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RADUJ SIĘ MATKO KOŚCIOŁA   
Maryjo, Matko Pana, 
Chwałą Jego ukoronowana, 
Z ciałem i duszą wzięta do Nieba, 
Panno  Niepokalana! 
Bądź pozdrowiona! 
Kwiat Nieba najpiękniejszy, 
Całego wszechświata Korona, 
Matko Boga, Panienko Święta,     
Matko nasza,  Bądź pochwalona! 
Królowo najśliczniejsza, 
Z  koroną chwały na głowie, 
Zawsze dobre słowo  
Swoim dzieciom powiesz!  
Bądź błogosławiona! 
Wierna Służebnico Pana,  
Ducha Świętego Oblubienico, 
Matko i Lilio  Niepokalana, 
Najświętsza Dziewico! Raduj się! 
Pokorna i najcichsza, 
Alma Mater, żyjąca w ukryciu 
I tylko Bogu jedynie znana 
Pomagaj nam w życiu!  
Bądź wysławiana! 
Prowadź nas najlepsza  Matko 
Za rękę, przez Jezusa do Ojca. 
Nie daj nam się w drodze zgubić,  
Wypaść z ramion Syna!  
Bądź pozdrowiona! 
Z Tobą, Pani Najjaśniejsza, 
Nasza droga najpewniejsza,  
Miłość i opieka Twoja  
Jest  najskuteczniejsza!  
Bądź pochwalona! 
Z Tobą droga prędka; 
Wielka to świętych tajemnica, 
Przez Serce Jezusa wprost w Ojca  
Ramiona. Królowo Niebieska!  
Bądź wysławiona! 
Łask rozlewaj wiele, uświęcaj  
Swe dziatki w Chrystusowym  
Kościele! Matko Kościoła! 
Do Boga za nami wołaj!  /Weronika/. 

                    

 Chrzest św. – wybór imienia 
 

 Może nam się wydawać, że nadanie dziecku imienia wynika z faktu, że oto 

narodził się nowy człowiek, którego – mówiąc kolokwialnie – należy jakoś 

nazwać. I tak i nie! Odrywając każde nowe życie od wiary katolickiej można by 

tak sądzić. W takim przypadku właściwie nie ma znaczenia jak czy jakim 

imieniem czy „nazwą” kogoś obdarzymy. Można pójść za modą, tą serialową 

także, za pięknym brzmieniem imienia lub jego zdrobnieniem. W czasach 

komunizmu nadawano dzieciom w krajach bloku wschodniego imiona, czy raczej 

nazwy m.in. takie: Stalina – dla dziewczynki, Traktor - chłopcu, a bliźniakom 

Rewo i Lucja, aby móc pięknie zawołać po nie z okna kuchennego: „RewoLucja”. 

 Istnieją również pewne tradycje rodzinne, że najstarszemu synowi nadaje 

się imię ojca, a córce matki – choć to rzadziej. I tak, np. syn jest Stanisław, ojciec, 

dziadek, pradziadek itd. Noszą to samo imię. Ciekawa i godna poszanowania jest 

taka praktyka pod warunkiem, że w imieniu nie tylko przemawiają do człowieka 

jego przodkowie, ale konkretna osoba święta, zbawiona. Choć imię nowo 

narodzonego dziecka należy zgłosić jak najrychlej do USC, to jednak faktycznie 

dniem nadania imienia jest moment sakramentu chrztu św. W chrześcijaństwie, 

idąc za tradycją żydowską, nadanie bądź zmiana imienia wiąże się z nadaniem 

przez Boga misji, powołania. We chrzcie Chrystus powołuje każdego do nowego 

życia w Nim, dziecko staje się dzieckiem Bożym zaproszonym do dziedziczenia 

Nieba, życia wiecznego. Stąd bardzo ważne jest, wymagające zastanowienia, aby 

rodzice będący dla dziecka zastępcami samego Pana Boga zatroszczyli się o 

godne, wartościowe imię. 

