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WIARA  i PYTANIA 
 

Wtedy anioł powiedział do 
Niej: „Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u 
Boga. Oto poczniesz i 
porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. Będzie On 
wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan 
Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba 
na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca. Na to 
Maryja rzekła do anioła: 
Jakże się to stanie, skoro nie 
znam męża?”(Łk 1, 30-34). 
Wyobrażamy sobie, że wiara 
silna i dojrzała polega na 
przekonaniu, że nie rodzą się 
pytania. A oto nawet Maryja 
stawia pytanie. Ono nie 
podważa jakości wiary. 
Świadczy o tym, że jest ona 
rozumna, przemyślana a 
nasza relacja z Bogiem jest 
oparta na szczerości i 
prawdzie. Tylko człowiek 
znający Bożą dobroć i miłość 
ma odwagę pytać.  
 

 
 

 
Czas wakacji – dar i zadanie 

 

W naturalny rytm życia ludzkiego obok czasu pracy wpisany jest 
wypoczynek. Stwarza on możliwość nie tylko regeneracji w wymiarze 
cielesnym w całej jego psychosomatycznej specyfice, ale umożliwia również 
czerpanie dobra dla sfery ludzkiego ducha. To właśnie w tej dziedzinie człowiek 
ma możliwość refleksji nad sensem swojego życia i wszelkich podejmowanych 
w tym świecie działań. Chodzi tu jednak nie tylko o intelektualne rozważanie i 
uporządkowanie właściwej hierarchii wartości, ale otwarcie się na żywą relację z 
Osobą, która sama jest osobową Prawdą. Więź z Jezusem Chrystusem, który jest 
„Drogą, Prawdą i Życiem” gwarantuje odkrycie właściwego sensu i czerpanie sił 
do odpowiedniego zaangażowania się w codzienność ludzkiego życia. 

Niech zatem letni czas wypoczynku będzie ponowną okazją do odkrycia 
tego, co najważniejsze, a raczej Tego, który jest w życiu Najważniejszy i Kto 
czeka ze swoją miłością na Eucharystycznym Ołtarzu. On ożywiając ludzkie 
serce, zwłaszcza przez Ofiarę Mszy Świętej, do której jesteśmy szczególnie 
wezwani w każdą niedzielę, uzdalnia człowieka do właściwego przeżywania 
codzienności, aby ostatecznie po przekroczeniu tego, co doczesne, czerpać 
pełnię życia od Trójjedynego Boga. 

 
Ks. Marcin Kania 

 
WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 

• LUBAWA: dni powszednie 7.00; 17.00;  
              niedziele i święta 8.00; 10.30; 12.00; 17.00. 

• MORTĘGI: czwartki, piątki 18.00; niedziele i święta 9.15;  
kaplica pałacowa: soboty 18.30 - Msza Św. niedzielna 

 
30/31 lipca – Noc Walki Duchowej o Błogosławieństwo dla Polski; adoracja 
Najświętszego Sakramentu od 18.00 do 7.00 w kościele parafialnym 
 
1 sierpień, godz. 19.00 – rozpoczęcie odpustu Porcjunkuli (nieszpory) 
2 sierpień – Msze Święte o godz. 7.00, 9.00, 17.00 

 
PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY 

 
Lipiec -  Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią 
narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość 
z nadzieją i odpowiedzialnością.  
 
Sierpień -  Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni 
kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy 
na rzecz wspólnot, w których żyją.  

 

 
 ADORACJA  Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka 
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ciADRES: 
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, 17.00 
Niedziele i święta 
8.00, 10.30, 12.00, 17.00 
święta „zniesione” 
7.00, 9.00, 17.00 

     
 ADORACJA  
 NAJŚWIĘTSZEGO 
 SAKRAMENTU: 
pon.- pt.; 7.30 - 16.30  
w kaplicy Św. Franciszka 
 
SAKRAMENT 
POJEDNANIA: 
 I piątek; 15.00-17.00 
 piątki; 16.00-17.00 
 i przed Mszą św. 
 
