAWEŁ II – NAUKA A ISTNIENIE BOGA
1. Istnieje dość rozpowszechniona opinia, że ludzie nauki
są zazwyczaj agnostykami i że nauka oddala od Boga. W jakim
stopniu jest to zgodne z prawdą? Niezwykłe postępy nauki,
zwłaszcza na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci, skłaniały niekiedy
do uwierzenia w to, że jest ona w stanie sama odpowiedzieć na
wszystkie pytania człowieka i rozwiązać wszystkie jego problemy.
Niektórzy doszli do wniosku, że Bóg nie będzie już więcej
potrzebny. Ufność pokładana w nauce miała wyprzeć wiarę. Trzeba
dokonać wyboru - mówiono - pomiędzy nauką a wiarą: albo wierzyć
w jedną, albo obrać drugą. Ten, kto prowadzi badania naukowe, nie
potrzebuje Boga; ten zaś, kto chce wierzyć w Boga, nie może być
poważnym uczonym, ponieważ pomiędzy nauką i wiarą występuje
niemożliwa do pokonania sprzeczność.
2. Sobór Watykański II wyraził całkiem odmienne
przekonanie. W konstytucji Gaudium et spes stwierdził: „Dlatego
też badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych,
jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z
poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się
sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary
wywodzą swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto
pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy, prowadzony jest
niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując,
sprawia, że rzeczy są tym, czym są" (36).
Istotnie, można stwierdzić, że zawsze istnieli i wciąż istnieją
znakomici uczeni, którzy w kontekście swoich doświadczeń jako
ludzie nauki w sposób pozytywny i z pożytkiem przeżywali wiarę
w Boga. Przeprowadzony przed pięćdziesięciu laty sondaż, który
objął 398 najwybitniejszych uczonych, ujawnił, że tylko 16 spośród
nich uważa się za niewierzących, 15 za agnostyków, a aż 367 za
wierzących.
3. Rzeczą jeszcze bardziej interesującą i pożyteczną jest
zdanie sobie sprawy z tego, dlaczego wielu uczonych - zarówno
obecnie, jak i w przeszłości - uważa, że rygory poszukiwań
naukowych oraz szczere i radosne uznanie istnienia Boga nie tylko
mogą iść w parze, ale także tworzyć doskonałą całość. W uwagach,
które będąc niejako duchowym dziennikiem, często towarzyszą ich
pracy naukowej, z łatwością można dostrzec dwa splatające się ze
sobą elementy: pierwszym z nich jest to, że same badania, dotyczące
rzeczy największych i najmniejszych, prowadzone przy zachowaniu
najsurowszych rygorów, zawsze pozostawiają miejsce dla dalszych

pytań w nie mającym końca procesie, odkrywającym w
rzeczywistości bezmiar, harmonię i finalizm, których nie da się
wytłumaczyć ani w kategoriach przypadkowości, ani za pomocą
samych źródeł naukowych. Dołącza się do tego nieuchronne pytanie
o sens, o wyższą racjonalność, czy wręcz o coś lub Kogoś, kto może
zaspokoić wewnętrzne potrzeby, których wyrafinowany postęp
naukowy nie tłumi, ale je wyostrza.
4. Dokładniejsza obserwacja wykazuje, że przejście do
religijnej afirmacji nie dokonuje się samo przez się, na drodze
naukowej metody doświadczalnej, ale na mocy podstawowych
zasad filozoficznych, takich jak zasada przyczynowości, celowości,
racji dostatecznej, które uczony jako człowiek stosuje w
codziennym kontakcie z życiem i z badaną przez siebie
rzeczywistością. Co więcej, będąc we współczesnym świecie
przednią strażą, która pierwsza dostrzega ogromną złożoność, a
zarazem wspaniałą harmonię rzeczywistości, uczony jest dzięki
temu uprzywilejowanym świadkiem możliwości zaakceptowania
religii, jest człowiekiem zdolnym do tego, by ukazać, że przyjęcie
transcendencji nie tylko nie szkodzi autonomii i celom pracy
badawczej, ale pobudza ją do nieustannego przekraczania siebie w
doświadczeniu
objawiającej
autotranscendencji
tajemnicy
człowieka.