Otrzymując chrześcijańskie imię, dziecko zyskuje jednocześnie niebieskiego 

patrona jako pomoc i wzór do naśladowania. Rodzice katoliccy spoglądają 

więc przez ten pryzmat nadając imię swojej pociesze. Kolejnym krok to 

sprawdzenie kiedy ów wybrany dziecku patron ma swoje wspomnienie 

liturgiczne, w które syn czy córka będą świętować swoje imieniny. W tym 

momencie warto wspomnieć, że potoczna praktyka, że imieniny muszą 

następować po urodzinach nie koniecznie musi się sprawdzić. Bo, np. jeśli 

chcemy urodzonemu 15 października nadać imię św. Franciszka z Asyżu, to 

nie wybierzemy imienin 3 grudnia, ponieważ w tym dniu ma swoje 

wspomnienie św. Franciszek Ksawery, tylko 4 października. 

Kolejnym momentem zastanowienia się w życiu człowieka nad wyborem 

imienia i nowego świętego patrona będzie sakrament bierzmowania przy 

którym kierujemy się takimi samymi zasadami  jak w przypadku chrztu. 

                                                                        Ks. proboszcz Marcin Staniszewski  

       

                                                        
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem 
oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.  
Ewangelizacyjna: Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechnił się zwyczaj 
odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju. 

ADRES: 
Ul. Kupnera 22 

14-260 Lubawa 

Tel. (0-89) 645 39 60 
 

ODPUSTY: 
1.Narodzenie św. 

  Jana Chrzciciela 
  24 czerwca 

2.Michała Archanioła 

  29 września 

 

MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 
7.00 i 17.00 

Niedziele i święta 

8.00 10.30 12.00 17.00 
święta „zniesione” 

7.00   9.00     17.00 

-.     

 ADORACJA  

 NAJŚWIĘTSZEGO 

 SAKRAMENTU: 
 Piątek 15.00 – 17.00 

 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 Piątek 15.00-17.00 

 i przed każdą Mszą św. 

 

NABOŻEŃSTWA: 

 
- NOWENNA DO MB 

  NIEUSTAJĄCEJ          

POMOCY 

  środa godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 

  BOŻEGO 

  piątek  godz. 16.45 

 

-DO NIEPOKALANEGO 

SERCA NMP 

  p-sza sobota  g. 7.00 
  

-KU CZCI Św. JP II  

Z UCZCZENIEM 

RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 

- KU CZCI ŚW. O. PIO 

23 dzień m-ca. godz. 17.00 

 
MSZA ŚW.Z MODLITWĄ 

O UZDROWIENIE=ostatni 

piątek m-ca godz.17.00 
 

KANCELARIA 

 PARAFIALNA 

CZYNNA 
 15.30 - 16.30 

oprócz czwartku 

i po każdej Mszy św. 
 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 

proboszczem. 

 