NABOŻEŃSTWA: 
 
- NOWENNA DO MB 
 NIEUSTAJĄCEJ          
 POMOCY 
 środa; godz. 17.00 
 
- DO MIŁOSIERDZIA 
 BOŻEGO 
 pon.- pt.; godz.15.00 
 
- DO NIEPOKALANEGO 
SERCA NMP  
I sobota m-ca; godz. 6.30  
 
- DO ŚW. FRANCISZKA        
Z ASYŻU  
II sobota  m-ca; godz. 6.30 
   
- 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 
 
- GODZINA ŚWIĘTA  
I Czwartek m-ca; godz. 
21.00 
 
MSZA ŚW. Z 
MODLTWĄ  
O UZDROWIENIE 
ostatni piątek m-ca; 
godz.17.00 
 
KANCELARIA 
PARAFIALNA  
15.30 - 16.30 
poniedziałek, środa, piątek 
 Tel. (0-89) 645 39 60 
 
Redakcja gazetki zaprasza 
chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 
Proboszczem. 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ 

 

Bóg zapłać Siostry i Bracia za Waszą ofiarność. Dzięki Wam mamy możliwość 
przeprowadzania kolejnych inwestycji i prac remontowych. 

 

                                              
 
 

                                                                                                                 

RUCHY I STOWARZYSZENIA: 
 
1.SŁUŻBA LITURGICZNA 
 
2. SCHOLA PARAFIALNA 
 
3. ODNOWA W DUCHU 
ŚWIĘTYM 
       -  wtorek godz. 18.00 
 
4. GRUPA MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”  
       -  piątek godz. 19.00 
 
5. WSPÓLNOTA ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA 
Lubawa, Tuszewo  
i Fijewo - pierwszy wtorek  
m-ca po Mszy Św. o godz. 
17.00;        
Mortęgi - ostatni czwartek  
m-ca po Mszy Św.  
o godz. 18.00 
 
6. RODZINY NAZARETAŃSKIE 
- środa po Mszy Św.   
o godz. 17.00 
 
7. FRAŃCISZKAŃSKI               
ZAKON  ŚWIECKICH 
-druga sobota m-ca     

  

 
W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 

 
 

1. CHRZTY   
 

Odbywają się w ostatnią 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. 

 
1. Liliana Szmit – 5 VI 
2. Oliwia Wielgoszyńska – 25 VI 
3. Maksymilian Nagrodzki – 25 VI 

 
2. ŚLUBY 

 
1. Adrian Święcicki i Katarzyna Hryniewicz – 17 VI 
2. Piotr Sendobry i Kamila Szulwic – 25 VI 
3. Tomasz Kamiński i Marta Bartosik – 2 VII 
4. Jacek Korzeniak i Patrycja Kuca – 2 VII 
5. Adrian Jędrychowski i Marta Krajewska – 9 VII 
6. Paweł Sadowski i Sandra Zapora – 9 VII 

 
3. POGRZEBY  

 
1. Tadeusz Kruczkiewicz – 3 VI 
2. Teresa Szymańska – 5 VI 
3. Leon Zedlewski – 7 VI 
4. Reginald Grędziński – 18 VI 
5. Stanisław Kornowski – 28 VI 
6. Edmund Chyrzyński – 28 VI 

 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne 

spoczywanie 
 

 
 

 

 

Głos Św. Jana Chrzciciela – Pismo parafialne redaguje zespól pod kierownictwem ks. Proboszcza  
(tel. 507 143 682). 

Parafia Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła  14 -260  Lubawa  ul. Kupnera 22 
konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Lubawie  55 8832 0001 1001 0000 2987 0001 

 