Jeśli weźmie się ponadto pod uwagę, że zwiększające się horyzonty
pracy badawczej, zwłaszcza w dziedzinach dotyczących samych
źródeł życia, dostarczają niepokojących pytań związanych z
prawidłowym wykorzystaniem zdobyczy naukowych, nie dziwi nas
fakt, że uczeni coraz częściej domagają się pewnych kryteriów
moralnych, będących w stanie odciągnąć człowieka od wszelkich
arbitralnych osądów. A któż, jeśli nie Bóg, może ustanowić
porządek moralny, w którym godność człowieka, każdego
człowieka, będzie stale chroniona i popierana?
Oczywiście, religia chrześcijańska, która nie może przyznać racji
pewnym twierdzeniom ateizmu czy agnostycyzmu powiadanym w
imię nauki, z równą stanowczością nie przyjmuje wypowiedzi o
Bogu, które nie mają ścisłych podstaw w procesie rozumowania.
5. Warto w tym miejscu wysłuchać racji skłaniających
wielu uczonych do twierdzenia w sposób pozytywny o istnieniu
Boga i przyjrzeć się ich osobistemu stosunkowi do Boga, do
człowieka, do wielkich problemów i najwyższych wartości życia,
który stanowi dla nich oparcie. Jakże często cisza, medytacja,
twórcza wyobraźnia, pełne pogody patrzenie z dystansem na rzeczy,
społeczny sens odkryć, czystość serca - stają się silnymi bodźcami
otwierającymi przed nimi świat znaczeń, które nie mogą pozostać
niezauważone przez nikogo, kto równie lojalnie i z miłością dąży do
poznania prawdy.
Wystarczy tu przypomnieć włoskiego uczonego Enrica Mediego,
zmarłego przed kilkoma laty, który w swoim przemówieniu podczas
Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego w Rzymie w 1971
r. powiedział: „Mówię do młodego człowieka: »spójrz, oto nowa
gwiazda, galaktyka, gwiazda neutronowa, oddalona o 100 milionów
lat świetlnych. A przecież tamte protony, elektrony, neutrony,
mezony są identyczne z tymi, z których składa się ten mikrofon.
Identyczność wyklucza prawdopodobieństwo. To, co jest
identyczne, nie może być prawdopodobne. A więc istnieje
przyczyna, poza przestrzenią, która owemu bytowi nadała właściwy
mu kształt. Tą przyczyną jest Bóg«.
Mówię językiem nauki, że istnieje byt, który jest sprawcą
identyczności rzeczy oddalonych. A ilość identycznych cząsteczek
we wszechświecie wynosi 10 podniesione do 85 potęgi. [...] Czy
podejmiemy zatem pieśń galaktyk? Gdybym był Franciszkiem z
Asyżu, powiedziałbym: »O galaktyki bezkresnych przestworzy,
wysławiajcie mojego Pana, bo jest wszechmocny i dobry. O atomy,
protony, elektrony, o ptasie śpiewy, o szumie liści i powietrza, które
znajdujecie się pod władzą człowieka, jak modlitwa, śpiewajcie
hymn, który powraca do Boga!«". Św. Jan Paweł II (17.7.1985)

NMP Z Lourdes. Uzdrowienie chorych
W rodzinie ubogiego młynarza 7 lutego 1844 roku urodziła się
Bernadeta Soubirous. Była najstarsza z czwórki rodzeństwa. Miała
wątłe zdrowie, astma powoli wyniszczała jej organizm. Nie umiała
czytać ani pisać. Na co dzień posługiwała się gwarą. Mimo iż była
żarliwą katoliczką, nie znała prawd wiary, gdyż miała poważne
problemy z nauką katechizmu.
