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ŚWIĘTY FRANCISZEK 
- wspomnienie liturgiczne  

4 października 
 

Święty Franciszek (Jan 
Bernardone) urodził się w 
Asyżu w roku 1182. Po 
lekkomyślnie spędzonej 
młodości nawrócił się i 
wyrzekłszy się dóbr ojcowskich, 
postanowił naśladować 
Chrystusa. Prowadził życie 
ewangeliczne, umiłowawszy w 
szczególny sposób ubóstwo. 
Wszystkim głosił miłość Bożą. 
Założył Zakon Braci Mniejszych 
i Zakon Sióstr Klarysek, a także 
Trzeci Zakon dla ludzi 
świeckich. Dał początek 
działalności misyjnej wśród 
niewiernych. Pod koniec życia 
otrzymał stygmaty ran 
Chrystusa. Zmarł w Porcjunkuli 
3 października 1226 roku. 
Kanonizował go 16 lipca 1228 
roku papież Grzegorz IX. Papież 
Jan Paweł II ogłosił go 29 
listopada 1979 roku patronem 
ekologów.  
 
 

 
 

 
Październikowa droga wraz z Maryją do Chrystusa 

 
Człowiek w różnych dziedzinach życia wymaga wsparcia ze strony 

innych osób, aby móc odpowiednio się rozwijać i realizować życiowe 

zadania. Potrzebuje on obok siebie tych, którzy zajmą się jego 
wychowaniem, edukacją, wprowadzeniem go w świat wartości oraz 

zadbają o to, aby mógł realizować swe najgłębsze pragnienia związane z 

powołaniem do dialogu ze Stwórcą. Ważne jest, aby dać się poprowadzić 

odpowiednim osobom, które wskażą właściwy kierunek i będą wspierać 

na życiowej drodze. Czymś normalnym jest więc, że pragnie się mieć 

najlepszych wychowawców, poszukuje się odpowiednich nauczycieli, 

korepetytorów i ekspertów w osiąganiu określonych celów. 
 Tak jak człowiek potrzebuje kompetentnych osób wspierających w 

realizacji zadań w porządku doczesnym, tak również, mniej lub bardziej 

świadomie, szuka on autorytetu w sferze duchowej. W obszarze tym 

najważniejszym i ostatecznym celem jest zbawcza relacja z Jezusem 

Chrystusem. Na drodze tego powołania nie ma większego wsparcia i 

autorytetu od Matki Bożej, która najlepiej z ludzi zna Chrystusa i 
najbardziej Go kocha. Ona jest najdoskonalszą Przewodniczką 

prowadząca do Jej Syna. Maryja chce zaprowadzić każdego człowieka do 
spotkania z Tym, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem”.  
 W odkrywaniu Jej macierzyńskiej obecności na drodze do Chrystusa 

nieopisanym darem jest modlitwa różańcowa. Przez Różaniec Święty 

człowiek wkracza w niezwykłą przestrzeń działania Maryi, która jako 

„Mistrzyni życia duchowego” i „Pełna łaski” jest w stanie najbardziej ze 
stworzeń otwierać się na nieskończoną głębie miłości Jej Syna. Dla 

każdego, kto modli się Różańcem Maryja wyprasza łaskę kontemplacji 
tajemnic różańcowych, przez które wierzący, przemierzając sceny 

Ewangelii, na nowo otwiera się na życiodajną obecność i miłość 

Chrystusa. 
ks. Marcin Kania 

 
 

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY 
 
Aby Kościół wierny Ewangelii i odważny w głoszeniu, był 
przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego 
człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.  
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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 

 

 
                                              
 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 
 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA:  LUBAWA   godz. 6.30 w Kaplicy św. Franciszka 
                                                                       /od poniedziałku do soboty/ 
                                                                       godz. 16.30 w kościele parafialnym 
                                                                                                                 /codziennie/ 
                                                                       (w środę dziesiątka różańca w łączności 
                                                                       z nowenną do MB Nieustającej Pomocy) 
                                                   MORTĘGI  godz. 17.30, kościół  
                                                                       /od poniedziałku do soboty/ 