LITURGIA SŁOWA 
 
01 VII - 02 VII - piątek – sobota, 
Nawiedzenie NMP, odpust w Lipach Rz 12,9-
16b; Iż 12; Łk 1,39-56 
03 VII - 14 Niedziela Zwykła  Iz 66,10.12-14c; 
Ps 66; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20 
10 VII - 15 Niedziela zwykła  Pwt 30,10-14;Ps 
89; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37 
16 VII - sobota, NMP z Góry Karmel, 
wspomnienie Mi 2,1-5; Ps 10; Mt 12,14-21  
17 VII - 16 Niedziela Zwykła Rdz 18, 1-10a; 
Ps15; Kol 1,24-28; Łk10,38-42 
24 VII - 17 Niedziela Zwykła Rdz 18,20-32; Ps 
138; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13 
25 VII - Św. Jakuba Apostoła, święto 2 Kor 
4,7-15; Ps 126; Mt 20,20-28 
26 VII - Śśw. Joachima i Anny, rodziców 
NMP, wspomnienie Syr 44,1.10-15; Ps 132; 
Mt 13,16-17 
31 VII - 18 Niedziela Zwykła Koh 1,2;2,21-23; 
Ps 90; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21 
02 VIII - wtorek, Matki Bożej Anielskiej z 
Porcjunkuli, święto, odpust franciszkański 
Lb 11,4b-15; Ps 81; Mt 14,13-21 
04 VIII - czwartek, Św. Jana Marii Vianeya, 
kapłana Jr 31,31-34; Ps 51; Mt 16,13-23 
05 VIII - piątek, rocznica poświęcenia 
rzymskiej Bazyliki NMP Na 2,1.2;3,1-3.6-7; 
Pwt32; Mt 16,24-28 
06 VIII - sobota, Przemienienie Pańskie, 
święto Dn 2,9-10.13-14; Ps 97; Łk 9,28b-36 
07 VIII - 19 Niedziela Zwykła Mdr18,6-9; Ps 
33; Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48 
11 VIII - Św. Klary, dziewicy Ez 12,1-12; Ps 
78; Mt 18,12-19 
14 VIII - 20 Niedziela Zwykła Jr 38,4-6;8-10; 
Ps 40; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53 
15 VIII - poniedziałek, Wniebowzięcie NMP, 
uroczystość, rocznica cudu nad Wisłą, Święto 
Wojska Polskiego Ap 11,19a.12,1.3-6a.10ab; 
Ps 45; 1 Kor15,10-26; Łk 1,39-56 
21 VIII - 21 Niedziela Zwykła Iz 66,18-21; Ps 
117; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30 
22 VIII - poniedziałek, NMP KRÓLOWEJ, 
wspomnienie Iz 9,1-3.5-6; Ps 113; Łk 1,26-38 
24 VIII - środa, Św. Bartłomieja, apostoła, 
święto Ap 21,9b-14; Ps 145; J 1,45-51 
26 VIII - piątek,  NMP Częstochowskiej, 
uroczystość  Prz 8,22-35 (Iz 2,2-5); Ps 48; Ga 
4,4-7; J 2,1-11 
28 VIII - 22 Niedziela Zwykła Syr 3,17-
18.20.28-29; Ps 68; Hbr 12,18-19.22-24a; Łk 
14,1.7-14 
29 VIII - poniedziałek, Męczeństwo Św. Jana 
Chrzciciela, wspomnienie Jr 7,17-19; Ps 71; 
Mk 6,17-29 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

/komentarz - o. M. Legan OSPPE/ 
 
03 VII - Łk 10,1-12.17-20 […] Nasze powołanie 
nie polega na osiąganiu kolejnych rekordów, na 
dobrze wyglądających statystykach, […] 
Wszystko bowiem co tu na ziemi robimy, jest po 
to, by wypełnił się ten jeden jedyny i 
najważniejszy Boży plan: zapisywanie naszych 
imion w niebie, a więc duchowe zwycięstwo 
obliczone na wieczność Panie Jezu, pragnę być 
pośród tych 72 których zsyłasz na krańce 

świata, by głosili Twoje Imię. Chcę dawać 
światu świadectwo Twojej Ewangelii, który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
 
10 VII – Łk 10,25-37 Usuwać to, co brudne i 
łagodzić ból. Usuwać to, co brudne i łagodzić 
ból – czy nie to samo dokonuje się w 
konfesjonałach? I podczas namaszczenia 
chorych? Przypowieść wyraźnie prowadzi nas 
ku Sakramentom, a dwa denary pozostawione 
w gospodzie powinny przypomnieć nam o 
dwóch księgach: Starym i Nowym 
Testamencie. Oto bogactwo, którym żyjemy, 
by ratować podeptanych przez życie. Panie 
Jezu Chryste, to ja leżę na pustyni pobity i 
poraniony przez życie. Ty natomiast jesteś 
dobrym Samarytaninem, który miłością i 
miłosierdziem ratuje moje życie. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 
 