PRZECZYTAŁEŚ – 

PODAJ  DALEJ 

 
 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 

       DROGIE  MAMY! W dniu Waszego Święta, które przypada 26 maja życzymy Wam ciągłego 
napełniania się Bożą miłością. To Was powołał Stwórca, byście tę miłość przekazywały swoim 
najbliższym. Czerpcie ją zatem od Tego, który sam jest Miłością. Niech opieka najlepszej Matki- 
Maryi  wspiera Was w przeżywaniu najpiękniejszego powołania, napełniając serca pokojem i 
radością, a twarze uśmiechem. 
       PRZYCHODŹ DUCHU ŚWIĘTY. Moje Wspomożenie, Maryjo Niepokalana, Oblubienicą Ducha 
jesteś, rozpoznajesz Go od zarania. Przez Ciebie proszę, niechaj nas dotyka, wielki Duch Boży niech 
nas spotyka. Nie odchodź, Duchu, budź w nas pragnienie naśladowania Jezusa, który jest 
zbawieniem. Pragnę Ciebie zawsze i tęsknię za Tobą -  tylko Ty zaspokoisz wielką miłość moją. 
Ponad czasem jesteś, Duchu Święty, Boże, przenikasz wszystko, co żyje w przestworzach. Od Ojca 
wychodzisz mocą prośby Syna Jego, Jesteś Tajemnicą świętości i szczęściem każdego. Przychodź,  
Duchu Święty, z łaską nawrócenia, pragniemy Chrztu Twego – Miłość w serca wlewaj. Życie 
pragniesz dawać nam w Chrystusie Panu, radość chcesz rozdawać nam na Jego chwałę. Czyń nas 
dziedzicami Boga Wszechmocnego i współdziedzicami Chrystusa – Syna Jego. Zanurzaj nas w 
cierpieniu Pana naszego, abyśmy mieli potem udział w chwale Jego. Duchu Święty, Boże, umacniaj 
w nas miłość, módl się za nas z Maryją, uświęcaj życia zawiłość. Ty znasz Wolę Boga, wszystko 
rozsądzasz, Sam sądzony nie będąc, wszystkim zarządzasz. Różne łaski rozdajesz, znasz zamysły 
Pana, chcemy przyjąć Twoje dary i posługiwania. Różne Twe działania, jeden zaś Duch Boży. W 
serce jesteś wpisany, Przymierzem przypieczętowany. Nie jesteś kamieniem, ni literą Prawa, 
ogniem w sercach jesteś, nowe serca stwarzasz. Wszędzie, gdzie spoczniesz, łaska Twa rozlana; 
podobieństwo czynisz na obraz i wzór Pana. Opieczętuj Sobą, na dzień odkupienia, oblekaj w 
zbroję Bożą, byśmy mogli dostąpić zbawienia. Wiarą napełnij, czuwaj pośród żywych, nie daj się 
nam zgubić od proroków fałszywych. /Weronika/. 
 

 

 

RUCHY I 

STOWARZYSZENIA: 

1. SŁUŻBA LITURGICZNA 

 

2. SCHOLA PARAFIALNA 

 

3. ODNOWA W DUCHU 

ŚWIĘTYM 

      -  środa  godz.18.00 

 

4. GRUPA MŁODZIEŻOWA 

„PRZYJACIELE JEZUSA”  

       -  piątek godz. 18.00 

 

5. WSPÓLNOTA ŻYWEGO 

RÓŻAŃCA 
Lubawa, Tuszewo i Fijewo 

-   pierwszy wtorek m-ca po 

Mszy św. o g. 17.00,          

Mortęgi -ostatni czwartek 

m-ca po Mszy św.o g.18.00 

 

6. RODZINY 

NAZARETAŃSKIE 
- poniedziałek po Mszy św.  

o g. 17.00 

 

7. WSPÓLNOTA 

MODLITWY OJCA PIO 
- 23 dnia miesiąca po Mszy 

św. o g.17.00     

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 

1. CHRZTY 

1. Lena Woźniak 27. 04. 2016 

2. Karolina Zelma 30. 04. 2016 

3. Oliwier Pawlukiewicz 30. 04. 2016 

4. Miłosz Religa 30. 04. 2016 

5. Stanisław Zapora 30. 04. 2016 
odbywają się w czwartą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz.17.00. 

Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia 

rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący. Rodzicami 

chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, żyjące w związkach 

sakramentalnych. 

2. BIERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu 

młodzież trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie 

szkolnej przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. 

Młodzież wraz z rodzicami spotyka się raz w miesiącu na 

wieczorach skupienia w kościele, a bezpośrednio przed 

otrzymaniem sakramentu poznaje owoce Ducha Świętego, 

Bierzmowanie odbyło się dnia 26 kwietnia 2016r. o g. 18.00 

3. ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

 

1. Łukasz Zapora i Klaudia Katarzyna Tarnowska 30. 04. 2016 

2. Marek Bednarczyk i Agnieszka Nehring 30. 04. 2016 

3. Rafał Józef Dudek i Aleksandra Granica 30. 04. 2016 
 

        4.POGRZEBY   

1. Wacław Pokojski 08. 04. 2016 (+ 11. 04. 2016) 

2. Jan Łachmański 14. 04. 2016 (+ 16. 04. 2016) 

3. Kornelia Maćkiewicz 24. 04. 2016 (+ 27. 04. 2016) 
                      Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

 
 

Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14-260 Lubawa ul. Kupnera 22 

Redaguje zespół pod opieką ks. Marcina Staniszewskiego – proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgodą Redakcji. 