                                                                                                                   
                                                       
Fot.: modlitwa.net                                                      

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. Blanka Laskowska – 4 IX 
2. Igor Licznerski – 4 IX 
3. Blanka Buczkowska – 10 IX 
4. Leon Karbowski – 11 IX 
5. Olivier Rogórz – 17 IX 
6. Julian Luda – 17 IX 
7. Klara Szulc – 25 IX 

 
 

2. ŚLUBY 
 

1. Michał Gyziński i Magdalena Strzałkowska – 17 IX 
2. Adrian Osicki i Ewelina Malinowska – 22 IX 

 
 

3. POGRZEBY  
 

1. Anna Grędzińska – 10 IX 
2. Elżbieta Siemieńska – 12 IX 
3. Lech Woźniak – 20 IX 

 
    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 X - sobota, św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora 

Kościoła Hi 42,1-3.5-6.12-17; Ps 119; 
Łk 10,17-24 
02 X - XXVII Niedziela Zwykła, Ha 
1,2-3;2,2-4; Ps 95; 2 Tm 1,6-8.13-14; 
Łk 17,5-10 
04 X - wtorek, św. Franciszka z 

Asyżu Ga 1,13-24; Ps 139; Łk 10,38-42 
05 X - środa, św. Faustyny 

Kowalskiej, dziewicy Ga 2,1-2.7-14; 
Ps 117; Łk 11,1-4 
07 X - piątek, NMP Różańcowej Ga 
3,7-14; Ps 111; Łk 11,15-26 
09 X - XXVIII Niedziela Zwykła, 2 
Krl 5,14-17;Ps 98; 2 Tm 2,8-13; Łk 
17,11-19 
16 X - XXIX Niedziela Zwykła,  Wj 
17,8-13; Ps 121; 2 Tm 3,14-4,2; Łk 
18,1-8 
18 X - wtorek, Św. Łukasza 

Ewangelisty, święto  2 Tm 4,9-17a; Ps 
145; Łk 10,1-9 
22 X - sobota, Św. Jana Pawła II, 

wspomnienie Ef 4,7-16; Ps 122; Łk 
13,1-9 
23 X - XXX Niedziela Zwykła, Dzień 

Misyjny Syr 35,12-14.16-18; Ps 34; 2 
Tm 4,6-9.16-18; Łk 18,9-14 
28 X - piątek, Świętych Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza, święto Ef 
2,19-22; Ps 19; Łk 6,12-19 
31 X - XXXI Niedziela Zwykła, w 

kościołach poświęconych, których 

data poświęcenia jest nieznana: 

Rocznica poświęcenia kościoła 

własnego, uroczystość Mdr 11,22-12.2; 
Ps 145; 2 Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10 
 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
/komentarz - o. M. Legan OSPPE/ 
 
02 X - Łk17,5-10 Być sługą nieużytecznym. 

Współczesny człowiek nie lubi mówić o swoich 

powinnościach. Zdecydowanie woli wyliczać 
swoje prawa. Nie lubi również myśleć o sobie, 

jako o poddanym, a o swojej pracy, jako o 
służbie. Tymczasem Jezus zachęca nas dzisiaj 
byśmy nie tylko nazwali samych siebie sługami, 

lecz jeszcze sługami nieużytecznymi. A swoje 

wysiłki określili powinnością odmawiając sobie 

jakichkolwiek zasług. Ewangelia jest zawsze 

wbrew egoizmowi człowieka, wbrew 

wywyższaniu, czynieniu się ważnym. To cios w 
nasze egocentryczne serca. Cios w cywilizację 

opartą na wyższości ludzi produktywnych, i 

więcej jeszcze: cios w przekonanie, że wolność 
jest najwyższą wartością. Gdy człowiek 

pokorny odważy się służyć, zaczyna 

realizować się owa trudna Ewangelia, a w 
świecie, który odbiera życie, nieużyteczni 

słudzy odkrywają, że mają życie w obfitości. 

Panie Jezu Chryste, nie chcę być panem 

swojego losu, pragnę, abyś Ty nim był. W 

Twoje ręce powierzam samego siebie, i 

historię swojego życia. Który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. Amen.  
 
