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Koniec karnawału i radość
Chrystus uczy nas takiej miłości,
która codzienność zamienia w karnawał radości!

To, że kończy się karnawał pozwala nam uświadomić sobie jeszcze mocniej, jak bardzo lubimy ten czas
z wielu powodów. Powodem karnawałowej radości
może być to, że karnawał przypomina nam o istocie
chrześcijaństwa. Bóg przyszedł do nas na ziemię nie po
to, byśmy się smucili lecz po to, by Jego radość była w
nas i by nasza radość była pełna (por. J 17, 13). To nie
przypadek, że w Biblii słowo radość pojawia się setki
razy! Biblia to przecież love story, czyli opowieść o
najbardziej zdumiewającej we wszechświecie historii
miłości Boga do człowieka. Bóg stworzył nas z miłości
do radości i marzy o tym, by każdy z nas postępował i
żył w szczęśliwy sposób. Jezus wskazuje nam drogę do
radości. On sam jest tą drogą, gdyż On nas kocha i uczy
kochać. Bóg jest miłością, a miłość promieniuje radością. Nieodwołalna miłość nieodwołalnie oddziela
radość od rozpaczy i sprawia, że życie staje się synonimem radości. Gwarancją trwałej radości jest naśladowanie Chrystusa i Jego miłości, gdyż innej miłości nie
ma. Ani ja, ani ty nie jesteśmy przecież miłością. Ale i
ty, i ja możemy się nauczyć kochać od Tego, który jest
miłością. Każdy, kto jest tak dobry, że potrafi kochać
wszystkich spotykanych ludzi i kto jest tak mądry, że
swój los zawierza tylko tym, którzy od Chrystusa
nauczyli się kochać, zamienia życie w karnawał Bożej
radości. W ten jedyny karnawał, który może trwać
zawsze.

włoskim słowo karnawał brzmi: „il carnevale”. Słowo
to jest połączeniem dwóch innych słów: „carne” —
ciało oraz „vale” — ma wartość, liczy się. Karnawał,
który proponuje mi Jezus, oznacza, że w Bożej radości
uczestniczy także moje ciało i że ono ma wielką
wartość, bo jest ciałem człowieka. Ciało się liczy. Ciało
jest dla chrześcijanina naprawdę ważne! To właśnie
dlatego Bóg stał się ciałem. Syn Boży przyjął naszą
cielesność po to, byśmy z radością przyjęli wszystko to,
co w nas fizyczne i widzialne, a nie tylko to, co
duchowe i niewidzialne. Jezus okazywał radość nie
tylko za pomocą niewidzialnej mądrości czy duchowej
mocy, którą zachwycał się tłum Jego słuchaczy. On
okazywał swoją radość także w sposób widzialny i
cielesny. Bóg zaprasza do radości ludzi, a nie tylko
aniołów! Chrześcijańska radość nie dotyczy tylko ducha
czy psychiki. To my cali cieszymy się własnym
istnieniem oraz istnieniem innych ludzi! Nasze ciało
dosłownie szaleje z radości wtedy, gdy kochamy i gdy
jesteśmy kochani.

Kolejnym powodem karnawałowej radości jest to, że
coraz więcej chrześcijan uwalnia się od dziwacznych,
sprzecznych z Ewangelią tradycji, w których chrześcijaństwo kojarzy się ze smutkiem, cierpieniem i rezygnacją z radości życia! Tymczasem Ewangelia ukazuje
Chrystusa, który czyni nas swoimi przyjaciółmi i który
pragnie, byśmy promieniowali radością: „Cieszcie się i
radujcie!” (Mt 5, 12). To pragnienie Jezusa powtarza
św. Paweł: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz
powtarzam wam: radujcie się!” (Flp 4, 4). Im bardziej
ktoś przygląda się słowom i czynom Jezusa, tym
bardziej upewnia się o tym, że dla chrześcijanina
Kolejnym powodem karnawałowej radości jest to, że karnawał nie kończy się w Środę Popielcową, gdyż
Chrystus przynosi nam radość pełną, czyli taką, która Wielki Post jest po to, by nic nie zagrażało naszej
nie jest tylko cielesna ani tylko duchowa. W języku radości!
„ O Pan ie, zm iłuj się n ade m n ą, uzdró w m n ie, bo zgrzeszyłem przeciw To bie!” (Ps 41 , 5)
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1. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Chrystusie, który przychodzi do człowieka ze swoją mocą.
Do człowieka, który prosi o interwencję Boga i ludzi. Ewangeliczny paralityk miał szczęście
w swoim nieszczęściu, iż znaleźli się ludzie, którzy zadali sobie wiele trudu, by go zanieść do
Chrystusa.
2. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa, rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Na znak
nawrócenia i pokuty nasze głowy zostaną posypane popiołem. Msza Święta w tym dniu
o godzinie 17.00.
3. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje wszystkich post ścisły, polegający na
powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść
trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje
wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od
18. do 60. roku życia. Kościół jednak zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych,
którzy w sensie ścisłym nie są do niego zobowiązani. Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak
zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek.
Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych.
4. W piątek o godzinie 17.00 odprawione zostanie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a po nim Msza
Święta. Czcicieli Chrystusa Ukrzyżowanego zapraszamy.
5. Przyszła niedziela będzie pierwszą Wielkiego Postu. O godzinie 17:00 Gorzkie Żale. Można
składać ofiary na kwiaty i dekoracje do Bożego Grobu.
6. Od poniedziałku (tj. 20.02.br.) Msza św. wieczorna o godz. 17:00
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Rzeszowskiej Annie i Pałka
Bernadecie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Konopka Ewę i Glapa Annę.

Czy umiesz wybrać to, co trudne, a nie łatwe, ciężkie, a nie lekkie?
Czy umiesz rano wyskoczyć z łóżka, zamiast się wylegiwać?
Czy zjesz zupę grzybową, chociaż jej nie lubisz?
Czy odmawiasz pacierz, chociaż ci się śpieszy?
Pościć - to wyrzekać się czegoś.
Post - to nieraz ciężkie zadanie, którego trzeba się podjąć.

ks. Jan Twardowski

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Konrad Faran, Małgorzata Plucińska, Marta Zygmunt, Marta Stępniewska,
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