17 VII – Łk 10,38-42 Trzeba się zatrzymać. 
Zwykło się sądzić, że Maria, kobieta o 
usposobieniu kontemplacyjnym jest wzorem 
życia duchowego. Tymczasem dzisiejsza 
Ewangelia także o Marcie mówi bardzo 
wprost: zatrzymała się. To ważny szczegół. Co 
prawda, przygotowywała i organizowała tak 
wiele, że ciągle była w biegu. W ferworze 
zajęć znalazła jednak moment By zwrócić się 
do Chrystusa. Aby tak się stało, musiała się 
zatrzymać, porzucić swoje zadania. Chrystus 
widzi tę energiczną kobietę i docenia jej 
wysiłek, by się z Nim skomunikować. To 
początek jej relacji. Być może planowała 
zatrzymać się tylko na chwile, lecz wierzymy, 
że nie poszła już nigdzie dalej i całą sobą 
całym sercem przylgnęła do Chrystusa. Panie 
Jezu Chryste, Ty znasz moją codzienność. 
Wiesz jak bardzo się spieszę. Naucz mnie za 
przykładem Marty zatrzymywać się przy 
Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.  
 
24 VII – Łk 11,1-13 Kto prosi, otrzymuje w 
obfitości. Jezus opowiada dziś o człowieku, 
którego odwiedził dziś jeden przyjaciel, ale 
potrzebne mu były trzy chleby. Przypomina to 
sytuację Abrahama pod dębami Mamre: trzech 
gości, choć jedna osoba. Każdy bowiem, kto 
prosi o Bożą obecność otrzymuje w obfitości. 
Bóg przychodzi w Trzech Osobach. Jeden 
święty chleb karmi nas miłością całej Trójcy. 
Panie Jezu Chryste naucz mnie modlić się 
tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Daj mi 
łaskę, bym miał odwagę mówić do Ojca 
„Ojcze”. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen 
 
31 VII -Łk 12,13-21 Bądźmy bogaci przed 
Bogiem. Braterstwo, to temat trudny. Kain i 
Abel tak głęboko zatracili więź między sobą że 
doszło do morderstwa. Bracia z przypowieści o 
marnotrawnym synu byli poróżnieni.[…] Dziś 
spotykamy człowieka, któremu brat odebrał 
cały spadek po rodzicach. Można mu 
współczuć, ale Jezus wykorzystuje to 
spotkanie by otworzyć mu serce na 
niebezpieczeństwo bez porównania większe. 
Teraz, gdy stracił spadek, musi szczególnie 
uważać by jego serce nie stało się chciwe. 
Wszyscy, którzy zostali kiedykolwiek 
okradzeni wiedzą, że łatwo wówczas o to, by 
zranione serce stało się jak kamień, wypełniło 
lękiem i nieufnością. Lekarstwem jest 
bogacenie się przed Bogiem. Jeśli zostałeś 

okradziony, bądź jeszcze bardziej 
hojny. Jeśli uderzono cię w prawy 
policzek, nadstaw jeszcze w lewy. Nie 
możemy pozwolić, by krzywdy, które 
nas spotkały, zrobiły z nas 
krzywdzicieli. Panie Jezu Chryste, 
jesteś spichlerzem, w którym pragnę 
zgromadzić wszystkie zapasy. Na 
życie wieczne. Ty jesteś moją 
gwarancją, że nigdy, także w 
wieczności nie będę głodny. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen  
 
07 VIII – Łk 12,32-48 Nie bój się, 
mała trzódko. Już w pierwszym zdaniu 
dzisiejszej Ewangelii otrzymujemy 
słowa od których powinny stopnieć 
nasze serca. Nie bój się mała trzódko. 
To rzeczywiście słowa pełne czułości. 
Bardzo bezpośrednie i serdeczne. A po 
nich następuje wspaniała obietnica, 
która powinna głęboko nas uwalniać: 
Spodobało się waszemu Ojcu dać wam 
królestwo. Mała trzódka to opis naszej 
obecnej sytuacji. Jesteśmy bezbronni i 
zagubieni. Bardzo potrzebujemy 
pomocy, Potrzebujemy pasterza. 
Obietnica królestwa to opis tego, co 
stanie się w przyszłości. Zgubione owce 
staną się właścicielami królestwa, 
właścicielami nieba zasiadającymi na 
tronie wraz z wszechmogącym Bogiem. 
Taka rewolucja w naszym statusie 
dokonać się może tylko w woli Bożej. 
Sami nie jesteśmy w stanie przenieść się 
z poziomu okruchów zagubionych w 
kosmosie na poziom istot niebiańskich 
królujących wraz z Bogiem. Dlatego to 
musi być dar. Oto czuły i serdeczny 
Bóg, wypowiadający piękne słowa: Nie 
bój się mała trzódko, będący 
jednocześnie wszechmocnym Panem 
kosmosu. Gotowy jest podzielić się z 
nami Swoim królestwem. To paradoks, 
który kontemplować trzeba tylko na 
kolanach. Panie Jezu Chryste, chcę 
być dobrym sługą który cierpliwie 
czeka na Twoje przybycie. 
Niezależnie, czy przyjdziesz o drugiej, 
czy o trzeciej straży. Chcę być gotowy 
na Twoje przyjście. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen 
  