LITURGIA SŁOWA 
08V- Niedziela, Wniebowstąpienie 
Pańskie, uroczystość Dz1,1-11;Ps47;Ef1, 
17-23;Łk24,46-53 Wy jesteście 
świadkami tego. 
13V- piątek, NMP z Fatimy Dz25,13-
21;Ps103;J21,15-19 
15V- Niedziela, Zesłanie Ducha 
Świętego, uroczystość Dz2,1-
11;Ps104;1Kor12,3b-7.12-15J20,19-
23Uczniowie uradowali się że ujrzeli 
Pana. 
16V- poniedziałek, NMP Matki Kościoła 
Rdz3,9-15.20(Dz1,12-14);Ps81;J2,1-
11(J19,25-27) 
19V- czwartek, Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 
święto Iz6,1-4.8(Hbr2,10-18;Ps23;J17,1-
2.9.14-26 
22V- Niedziela, Najświętszej Trójcy, 
uroczystość Prz8,22-31;Ps8;Rz5,1-
5;J16,12-15 On - Duch Prawdy - 
poprowadzi was ku pełnej prawdzie. 
24V-wtorek, NMP Wspomożycielki 
Wiernych, wspomnienie 1P1,10-
16;Ps98;Mk10,28-31 
26V- czwartek, Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa, uroczystość, Dzień 
Matki Rdz14, 18-20;Ps110;1Kor11,23-
26,Łk9, 11b-17 
29V- 9 Niedziela zwykła1Krl8,41-
43;Ps117;Ga1,1-2.6-10;Łk7,1-10 Mówię 
wam, nawet w Izraelu nie spotkałem tak 
silnej wiary. 
31V- wtorek, Nawiedzenie NMP, święto 
So3,14-18(Rz12,9-16b);Iz12;Łk1,39-56 
 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
koment. ks. M.Krawiec SSP/ 
 
08 V- Łk24,46-53 Wniebowstąpienie nie 
jest odejściem Chrystusa z tego świata. 
W swej istocie ukazuje, że Jezus zostaje z 
nami. Jest zawsze tam, gdzie jest 
głoszone wezwanie do nawrócenia, 
gdzie obwieszczane jest odpuszczenie 
grzechów. Każdy z nas jest zaproszony 
do uczestnictwa w tej misji. Ojcowie, 
matki, świeccy, duchowni- wszystkim 
nam Bóg posyła Ducha Świętego, byśmy 
mogli świadczyć o ukrzyżowanym i 
zmartwychwstałym Chrystusie. A 
świadek to ten, który jest pewien tego, 
co mówi. Jezus potrzebuje każdego z nas 
na świadka miłości Boga. 
15 V- J2019-23 Zmartwychwstały Jezus 
przynosi uczniom dar pokoju i posyła ich, 
aby mocą Ducha Świętego odpuszczali 
grzechy. Relacja między tchnieniem 