09 X – Łk 17,11-19 Pojednanie w Sercu 
Jezusa.  Podział na Żydów i Samarytan był 
jednym z najostrzejszych i najbardziej 
brutalnych, jakie znała ziemia czasów 

Jezusa. Pomiędzy Żydami i Samarytanami 

istniał […] mur, nietajona wrogość, 
obrzydzenie. Żyd i Samarytanin nie znosili 

swojej obecności. Gardzili sobą, Nie pili z 

tego samego kubka. Tymczasem Jezus 
wytrwale próbuje ów mur zburzyć. Zapewne 

nawet dla Ewangelistów wspomnienie o 
fakcie, że jedynie Samarytanin powrócił, 

aby podziękować po oczyszczeniu, było 
zaskakujące, a może zawstydzające, a nawet 

irytujące. Odważnie notują jednak to 

wydarzenie aby nie uronić nic z tej 

fundamentalnej misji Jezusa, jaką było 

pojednanie ludzkości w Jego Sercu. Panie 
Jezu Chryste, Ty uzdrawiasz z nienawiści 

i pogardy, oczyść mnie z moich uprzedzeń 

wobec innych ludzi. Który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. Amen.  
 
16 X – Łk 18,1-8 Bądźmy wytrwali. 
Czytając dzisiejszą Ewangelię zdumiewamy 
się postawą sędziego, który zniecierpliwiony 

i zniechęcony czuje przymus, by czynić coś 

dobrego i sprawiedliwego. Wobec tej silnej 
postaci gdzieś w cień umyka nam owa 

udręczona kobieta samotna i nic nie 

znacząca, która jednak miała w sobie tak 

wielką siłę lub desperację, by wytrwale 

prosić i nie ustawać, w swoich błaganiach. 

Jak bardzo musiała być udręczona, 

osłabiona, zniszczona, skoro ów zły sędzia 

był jej ostatnią i jedyną nadzieją. A jednak 
musiała być też człowiekiem wielkim i 
odważnym, mężnym i silnym, skoro z taką 

wytrwałością gotowa była prosić o pomoc. 

Obyśmy mieli choć część tej mądrości, gdy 

zwracamy się do Boga. Panie Jezu 
Chryste, Twój Ojciec w niczym nie 
przypomina złego sędziego. Ja jednak 

pragnę w swoich błaganiach stać się 

podobny do wytrwałej wdowy, która całe 

swoje życie składa w Jego ręce. Który 

żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
 
23 X – Łk 18,9-14 Ekonomia zbawienia. 
W ekonomii zbawienia panują reguły, 

których nie wymyśliłby żaden człowiek. 
Skupienie na sobie, autotematyczność, 

egocentryzm – oto główne przeszkody w 

naszej relacji z Bogiem, która wymaga 
skruszonego serca i pokory. Faryzeusz 
sprawia wrażenie, jakby miał ducha 

dziękczynienia- „Boże, dziękuję Ci, że nie 

jestem jak inni ludzie”- w rzeczywistości 

jest to jednak zły duch porównywania, który 
go zwiódł infekując pychą. Celnik, który 

pozornie dystansuje się od Boga, stał z 

daleka, jest w rzeczywistości w 

samym Jego Sercu, i został 

usprawiedliwiony, bo znał całą swoją 

ludzką biedę, i nie próbował jej ukryć. 

Ekonomia Boga jest bardzo 
szczególna. Tu wartość płynie tylko z 

miłości. Panie Jezu Chryste, dziś nie 

śmiem nawet oczu podnieść ku 

niebu. Biję się w piersi i wołam: 

Bądź miłościwy dla mnie 

grzesznego. Który żyjesz i królujesz 

na wieki wieków. Amen.  
 
30 X – Łk 19,1-10  By na zawsze 
być z Nim. Zacheusz, mały człowiek, 

który zdecydował się na karierę 

zdziercy podatkowego, z pewnością 

gardził sobą w skrytości i do niskiego 

wzrostu dodał niską samoocenę. 