14 VIII – Łk 12,49-53 Motywujący 
konflikt. Być może konflikt wcale nie 
jest takim przekleństwem jak nam się 
wydaje. Czasem otwarty konflikt bywa 
lepszy niż fałszywy pokój. O ile 
bowiem fałszywy pokój polega na 
omijaniu trudnych tematów, 
przemilczaniu tego, co ważne, 
udawaniu, że nic nas nie dzieli, dla 
zachowania świętego spokoju, a więc 
pewnego marazmu, o tyle konflikt może 
w niektórych sytuacjach być twórczy. 
Jeśli kłócimy się z tymi, których 
kochamy, to dlatego, że są sprawy na 
których bardzo nam zależy, sprawy 
ważniejsze od świętego spokoju, 
ważniejsze, niż psychiczny komfort. 
Konflikt bywa bardzo motywujący. 
Pozwala sprecyzować swoje stanowisko 
i uniknąć zamiatania spraw pod dywan. 
Jeśli więc nawet nastąpi rozłam, to 

także po to, by na jaw wyszła prawda, o 
naszych sercach. Dopiero wobec tej 
prawdy nastąpić może nawrócenie, gotowi 
będziemy przyjąć pokój, który jest darem 
Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty 
wiesz, jak bardzo nie chciałbym 
poróżnić się z tymi, których kocham. 
Zdecydowanie jednak nie chciałbym 
rozłamu między Tobą, a mną. Tobie 
powierzam pokój mojego serca. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen 
 
21 VII – Łk 13,22-30 Liczy się każdy 
najmniejszy krok. […] 
 
28 VIII – Łk 14,1.7-14 Jezus patrzy z 
miłosierdziem. Dwa pierwsze zdania 
dzisiejszej Ewangelii niosą jakby 
sprzeczne komunikaty. W pierwszym 
czytamy że faryzeusze uważnie 
obserwowali Jezusa. W drugim, że to 
Jezus uważnie patrzy na faryzeuszy i to 
On znajduje w postępowaniu faryzeuszy 
coś godnego potępienia. Ci, którzy mieli 
wiele podejrzeń i spoglądali na Jezusa 
osądzającym wzrokiem, nie znaleźli nic, 
co można by uznać za winę. Sami jednak 
już od początku skompromitowali się 
zachowaniem pełnym pogardy dla innych, 
pychy, egocentryzmu i głupoty. Jest 
bowiem całkowitym brakiem pokory, 
brakiem rozsądku, wepchać się na 
pierwsze miejsce podczas uczty i narazić 
się na przykrość przeniesienia w dół 
hierarchii. Spotkały tu się dwa rodzaje 
spojrzeń. Faryzeusze obserwują, by 
pochwycić Jezusa na grzechu i pozostają 
rozczarowani. Jezus patrzy ze 
zrozumieniem, litością i miłosierdziem a 
jednak dostrzega obraz, który musiał go 
głęboko zasmucić. Panie Jezu Chryste, 
wiem, że na uczcie w Twoim domu będę 
mógł położyć głowę na Twym ramieniu. 
Dziękuję Ci za ten zaszczyt, za tę 
obietnicę, którą złożyłeś mnie, 
grzesznikowi niegodnemu takiego 
miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen. 
 