Ducha Świętego i władzą przebaczania 
jest bezdyskusyjna. Dlatego postawmy 
sobie pytanie: Czy Duch, o którym 
wiemy, że jest nieodzowny do 
budowania wspólnoty Kościoła nie 
chciałby nas zapytać, dlaczego tak mało 
głosimy i praktykujemy przebaczenie w 
naszym codziennym życiu? Nie dotyczy 
to wyłącznie sakramentu spowiedzi, ale 
całego naszego budowania wspólnoty 
Kościoła poprzez przebaczenie i prośbę 
o przebaczenie.  
22 V- J16,12-15 Chrześcijanin to 
człowiek, który pozwala się prowadzić 
Duchowi Świętemu. Bez pokory i ufności 
nie jest to możliwe, bowiem nasza 
natura chce dominować, wiedzieć z 
góry, nie znosi nieprzewidzianych 
wydarzeń, lubi wszystko dobrze 
zaplanować. Wiara natomiast domaga 
się od nas pokornego poddania się 
Bożemu przewodnictwu. Dzień po dniu, 
bez jakiejkolwiek znajomości naszej 
przyszłości, jesteśmy zapraszani przez 
Boga do wsłuchiwania się w głos Ducha 
Świętego, do szukania Bożej obecności 
w naszej codzienności, przyjmowania 
darów, które On dla nas przygotował.  
29V- Łk7,1-10 Wzór wiary pogańskiego 
setnika musiał od zawsze zdumiewać 
ludzi Kościoła, skoro zdanie 
wypowiedziane przez tego żołnierza 
weszło na zawsze do tekstów Mszy św. 
Przypatrzmy się jej istotnym 
elementom. Po pierwsze, uznanie swej 
niegodności, czyli pokora, ale wraz z nią 
ufna prośba skierowana do wspólnoty 
wierzących, aby oni wstawili się za nim. 
Po drugie, przekonanie o mocy 
Jezusowego słowa. To wyznanie wiary w 
Boskość Jezusa, bo kiedy Bóg mówi, Jego 
słowo staje się natychmiast 
rzeczywistością. Po trzecie, uznanie, że 
Jezus jest Panem całej rzeczywistości, że 
nikt nie może wymknąć się spod jego 
władzy, nawet choroba. 
 
KATECHEZA ŚW.JANA PAWŁAII 
   
   PIERWOTNA NIEWINNOŚĆ I 
HISTORYCZNY STAN CZŁOWIEKA. 
Dzisiejsze rozważanie zakłada wszystko 
to, co było treścią szeregu poprzednich 
naszych analiz. Wynikły one z owego 
wezwania, jakie skierował Chrystus do 
swych rozmówców (Mt19,3-9, Mk10,1-
12), którzy postawili Mu pytania w 
sprawie małżeństwa; jego 
nierozerwalności oraz jedności. 
Nauczyciel wówczas polecił im wniknąć 

w to, jak było „od początku”. I 
właśnie dlatego w cyklu 
dotychczasowych rozważań, 
staraliśmy się odtworzyć 
rzeczywistość przeżywanej u 
początku przez obojga – 
mężczyznę i kobietę  - jedności, 
czyli „komunii” osób. Z kolei też 
staraliśmy się wniknąć w to, co 
kryje w sobie ów krótki werset 
Księgi Rodzaju, rozdział 2, wiersz 
25: „Mężczyzna i kobieta (jego 
żona) byli nadzy (lecz) nie 
odczuwali wobec siebie wstydu”. 
Słowa te wskazują na dar 
pierwotnej niewinności, 
ujawniając jej rys w sposób 
syntetyczny. Teologia zbudowała 
w oparciu o ten rys całościowy 
obraz niewinności i 
sprawiedliwości pierwotnej 
człowieka przed grzechem 
pierworodnym, stosując przy tym 
metodę obiektywizacji właściwej 
dla metafizyki i metafizycznej 
antropologii. W analizie niniejszej 
staramy się bardziej uwzględnić 
ludzką podmiotowość , co zdaje 
się leżeć bliżej samych 
źródłowych tekstów , zwłaszcza, 
gdy chodzi o drugo opis 
stworzenia, o tekst jahwistyczny. 
Niezależnie od różnicy 
interpretacyjnej, zdaje się rzeczą 
dość oczywistą, że takie 
„przeżycie ciała”, do jakiego 
poprzez archaiczny tekst 
przybliżamy się w Księdze 
Rodzaju2,23, a zwłaszcza 2,25 
wskazuje na inną miarę 
„uduchowienia” człowieka niż to, 
o czym mówi tenże sam tekst po 
grzechu pierworodnym (Rdz 3) i 
co znamy z doświadczenia 
człowieka „historycznego”. Ta 
inna miara „uduchowienia” 
wskazuje z kolei na inny układ sił 
wewnętrznych w samym 
człowieku, jakby inny stosunek 
ciała do duszy, inne proporcje 
wewnętrzne zmysłowości, 
duchowości, uczuciowości, inny 
wreszcie stopień wewnętrznej 
wrażliwości na dary Ducha 
Świętego. Wszystko to 
warunkuje stan pierwotnej 
niewinności człowieka i zarazem 
„stan” ten stanowi.  Wszystko to 
pozwala zrozumieć Księgę 
Rodzaju. Teologia, a także 