Jednak w dniu, w którym stanął na 

konarach drzewa, stał się jakoś 

podobny do Chrystusa. Sykomora, na 
którą się wspiął była zapowiedzią 
tego, czego Jezus dokonał dla niego 

na Golgocie. Z perspektywy drzewa 
zobaczył, że wywyższenie, patrzenie 

na czubki ludzkich głów, to także 

doświadczenie głębokiej samotności, 

która woła o obecność Boga. Kiedy 

więc wzrok Jezusa skrzyżował się z 

jego wzrokiem, gotów był oddać 

wszystko, nie tylko to, co ukradł, lecz 

także samego siebie, by już na zawsze 

być z Nim. Panie Jezu Chryste Ty 
przyszedłeś szukać i zbawiać to, co 

zginęło. Oto ja idę za Tobą, byś 

mnie odnalazł i ogarnął swoją 

miłością. Który żyjesz i królujesz na 

wieki wieków. Amen.  
 
KATECHEZA  
ŚW. JANA PAWŁA II 
 
INTERPRETACJA 
ZMARTWYCHWSTANIA U ŚW. 

PAWŁA. Rozważaliśmy słowa 

Chrystusa Pana na temat „świata 

przyszłego”, który wyłoni się wraz ze 
zmartwychwstaniem ciał. Słowa te 

znalazły szczególnie intensywny 

oddźwięk w nauczaniu św. Pawła. 

Między odpowiedzią daną 

saduceuszom, jaką zapisali synoptycy 

(Mt 22,30; Mk 12,25; Łk 20,35), a 
apostolatem Pawła stanął nade 

wszystko sam fakt Chrystusowego 
Zmartwychwstania oraz cały szereg 

spotkań ze Zmartwychwstałym, do 

których jako ogniwo ostatnie trzeba 
zaliczyć wydarzenie pod 

Damaszkiem. Nawrócony wówczas 
Szaweł z Tarsu, późniejszy Paweł i 

apostoł pogan, miał dzięki temu 

również swoja doświadczenie 

paschalne na podobieństwo innych 
Apostołów. A u podstaw jego wiary 

w zmartwychwstanie stoi z pewnością 

owo spotkanie ze 
Zmartwychwstałym, które stało się 

początkiem i fundamentem jego 

apostolatu. Trudno tu streszczać i 

komentować cały wspaniały wywód z 

15 rozdziału 1 Listu do Koryntian we 
wszystkich jego szczegółach. 

Znamienne, iż Chrystus w tych słowach, 

jakie zapisali synoptycy, odpowiadał 

saduceuszom, którzy „nie wierzą w 

zmartwychwstanie”, Paweł zaś 

odpowiada, a raczej (zgodnie ze swym 
temperamentem, polemizuje z tymi, , 
którzy je kwestionują. Chrystus w swej 

odpowiedzi (przed paschalnej) nie 
powoływał się na własne 

zmartwychwstanie, natomiast 
odwoływał się do podstawowej 

rzeczywistości starotestamentalnego 

Przymierza, do rzeczywistości Boga 

Żywego, która jest źródłem 

przeświadczenia o możliwości 

zmartwychwstania: „Bóg Żywy jest 

Bogiem żyjących, a nie umarłych”(Mk 
12,27). Paweł w swym po paschalnym 
wywodzie na temat przyszłego 
zmartwychwstania odwołuje się do 

rzeczywistości i prawdy 

zmartwychwstania Chrystusa. Tej 
prawdy broni nade wszystko jako 
fundamentu całej wiary: „jeśli Chrystus 

nie zmartwychwstał (…) próżna jest 

także wasza wiara (…) tymczasem 

jednak Chrystus zmartwychwstał” (1 
Kor 15,14.20). Znajdujemy się tutaj na 

tej samej linii objawienia: 
zmartwychwstanie Chrystusa jest 
ostatecznym i najpełniejszym słowem 
objawienia się Boga Żywego jako 