KATECHEZA  
ŚW. JANA PAWŁA II 
 
WYPEŁNIENIE OBLUBIEŃCZEGO 
SENSU CIAŁA. „Przy zmartwychwstaniu 
… nie będą się ani żenić, ani za mąż 
wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w 
niebie” (Mt22,30;Mk12,25). „Są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc 
uczestnikami zmartwychwstania” (Łk20,36). 
Eschatologiczna komunia człowieka z 
Bogiem ukonstytuowana poprzez miłość 
doskonałego zjednoczenia będzie się żywić 
na gruncie widzenia „twarzą w twarz”, 
oglądem tej najdoskonalszej, bo czysto 
Boskiej komunii, jaką jest trynitarna 
komunia Osób w jedności samego Bóstwa. 
Słowa Jezusa zapisane przez synoptyków 
pozwalają nam wnosić, że uczestnicy świata 
przyszłego w tym zjednoczeniu z żywym 
Bogiem, którego źródłem jest 
uszczęśliwiający ogląd Jego trynitarnej 
jedności i komunii, nie tylko zachowają swą 
autentyczną podmiotowość, ale uzyskają ją 
w mierze daleko doskonalszej, niż w życiu 

doczesnym. Znajdzie w tym także potwierdzenie 
owo prawo całego porządku osobowego wedle 
którego doskonałość komunii nie tylko jest 
uwarunkowana doskonałością czy dojrzałością 
duchową podmiotu, ale także wzajemnie o tej 
doskonałości, czy dojrzałości stanowi. 
Uczestnicy świata przyszłego, czyli doskonałej 
komunii z żywym Bogiem będą cieszyć się 
doskonale dojrzałą podmiotowością. Jeżeli w tej 
doskonale dojrzałej podmiotowości zachowując 
w swym zmartwychwstałym, czyli uwielbionym 
ciele, jego męskość oraz kobiecość „nie będą się 
ani żenić, ani za mąż wychodzić”, to tłumaczy 
się to nie tylko zakończeniem historii, ale także 
całym eschatologicznym autentyzmem 
podmiotowej odpowiedzi na udzielanie się 
Bożego podmiotu, które stanowić będzie 
uszczęśliwiające doświadczenie osobowego 
oddania ze strony Boga, przerastające 
bezwzględnie wszelkie doświadczenia 
doczesności. Wzajemne oddanie samego siebie 
Bogu – oddanie, w którym człowiek 
skoncentruje i wyrazi wszystkie energie swej 
osobowej i zarazem duchowo cielesnej 
podmiotowości będzie odpowiedzią na oddanie 
się samego Boga człowiekowi. W tym 
wzajemnym oddaniu siebie ze strony człowieka, 
które stanie się do głębi i definitywnie 
uszczęśliwiające jako godna osobowego 
podmiotu odpowiedź na oddanie się Boga, 
„dziewiczość”, a raczej „dziewictwo” ciała 
objawi się w pełni jako eschatologiczne 
spełnienie oblubieńczego sensu ciała, jako 
właściwy znak i autentyczny wyraz całej 
osobowej podmiotowości. Tak więc owa 
eschatologiczna sytuacja w której „ nie będą się 
ani żenić, ani za mąż wychodzić” posiada 
gruntowne pokrycie w przyszłym stanie 
osobowego podmiotu , gdy w ślad za widzeniem 
Boga „twarzą w twarz” zrodzi się w nim miłość 
o takiej głębi i sile koncentracji na samym Bogu, 
że ogarnie bez reszty całą jego duchowo – 
cielesną  podmiotowość. Równocześnie zaś owa 
koncentracja poznania (widzenia) i miłości na 
samym Bogu, koncentracja, która nie może być 
niczym innym jak pełnią uczestniczenia w życiu 
wewnętrznym Boga, czyli w samej 
rzeczywistości trynitarnej, będzie odnalezieniem 
w Bogu całego świata w tych relacjach, które są 
konstytutywne dla jego odwiecznego ładu 
(kosmos). Nade wszystko będzie ona 
odnalezieniem się człowieka nie tylko w 
osobowej więzi każdego, ale także w owej 
jedności, jaka właściwa jest dla świata osób w 
ich duchowo cielesnej konstytucji. Wiadomo, że 
jest to jedność komunii. Koncentracja poznania i 
miłości na samym Bogu w trynitarnej komunii 
Osób nie może znaleźć uszczęśliwiającej 
odpowiedzi w tych, którzy staną się 
uczestnikami świata przyszłego inaczej jak tylko 
przez urzeczywistnienie komunii wzajemnej na 
miarę osób stworzonych. I dlatego wyznajemy 
wiarę w „obcowanie świętych” i wyznajemy ją 
w organicznym powiązaniu z wiarą w „ciała 
„zmartwychwstanie” Słowa Chrystusa 
stwierdzające, iż w przyszłym świecie „ nie będą 
się żenić, ani za mąż wychodzić” stoją u podstaw 
tych treści naszej wiary, a zarazem też domagają 
się adekwatnej interpretacji właśnie w jej 
świetle. O rzeczywistości świata przyszłego 
musimy myśleć w kategoriach odnalezienia 
nowej, doskonałej podmiotowości każdego, a 
równocześnie odnalezienia nowej, doskonałej 
intersubiektywności wszystkich. W ten sposób 
rzeczywistość ta oznacza prawdziwe i ostateczne 
spełnienie ludzkiej podmiotowości, a na tym 
gruncie ostateczne spełnienie oblubieńczego 
znaczenia ciała. Wszechstronna koncentracja 
stworzonej, odkupionej i uwielbionej 