magisterium Kościoła nadały 
tym podstawowym prawdom 
swój własny kształt. W naszej 
teologii ciała podejmujemy 
analizę „początku” z uwagi na 
słowa Chrystusa, w których On 
sam do tego „początku” się 
odwołał. Kiedy powiedział: „Czy 
nie czytaliście, że Stwórca od 
początku stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę”(Mt19,4), 
kazał nam - i stale nakazuje – 
cofnąć się w głąb  tajemnicy 
stworzenia. Czynimy to, mając 
pełną świadomość daru 
pierwotnej niewinności, jaki był 
udziałem człowieka przed 
grzechem pierworodnym. A 
chociaż od tego kim człowiek, 
„jako mężczyzna i niewiasta” był 
poprzez ten dar łaski związanej z 
tajemnicą stworzenia, od tego, 
w jaki sposób byli dla siebie 
darem. Oddziela nas 
nieprzekraczalna granica, to 
jednak staramy się ów stan 
pierwotnej niewinności 
zrozumieć w jego spójności ze 
stanem „historycznym” 
człowieka po grzechu 
pierworodnym: status naturae 
lapsae simul et redemptae. 
Drogą historycznego a posteriori 
usiłujemy też dotrzeć do 
pierwotnego sensu ciała i 
uchwycić związek zachodzący 
pomiędzy nim, a rysem 
pierwotnej niewinności w 
„przeżyciu ciała”, rysem, który w 
tak oczywisty sposób uwydatnia 
się w opisie Księgi Rodzaju. 
Dochodzimy do wniosku, że 
ustalenie tego związku jest 
istotne i ważne nie tylko ze 
względu na „teologiczną 
prehistorię” człowieka, w 
którym wzajemne obcowanie 
mężczyzny i kobiety było niejako 
całkowicie ukształtowane łaską 
pierwotnej niewinności. 
Ustalenie tego związku jest 
istotne i ważne również dlatego, 
że może odsłaniać trwałe 
korzenie ludzkiego, a w 
szczególności teologicznego 
etosu ciała. Człowiek wchodzi w 
świat , wchodzi w 
najintymniejszy wątek swej 
przyszłości i swej historii z 
poczuciem oblubieńczego sensu 