„Boga żyjących, a nie umarłych”(Mk 
12,27). Jest ono ostatnim i 
najpełniejszym potwierdzeniem prawdy 

o Bogu, która przemawia słowem tego 

objawienia od początku. Jest ono 

równocześnie odpowiedzią Boga Życia 

na historyczną konieczność śmierci, 

której człowiek został poddany od 

momentu złamania pierwszego 

Przymierza, - śmierci, która weszła w 
jego dzieje wraz z grzechem. Tę 

odpowiedź, zwycięstwo nad śmiercią 

obrazuje 1 List do Koryntian, rozdział 

15 ze szczególną przenikliwością, 

ukazując zmartwychwstanie Chrystusa 

jako początek owego eschatologicznego 

spełnienia, w którym przez Niego i w 

Nim wszystko wróci do Ojca, wszystko 
zostanie Mu poddane, czyli oddane do 
końca, tak, „aby Bóg był wszystkim we 
wszystkich”(1 Kor 15-28). I wtedy w 
tym ostatecznym przezwyciężeniu 
grzechu, tego, co przeciwstawiało 

stworzenie Stwórcy – zostanie również 

przezwyciężona śmierć: „jako ostatni 

wróg zostanie pokonana śmierć”(1 Kor 
15,26). W takim kontekście znajdują się 

słowa, które można uznać za syntezę 

Pawłowej antropologii 

zmartwychwstania. I przy tych słowach 

wypadnie nam nieco dłużej się 

zatrzymać. „Podobnie rzecz się ma – 
czytamy w 1 Liście do Koryntian 15,42-
46 – ze zmartwychwstaniem. Zasiewa 
się zniszczalne, powstaje zaś 

niezniszczalne, sieje się niechwalebne, 

powstaje chwalebne, sieje się słabe, 

powstaje mocne. Zasiewa się ciało 

zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli 

jest ciało zmysłowe, powstanie też ciało 

duchowe. Tak też jest napisane: Stał się 

pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a 

ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie 

było jednak wpierw tego, co duchowe, ale 
to, co ziemskie, duchowe było potem”. 

Pomiędzy Pawłową antropologią 

zmartwychwstania, a tamtą, która wyłania 
się z zapisu synoptyków zachodzi 

merytoryczna spójność, z tym że tekst 1 

Listu do Koryntian jest bardziej 
rozbudowany. Paweł uczy tego samego, co 

głosił Chrystus, wnikając równocześnie w 

różne aspekty tej prawdy, która w słowach 

zapisanych u synoptyków została 

wypowiedziana zwięźle i zasadniczo. 

Znamienne przy tym dla tekstu Pawłowego 

jest to, że perspektywę eschatologiczną 

człowieka, opartą na wierze „w ciała 
zmartwychwstanie”, łączy on zarówno z 

odniesieniem do „początku”, jak też z 

głęboką świadomością sytuacji 

„historycznej” człowieka. Człowiek ten, do 

którego się zwraca w 1 Liście do Koryntian, 

człowiek opierający się podobnie jak 

saduceusze możliwości zmartwychwstania, 

ma swoje, również historyczne 

doświadczenie ciała, a z doświadczenia tego 

wynika, że jest to ciało zniszczalne, że jest 

ono słabe i zmysłowe, że wobec tego jest 

niechwalebne. Takiego to właśnie 
człowieka zarówno w gminie korynckiej jak 

i adresata wszystkich epok, Paweł 

skierowuje do Chrystusa, „ostatniego 

Adama”. Każe temu człowiekowi iść 

śladem swojego doświadczenia 

paschalnego. Równocześnie przypomina 

mu „pierwszego Adama”, czyli każe 

zwrócić się do „początku”, do tej pierwszej 

prawdy o człowieku, i o świecie, która leży 

u podstaw całego objawienia tajemnicy 

Boga Żywego. Tak więc w tej swojej 
syntezie Paweł odtwarza to wszystko, co 

wypowiedział Chrystus w trzech różnych 

momentach : odwołując się do początku 

(Mt 19,3-8; Mk 10,2-9) w rozmowie z 
faryzeuszami; do serca ludzkiego jako 
miejsca przesilania się pożądliwości 

wewnątrz człowieka w Kazaniu na Górze 

(Mt5,27); oraz do zmartwychwstania, jako 
do rzeczywistości „świata przyszłego” w 

rozmowie z saduceuszami (Mt 22,30; Mk 
12,25; Łk 20,35). Do stylu Pawłowej 

syntezy należy więc to, iż zapuszcza ona 
swe korzenie w całości objawionej 

tajemnicy stworzenia i odkupienia, z niej 
wyrasta i tylko w jej świetle się tłumaczy. 