podmiotowości na Bogu samym nie odwróci 
człowieka od jego spełnienia, ale wręcz 
przeciwnie, wprowadzi go w nie i w nim 
ugruntuje. Można w końcu powiedzieć, że w 
taki sposób rzeczywistość eschatologiczna 
stanie się źródłem doskonałego, 
urzeczywistnienia porządku trynitarnego w 
stworzonym świecie osób. Słowa Chrystusa, w 
których odwołuje się On do przyszłego 
zmartwychwstania, potwierdzone jego własnym 
zmartwychwstaniem, dopełniają tego, co w tych 
rozważaniach przywykliśmy nazywać 
objawieniem ciała. Objawienie to wnika w samo 
serce rzeczywistości, której doświadczamy, a 
jest nią przede wszystkim człowiek, jego ciało. I 
równocześnie objawienie to pozwala nam 
sięgnąć poza obszar tego doświadczenia w 
dwóch kierunkach. Naprzód w kierunku owego 
„początku” do którego odwołał się Chrystus w 
rozmowie z faryzeuszami na temat 
nierozerwalności małżeństwa, z kolei w 
kierunku świata przyszłego do którego 
Nauczyciel zwraca umysły swych słuchaczy 
wobec saduceuszów, „którzy nie wierzą w 
zmartwychwstanie” Oba te poszerzenia obszaru 
doświadczenia ciała nie pozostają całkowicie 
niedostępne dla naszego teologicznego 
oczywiście rozumienia ciała. To, czym ciało 
ludzkie jest w polu historycznego 
doświadczenia. Człowieka nie odcina się 
hermetycznie od obu tamtych wymiarów jego 
egzystencji ujawnionej poprzez słowa 
Chrystusa. Oczywiście, że chodzi tutaj nie tyle o 
ciało w oderwaniu, ale o człowieka, który jest 
równocześnie duchowy i cielesny. Idąc w obu 
kierunkach wskazanych poprzez słowa 
Chrystusa, możemy nawiązując do 
doświadczenia ciała w wymiarze naszej 
doczesnej egzystencji dokonać niejako 
teologicznej rekonstrukcji tego, czym mogło być 
doświadczenie ciała na „gruncie” objawionego 
„początku” człowieka, jak też tego, czym będzie 
ono w wymiarze świata przyszłego. Możliwość 
takiej rekonstrukcji poszerzającej nasze 
doświadczenie człowieka  - ciała wskazuje 
przynajmniej pośrednio na spójność 
teologicznego obrazu człowieka w tych trzech 
wymiarach. Razem są one konstytutywne dla 
teologii ciała.     
     
MÓWIĄ WIELCY  
 
„Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak 
wtedy, kiedy klęczy przed Bogiem” 

/Św. Jan XXIII/   
 
 
MODLITWA ZA 
KAPŁANÓW  
 
Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste, 
obdarz naszych Kapłanów swą mocą i 
miłością. Uzbrój ich w cierpliwość i 
wyrozumiałość wobec ludzkiej 
słabości. Daj im niezłomne męstwo w 
walce z wszelkim złem. Naucz ich 
pasterskiej troski o zaginione owce i 
uczyń światłymi przewodnikami na 
drogach naszych zwątpień i załamań. 
Zanurz ich w swojej świętości, aby ich 
życie było ciągle żywym znakiem, w 
którym ludzie rozpoznają Ciebie, 
Panie. Amen. 


