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Wokó³ Sakramentów
Sk¹d siê bierze kap³añstwo?
Zacznijmy od prostego pytania: dlaczego ksiê¿y
nazywamy kap³anami, skoro jedynym Kap³anem jest
Chrystus? W Liœcie do Hebrajczyków wyraŸnie
czytamy: Podczas gdy w Starym Testamencie „wielu
by³o kap³anami, gdy¿ œmieræ nie zezwala³a im trwaæ
przy ¿yciu, Ten w³aœnie, poniewa¿ trwa na wieki, ma
kap³añstwo nieprzemijaj¹ce. Przeto i zbawiaæ na wieki
mo¿e ca³kowicie tych, którzy przez Niego zbli¿aj¹ siê do Boga, bo zawsze ¿yje, aby siê
wstawiaæ za nimi” (7,23–25). I nastêpnie List do Hebrajczyków wyjaœnia, ¿e Chrystus Pan
jest nie tylko jedynym Kap³anem, ale te¿ swoj¹ Ofiarê z³o¿y³ jeden jedyny raz, mianowicie
z samego siebie (w. 27). Skoro jest tylko jeden Kap³an, Jezus Chrystus, co to znaczy, ¿e my
wszyscy – wierz¹cy w Chrystusa i ochrzczeni – jesteœmy powo³ani do jakiegoœ kap³añstwa?
Jest tylko jedna odpowiedŸ na to pytanie: Nasze kap³añstwo jest mo¿liwe tylko jako udzia³
w jedynym kap³añstwie Jezusa Chrystusa. Ostatni Sobór tak o tym pisze: W Duchu
Œwiêtym „wszyscy wierni staj¹ siê œwiêtym i królewskim kap³añstwem, sk³adaj¹ Bogu
duchowe ofiary przez Jezusa Chrystusa i g³osz¹ wspania³e dzie³a Tego, który ich wezwa³
z ciemnoœci do przedziwnego swojego œwiat³a. Nie ma zatem ¿adnego cz³onka, który by
nie uczestniczy³ w pos³annictwie ca³ego Cia³a, lecz ka¿dy ma nosiæ w swoim sercu Jezusa
jako œwiêtoœæ, a duchem proroctwa dawaæ œwiadectwo o Jezusie” (DK 2). Istot¹
kap³añstwa jest zdolnoœæ do sk³adania – zarówno za siebie, jak za innych – ofiar, które
podobaj¹ siê Bogu. Otó¿ podobnie jak w ostatecznym wymiarze jest tylko jeden Kap³an,
Jezus Chrystus, a wszelkie inne prawdziwe kap³añstwo jest uczestnictwem w Jego
kap³añstwie jedynym, tak samo jest tylko jedna Ofiara, która mo¿e podobaæ siê Bogu. Jest
ni¹ ta Ofiara mi³oœci, któr¹ Jezus, jedyny Kap³an, z³o¿y³ z samego siebie na Kalwarii.
Dlaczego zatem S³owo Bo¿e równie¿ nas wzywa do sk³adania ofiar Bogu? Na przyk³ad
Aposto³ Pawe³ zachêca nas, abyœmy „dali cia³a swoje na ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, Bogu
przyjemn¹, jako wyraz naszej rozumnej s³u¿by Bo¿ej” (Rz 12,1). OdpowiedŸ na to pytanie
jest podobna do odpowiedzi na pytanie poprzednie: Jeœli pragniemy sk³adaæ Bogu ofiarê
z samych siebie, musimy zabiegaæ o to, aby jedyny Kap³an raczy³ j¹ w³¹czyæ w tê jedyn¹
Ofiarê, któr¹ On z³o¿y³ na krzy¿u i która zawsze podoba siê Jego Przedwiecznemu Ojcu.
Kto oczyma wiary zobaczy tê prawdê o jedynym Kap³anie i o jedynej Ofierze oraz o naszym
uczestnictwie w jednym i drugim, natychmiast rozumie, dlaczego tak pierwszorzêdne
znaczenie ma w Koœciele Eucharystia.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 10,11-18).
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje za owce. Najemnik zaœ
i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie s¹ w³asnoœci¹, widz¹c nadchodz¹cego wilka,
opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, ¿e jest najemnikiem
i nie zale¿y mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znaj¹, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. ¯ycie moje oddajê za owce.
Mam tak¿e inne owce, które nie s¹ z tej owczarni. I te muszê przyprowadziæ i bêd¹ s³uchaæ
g³osu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego mi³uje Mnie Ojciec, bo Ja
¿ycie moje oddajê, aby je [potem] znów odzyskaæ. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie
je oddajê. Mam moc je oddaæ i mam moc je znów odzyskaæ. Taki nakaz otrzyma³em
od mojego Ojca".