Stworzenie człowieka to ożywienie duchem 
materii, czyli ciała, dzięki czemu „pierwszy 

człowiek Adam stał się duszą żyjąca”. Tekst 

Pawłowy powtarza tu słowa z Księgi 

Rodzaju. Z tego samego źródła wiadomo, 

że to pierwotne uduchowienie ciała uległo 

zepsuciu przez grzech. Chociaż w tym 

miejscu 1 Listu do Koryntian autor nie 
mówi bezpośrednio o grzechu 

pierworodnym, to jednak szereg określeń, 

jakie daje ciału człowieka historycznemu, 

pisząc, że jest ono zniszczalne, słabe, 

zmysłowe, niechwalebne, wskazuje 

dostatecznie na to, co wedle objawienia jest 
skutkiem grzechu – na to, co w innym 
miejscu Paweł nazwie „niewolą zepsucia” 

(Rz 8,21). Tej „niewoli zepsucia” uległo 

całe stworzenie poprzez grzech człowieka, 

postawionego przez Stwórcę wśród 

widzialnego świata, aby panował. Tak więc 

grzech człowieka ma wymiar nie tylko 
wewnętrzny, ale i „kosmiczny”. W tym 
wymiarze ciało, to które Paweł 

charakteryzuje jako zniszczalne, słabe, 

zmysłowe i niechwalebne – wyraża w sobie 

stan stworzenia po grzechu. Stworzenie to 
bowiem „aż dotąd jęczy  i wzdycha w 

bólach rodzenia”. Jednakże tak, jak 

macierzyński ból rodzenia łączy się z 

pragnieniem narodzin, z nadzieją na 

nowego człowieka, tak też i stworzenie całe 
„z upragnieniem oczekuje objawienia się 

synów Bożych (…) w nadziei że również i 
ono zostanie wyzwolone z niewoli 
zepsucia, by uczestniczyć w wolności i 

chwale dzieci Bożych” (Rz 8,19-21).  
W takim to właśnie „kosmicznym 

kontekście” Listu do Rzymian starajmy się 

dopracować pełne zrozumienie Pawłowej 

interpretacji zmartwychwstania. Jeżeli 

obraz ciała człowieka kryje dla Pawła nie 

tylko „niewolę zepsucia”, ale też nadzieję 

jaka towarzyszy „bólom rodzenia”, to 

dlatego, ze Apostoł widzi w tym obrazie 

tajemnicę Odkupienia. Świadomość 
Odkupienia wyzwala się wśród tych 

wszystkich doświadczeń człowieka, które 

można określić jako „niewolę skażenia”. 

Wyzwala się zaś dlatego, że odkupienie 

działa w duszy człowieka poprzez dary 

Ducha: „My wszyscy, którzy posiadamy 

pierwsze dary Ducha (…) całą swoja istotą 

wzdychamy, oczekując odkupienia naszego 

ciała”. Odkupienie jest drogą do 

Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie 
stanowi ostateczne dopełnienie odkupienia 
ciała. Do analizy Pawłowego tekstu 1 Listu 

do Koryntian powrócimy.  
 
MÓWIĄ WIELCY  
 
„Kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, 

Ona natychmiast przybędzie…” 
                /Św. Jan Maria Vianney/ 
 
MODLITWA  
 
Potężna Niebios Królowo i Pani 

Aniołów, Ty, któraś otrzymała od 

Boga posłannictwo i władzę, by 

zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię 

pokornie, rozkaż hufcom anielskim, 

aby ścigały szatanów, stłumiły ich 

zuchwałość, a zwalczając ich 

wszędzie, strąciły do piekła. Święci 

Aniołowie i Archaniołowie, brońcie 

nas i strzeżcie. Amen. 


