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Św. Marek - ewangelista ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako
biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje
go m.in. skrzydlaty lew. Znamionuje on godność królewską Chrystusa podkreślaną
przez Ewangelię św. Marka.
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Mt 5,17-37

Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb
za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa
tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela
swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego,
który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem
miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego
nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i
poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz
niebieski".

●●●
Pan Jezus powiedział: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".
Powiedział też w okropnych boleściach na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą,
co czynią". I jeszcze: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz
niebieski".
Módlmy się za św. Franciszkiem z Asyżu:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju.
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść.
Wybaczenie - tam, gdzie panuje krzywda.
Jedność - tam, gdzie panuje zwątpienie.
Nadzieję - tam, gdzie panuje rozpacz.
Światło - tam, gdzie panuje mrok.
Radość - tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać.
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć.
Nie tyle szukać miłości, co kochać.
Albowiem dając - otrzymujemy.
Wybaczając - zyskujemy przebaczenie.
A umierając - rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

OGŁOSZENIA
1.W następną niedzielę, tj. 27. II. 2011 r. zapraszamy dzieci I Komunijne z rodzicami
na spotkanie po Mszy św. o godz. 12.00.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Umarł banknot 200 zlotowy. Przychodzi do nieba i Bóg, w swej wielkiej dobroci mówi mu:
- Do piekła!
Zasmucony banknot udaje się do kotła piekielnego, z którego widzi, jakby było wspaniale
w niebie... Umarł banknot 100 złotowy. Pan Bóg znów go do piekła wysyła. Umarł banknot
50 złotowy. I znów do piekła. Podobnie z dwudziestozłotowym i dziesięciozłotowym.
Umarła pięciozłotówka, ale i ona trafiła do piekła, tak jak i dwuzłotówka.
Gdy przed Panem Bogiem stanęła złotówka, ten uradowany wziął ją do siebie i po prawicy
posadził. Inne nominały zaczęły krzyczeć:
- Dlaczego ona jest z Tobą Panie, a my nie?
A Pan Bóg popatrzył na nich i zapytał:
- A kiedy ja was ostatni raz w kościele widziałem?

●●●
Do końca marca czytamy Ewangelię wg. św. Marka /cd/.
Sam Pan Jezus nigdy o sobie nie mówi, że jest Synem Boga. W odniesieniu do siebie
używa określenia Syn Człowieczy. Z nieba Ojciec mówi, że jest to Syn Boży,
a Chrystus wyznaje, że jest Synem Człowieczym. To znaczy, że Syn Boga jest
równocześnie Synem Człowieczym, a Syn Człowieczy jest równocześnie Synem Boga.
I tu dotykamy tej wielkiej tajemnicy Jezusa Chrystusa. Tajemnica polega nie na tym,
że Jezus jest Bogiem, ani na tym, że jest człowiekiem, ale, że równocześnie jest Synem
Boga i człowiekiem. Łatwo jest podejść do Pana Jezusa tylko jako do Boga i widzieć
w Nim wyłącznie Boga, nie dostrzegając człowieka. Możemy klęczeć w pokłonie
adoracyjnym przed Chrystusem, tak jak się klęczy przed Ojcem Niebieskim. Chcąc
jednak zrozumieć Ewangelię trzeba zobaczyć Jezusa Chrystusa nie tylko jako Boga,
ale jako człowieka. Z tym Chrystusem można usiąść przy stole, można podać Mu rękę,
tego Chrystusa można ugościć, można z Nim pracować, tego Chrystusa można
uderzyć, można dosięgnąć włócznią.
To jest tajemnica. Jak Bóg może być człowiekiem i jak człowiek może być Bogiem? To
jest ten największy sekret Ewangelii, wielka nowina o Bogu na ziemi i człowieku
w niebie. Kim On jest? I to jest podstawowe pytanie, które nurtuje Marka. On coraz
pełniej objawia nam Chrystusa, który jest wielką tajemnicą Boga i człowieka. Jeśli
chcemy właściwie zrozumieć Ewangelię, to musimy odkryć Kim On jest?
W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie pomaga nam św. Marek. Ukazuje nam on
Boskie i ludzkie działanie Jezusa z Nazaretu. /cdn/.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 21. 02. 2011

16.00 Za +Krzysztofa Cabałe /greg. 21/.
WTOREK 22. 02. 2011

16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 22/.
ŚRODA 23. 02. 2011

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Zofię Skoneczną w 2 roz. śmierci oraz Jana i cr. Skonecznych;
+Krzysztofa Cabałę /greg. 23/;
+Jana Szurmańskiego /int. od siostry Zdzisławy z rodziną/;
+Piotra Rokickiego i Stanisława Domańskiego /int. od rodziny
Rokickich/;
+Feliksę Stanisławską w 9 rocz. śmierci i cr. Stanisławskich;
+Wiktorię Świderek oraz cr. Świderków i Swacynów.
CZWARTEK 24. 02. 2011

16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 24/.
PIĄTEK 25. 02. 2011

16.00 Za +Krystynę Bonecką w 3 rocz. śmierci;
+Krzysztofa Cabałę /greg. 25/.
SOBOTA 26. 02. 2011

16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 26/.
NIEDZIELA 27. 02. 2011

9.00 Za +Feliksa Gabryszewskiego, Józefę i Józefa Boneckich;
+Wiesławę Czarnecką i Jana.
12.00 Za Parafian
16.00 Za +Krzysztofa Cabałę /greg. 27/.

Żywot św. Marka.
W księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, Dzieje Apostolskie (Dz 12,
12) wspominają go jako "Jana zwanego Markiem", syn Marii, która prawdopodobnie była
właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Był Palestyńczykiem. Jest
bardzo prawdopodobne, że matka jego była właścicielką Wieczernika, gdzie Chrystus
spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę. Jest bardzo również możliwe, że matka św. Marka
była również właścicielką ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej.
Był krewnym Barnaby (Kol 4, 10). Prawdopodobnie ochrzcił go sam św. Piotr Apostoł (l P
4,13). Dlatego nazywa go swoim synem (1 P 5, 13). Wśród apostołów dojrzewał do pracy
misyjnej. Praca ta pociągała go widocznie, ponieważ widzimy go najpierw u boku Pawła
Apostoła w czasie jego pierwszej wyprawy misyjnej (Dz 13), a następnie u boku Piotra
Apostoła jako „ucznia i tłumacza". Znał doskonale całą treść nauczania Piotra, którą spisał
w Ewangelii. Tradycja podaje, że Piotr wysłał go do Egiptu jako biskupa Aleksandrii.
Zakładał tam nowe gminy chrześcijańskie. Tam również poniósł śmierć męczeńską.
Św. Marek jest się orędownikiem u Boga o dobrą pogodę i obfite plony. Jest on także
patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, szklarzy.