swego ciała, swej męskości i 
kobiecości. Pierwotna niewinność 
wskazuje na to, że ów sens 
uwarunkowany jest „etycznie” i że on 
również ze swej strony konstytuuje 
przyszłość ludzkiego etosu. To jest 
niesłychanie ważne dla teologii ciała. 
To jest racja, dla której teologię tę 
musimy budować „od początku”, idąc 
dokładnie za wymową słów Chrystusa. 
W tajemnicy stworzenia mężczyzna i 
kobieta zostali w szczególny sposób 
wzajemnie „dani” sobie przez Stwórcę i 
to nie tylko w wymiarze tej pierwszej 
pary ludzkiej i pierwszej zarazem 
„komunii” osób, ale w całej 
perspektywie bytowania rodzaju i 
rodziny ludzkiej. Podstawowym faktem 
tego bytowania na każdym etapie 
dziejów stworzenia jest to, że Bóg 
„stworzył ich mężczyzną i kobietą” – 
stale bowiem tak ich stwarza i stale 
tym są. Zrozumienie podstawowych 
znaczeń, które w samej tajemnicy 
stworzenia zostały zawarte – tak, jak 
znaczenie oblubieńczego sensu ciała  
(oraz podstawowych uwarunkowań 
tego znaczenia) – jest ważne i 
nieodzowne do poznania, kim człowiek 
jest i kim powinien, a więc jak 
powinien kształtować całe swoje 
działanie. Jest to  istotne i ważne dla 
przyszłości ludzkiego etosu. Księga 
Rodzaju 2,24 stwierdza, iż oboje, 
mężczyzna i kobieta zostali stworzeni 
do małżeństwa: „Opuszcza człowiek 
ojca swego i matkę i łączy się z żoną 
swoją tak ściśle, że stają się jednym 
ciałem”. W ten sposób otwiera się 
wielka, stwórcza perspektywa. Jest to 
po prostu perspektywa istnienia 
człowieka – istnienia, które stale 
odnawia się drogą prokreacji niejako 
„samoodtwarzania”. Perspektywa ta 
zostaje głęboko osadzona w 
świadomości człowieczeństwa, a także 
w tym szczególnym poczuciu 
oblubieńczego sensu ciała. Mężczyzna i 
kobieta, zanim staną się mężem i żoną 
( konkretnie będzie o tym mowa w 
Rdz4,1), wyłaniają się z tajemnicy 
stworzenia przede wszystkim jakby 
brat i siostra w samym 
człowieczeństwie. Poczucie 
oblubieńczego sensu ciała w jego 
męskości i kobiecości odsłania wnętrze 
ich wolności, która jest wolnością daru. 
Stąd bierze swój początek owa 
komunia osób, w której oboje 
spotykają się i obdarzają wzajemnie 

pełnią swej podmiotowości. Tak 
oboje rosną jako osoby – podmioty. 
Rosną przez siebie wzajemnie, 
również przez swoje ciało, przez 
swoją nagość, wolną od wstydu. W 
tej komunii osób zostaje doskonale 
zabezpieczona cała głębia pierwotnej 
samotności człowieka (pierwszego i 
każdego), a równocześnie zostaje ona 
w zdumiewający sposób przeniknięta 
„darem’ drugiego i poszerzona o ten 
dar. Jeśli mężczyzna i kobieta 
przestaną być dla siebie wzajemnie 
bezinteresownym darem, jakim stali 
się dla siebie w tajemnicy stworzenia, 
wówczas „poznają, że są nadzy”. 
Wówczas też narodzi się w ich 
sercach wstyd tej nagości, którego 
nie odczuwali w stanie pierwotnej 
niewinności. Pierwotna niewinność 
ujawnia i tworzy zarazem doskonały 
etos daru. Do tej sprawy wypadnie 
jeszcze powrócić. 
 
SŁOWO OJCA ŚW.  FRANCISZKA   
 
Bóg nas kocha. Kocha nas tak bardzo, 
że oddał swojego Syna, jako naszego 
brata, jako światło w naszych 
ciemnościach. Pan nam powtarza: 
„Nie bójcie się!” (Łk2,10). I ja także 
wam mówię: Nie lękajcie się!  Nasz 
Ojciec jest cierpliwy, kocha nas, daje 
nam Jezusa, aby prowadzić nas na 
drodze do ziemi obiecanej. On jest 
światłem, które rozświetla mroki. On 
jest naszym pokojem… A każdy z nas 
może oddać chwałę Bogu, zwłaszcza 
przez swoje życie, przez życie 
wypełnione miłością Boga i braci.  
 
MÓWIĄ WIELCY  

 Kapłan jest człowiekiem żyjącym 

samotnie po to, aby inni nie byli 

samotni. 
 /św. Jan Paweł II 1920-2005/. 
 
UŚMIECHNII SIĘ     
 
  Św. proboszcz z Ars, JAN MARIA 
VIANEJ. Zapytano kiedyś proboszcza z 
Ars – Dlaczego, gdy się modlisz, 
ledwie cię słychać, natomiast gdy 
wygłaszasz kazanie, przemawiasz tak 
głośno? – Podczas kazania 
przemawiam zwykle do głuchych, 
bądź tych, którzy śpią. Lecz gdy się 
modlę, zwracam się do Dobrego 
Pana, a On ma doskonały słuch! 
 