Niezwykłe spotkanie
Życie Bernadety całkowicie odmieniło się w czwartek 11 lutego
1858 roku. Tego dnia wczesnym popołudniem po raz pierwszy
objawiła się jej Najświętsza Maryja Panna. Bernadeta miała
wówczas 14 lat. Jak każdego dnia, razem z siostrą i przyjaciółką,
zbierała chrust na opał. W okolicy groty Massabielle, której nazwę
tłumaczy się jako „stara skała”, usłyszała dźwięk przypominający
szum wiatru. Jednak żadne z drzew się nie poruszyło. Bernadeta
podniosła głowę i w zagłębieniu skalnym dostrzegła Białą Panią o
niezwykłej urodzie i ciepłym uśmiechu, która była otoczona
światłem. Strój, który miała na sobie Kobieta, był bardzo
wymowny, jednak o jego symbolice dziewczyna nie mogła nic
wiedzieć. Piękna Pani była ubrana w lśniące białe szaty wskazujące
na Jej niepokalaną naturę. Błękitny pas, którym była przepasana
symbolizował dostojeństwo. Głowę okrywał sięgający do stóp
welon. Złote róże na stopach oznaczały dziewictwo, wieczność i
duchową radość, jakiej dostępują ci, którzy swoją nadzieję
pokładają w Bogu. W rękach Dziewica trzymała różaniec, którego
paciorki były śnieżnobiałe.
Czy zechcesz mi zrobić przyjemność...
W najbliższą niedzielę Bernadeta znów przyszła do groty
Massabielle i znów ujrzała Piękną Panią. Kilka dni później, w
czwartek 18 lutego, Dziewica po raz pierwszy przemówiła do niej
w języku, którym Bernadeta posługiwała się od dzieciństwa i który
doskonale rozumiała: „Czy zechcesz mi zrobić przyjemność i
przychodzić tutaj przez piętnaście dni?”. Dziewczyna była
wstrząśnięta, gdyż po raz pierwszy ktoś zwrócił się do niej z tak
wielką uprzejmością. Od tej chwili objawienia i przesłania zaczęły
następować kolejno po sobie. W przeciwieństwie do późniejszych
objawień w portugalskiej Fatimie, gdzie Maryja ukazywała się
trojgu spokrewnionym ze sobą pastuszkom, w Lourdes nie
wyznaczała daty ani godziny kolejnego spotkania. W dniu, w
którym miało się wydarzyć widzenie, Bernadeta szła do groty
pchana jakby wewnętrznym głosem. Podczas osiemnastu spotkań
Maryja przekazała jej orędzie, nawołujące do pojednania się z
Bogiem, do czynienia pokuty, odmawiania modlitwy różańcowej i
nieprzerwanej łączności z Kościołem, w którym prawdziwie obecny
jest Zmartwychwstały Jezus składający ofiarę z siebie dla zbawienia
każdego człowieka, podczas Eucharystii.
Sanktuarium w miejscu groty
Dziś Lourdes jest celem pielgrzymek z całego świata. Każdego roku
sanktuarium odwiedza ponad pięć milionów osób. Maryję
przedstawia figura wykonana z białego marmuru. Pielgrzymi
przychodzą do groty, aby napić się wody ze źródła, które wytrysnęło
podczas dziewiątego objawienia. Umieszczona nad nim w grocie
statua przedstawia Najświętszą Maryję Pannę wyjawiającą
Bernadecie swoje imię: Ja jestem Niepokalane Poczęcie.
Wydarzenie to miało miejsce podczas szesnastego objawienia, które
nastąpiło 25 marca. Tego dnia Kościół wspomina w liturgii
tajemnicę Zwiastowania. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny został ustanowiony zaledwie cztery lata
wcześniej, w 1854 roku. Skromna, niewykształcona dziewczyna z
małego miasteczka u stóp Pirenejów nie zrozumiała znaczenia
imienia Maryi, dlatego też, idąc do proboszcza Peyramale, ciągle je
powtarzała, by nie zapomnieć. Wielu ludzi odzyskało tu zdrowie.
Aż 65 przypadków cudownych uzdrowień uznano za
niewytłumaczalne, a później potwierdzono powagą Kościoła jako
cuda.««

