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I IEDZIELA WIELKIEGO POSTU
rok B

Wielkopostne niepokoj e
Niepokój jest towarzyszem życia. Niepokoimy
się o jutro, o przyszłość, o dzieci, o dom. Ale czy
niepokoimy się o życie wiary, o Boga w naszym życiu?
Wielki Post jest czasem niepokoju — męki Jezusa, Jego
ukrzyżowania, śmierci, zmartwychwstania. Oby nas ten
Wielki Post zaniepokoił. Wywołany niepokój może nam
pomóc wyjść z egzystencjalnego więzienia ku
nieskończoności.
Nie rozumiem współczesnego malarstwa. Patrzę na
kreski, koła, zmieszane kolory. Nic mnie nie zachwyca.
Nawet przychodzi mi do głowy, że chyba nie trzeba być
artystą, aby tak malować. W rozmowie z przyjaciółmi
malarzami dowiaduję się, że nie mam racji. Że chodzi
o to, aby się wyrazić, wypowiedzieć.
Żeby się jednak wypowiadać, wyrażać, to trzeba
najpierw coś w sobie mieć. Myślę, że w przeszłości
malarze byli bardziej pokorni. Szukali inspiracji
w Biblii, kulturze antycznej, w otaczającym ich świecie.
Talentem wyrażali prawdy znane, ale oryginalnością
ujęcia, grą kolorów i światła dali nam obrazy, które się
nie starzeją. Piękno jest atrybutem boskim. I coś z tego
nam dawali. Malowanie obrazu było dla wielu jak
odprawianie przez artystów uroczystego obrzędu.
Chodziło o odsłonięcie za pomocą obrazu tego
niewidzialnego świata, który w obrazie można
kontemplować. Dziś tam, gdzie spodziewam się
obecności tego niewidzialnego, spotykam w obrazie
aksjologiczną pustkę. Pojawia się silna pokusa, aby
owej pustce nadać jakąś wartość, głębszy sens, otoczyć
ją kultem. Jest to kult człowieka, przez człowieka, dla
człowieka. Ważne jest, aby człowiek się wypowiedział.

Ale to mnie nie odnosi do innego świata, nie podnosi na
duchu, nie inspiruje i nie powoduje estetycznego
uniesienia.
Czasem ramy są bogatsze niż dzieło. Świat współczesny
zaczyna funkcjonować bez zawartości. Warto o tym
pamiętać, aby nie składać czci obcym bogom
w pięknych opakowaniach. Człowiekowi należy się
szacunek, Bogu — cześć. Nam zaczynają się mylić
porządki — Bóg na marginesie, człowiek na piedestale.
Człowiek żyje tym, co kontempluje. Czy wystarczy
człowiek człowiekowi? Dostrzegam też zjawisko
nazywania rzeczy w sposób nieodpowiadający
rzeczywistości, wbrew temu, czym dana rzecz jest.
W Muzeum Sztuki Współczesnej we Frankfurcie kilka
lat temu zaskoczyła mnie jedna instalacja. Ślady po
dwóch rozbitych jajkach — na ścianie i na podłodze. —
Co się stało — pytam naiwnie pilnującego tej sali
życzliwie uśmiechającego się Chińczyka. — Nic się nie
stało — odpowiada grzecznie — to jest sztuka. Nazwy
zamiast dzieł. Protezy w miejscu sztuki. Można i tak.
Przestajemy tworzyć, zaczynamy nazywać. Podobnie
jest z moralnością. Przestajemy przestrzegać przykazań
i słuchać nauki Kościoła. Wybieramy z całości to, co dla
nas jest dogodne, albo kreujemy sami nową moralność.
Nikt nie będzie mi dyktować, co mam robić. Więc nowa
moralność, nowy Bóg — tylko człowiek jest jakoś
zagubiony. To jest nowoczesna sztuka życia.
Przepraszam, ale nie znam nowych trendów moralności.
Ks. KrzysztofPawlina

„ ie sam ym ch lebem żyje czło wiek, lecz każdym sło wem , któ re po ch o dzi z ust Bo żych . ”
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
I IEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Niech będzie on dla nas, ludzi wierzących, okazją do
przemiany i nawrócenia. Jakże niewiele nieraz potrzeba, aby powagę tego świętego czasu
pokuty i modlitwy zakłócić. Miejmy więc oczy otwarte i wyczulone sumienia na głos
Boga. W tym tygodniu pamiętajmy szczególnie o modlitwie w intencji trzeźwości narodu
polskiego.
2. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.00.
3. W piątek o godzinie 17.00 odprawione zostanie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a po nim
Msza Święta. Czcicieli Chrystusa Ukrzyżowanego zapraszamy.
4. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej można
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
5. Za tydzień, 4 marca, odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Misyjny AD GENTES.
Taca niedzielna przeznaczona jest na Seminarium.
6. Kończą się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Usłyszmy i my wezwanie Zbawiciela:
„Nawracajcie się”.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek
– szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, i pierwsza sobota miesiąca – dzień
poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. W niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca.
8. Caritas proponuje trzy formy jałmużny wielkopostnej; paschaliki, baranki wielkanocne
oraz skarbonki.
9. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Konopka Ewie i Glapa
Annie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Wiercińska Bożena i Hermanowicz Agata.

Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad
tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego — miłością. Jest
to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego
i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak
i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się,
milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.
Benedykt XVI

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Mirosław Konopka, Mirosław Majewski, Mirosław Witkowski, Helena Mańko.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 17:00
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