* * * * * * * * * * * *
CZYIMI JESTEŒMY DZIEÆMI?
Liturgia S³owa ukazuje nam dzisiaj Jezusa, Dobrego Pasterza, który
w przeciwieñstwie do wielu przywódców na tym œwiecie szuka dobra
„owiec”, a nie swego w³asnego (Ewangelia). Tote¿ jedynie Chrystus ma
prawo nazywaæ siê „pasterzem”. Wszyscy inni, w wiêkszym lub
mniejszym stopniu, s¹ najemnikami. Dlatego nie ma innego „imienia,
w którym moglibyœmy byæ zbawieni” (czyt. I). Ilustracj¹ tej prawdy jest
uzdrowienie chromego w imiê Jezusa. Podobnie jak Chrystus uzdrowi³
chorego przez zaanga¿owanie Piotra, tak i dzisiaj uwalnia œwiat od z³a
przez zaanga¿owanie tych, którzy s¹ dzieæmi Bo¿ymi. Bo w³aœnie dziêki
ofierze ¿ycia Dobrego Pasterza stajemy siê dzieæmi Bo¿ymi (czyt. II).
To Bo¿e dzieciêctwo nie mo¿e byæ porównywane do zwyk³ej adopcji.
Ludzka adopcja, nawet jeœli o¿ywiana jest wielk¹ mi³oœci¹, zawsze pozostaje czymœ
zewnêtrznym. Wiêzy, które ³¹cz¹ rodziców z adoptowanymi dzieæmi, wynikaj¹ z zewnêtrznej
umowy. Bóg natomiast przemienia nas od wewn¹trz poprzez ³askê uœwiêcaj¹c¹, poprzez dary
Ducha Œwiêtego, czyni¹c nas w ten sposób swoimi dzieæmi. Prze¿ywanie daru dzieciêctwa
Bo¿ego jest jednak na tym œwiecie tymczasowe i niepe³ne. Jego pe³ne prze¿ywanie nast¹pi
w dniu powtórnego przyjœcia naszego Pana. Wtedy to „bêdziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest”. Tymczasem trzeba nam ¿yæ w radoœci posiadania daru
dzieciêctwa, a nierzadko w doœwiadczaniu dŸwigania krzy¿a, lecz nade wszystko winniœmy
pytaæ, czyimi jesteœmy dzieæmi.

* * * * * * * * * * * *
Ka¿dy ochrzczony jest powo³any do dawania œwiadectwa, s³owami i ¿yciem, ¿e Jezus zmartwychwsta³, ¿yje i jest
obecny wœród nas. My wszyscy mamy dawaæ œwiadectwo, ¿e Jezus ¿yje. Mo¿na by siê zapytaæ: a co to znaczy byæ
œwiadkiem? Œwiadek to ktoœ, kto widzia³, kto pamiêta i opowiada. Zobaczyæ, pamiêtaæ i opowiadaæ – te trzy
czasowniki opisuj¹ to¿samoœæ i misjê œwiadka.
Treœci¹ œwiadectwa chrzeœcijañskiego nie jest jakaœ teoria, ideologia czy system przykazañ i zakazów, jakieœ
moralizowanie, lecz orêdzie zbawienia, konkretne wydarzenie, wiêcej, Osoba: Chrystus zmartwychwsta³y, ¿yj¹cy,
jedyny Zbawiciel wszystkich. O Nim mo¿e œwiadczyæ tylko ten, kto osobiœcie Go doœwiadczy³ na modlitwie,
w Koœciele, na drodze, która ma swój fundament w chrzcie, pokarm w Eucharystii, pieczêæ w bierzmowaniu, a ci¹g³e
nawracanie siê w sakramencie pokuty. Dziêki tej drodze, po której prowadzi nas S³owo Bo¿e, ka¿dy chrzeœcijanin
mo¿e siê staæ œwiadkiem Jezusa zmartwychwsta³ego. A jego œwiadectwo jest tym bardziej wiarygodne, im bardziej
przejawia siê w jego stylu ¿ycia: ewangelicznym, radosnym, odwa¿nym, ³agodnym, spokojnym i mi³osiernym.
papie¿ Franciszek
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Sk¹d siê bierze kap³añstwo? (c.d.)
„To czyñcie na moj¹ pami¹tkê!” (£k 22,19; 1 Kor 11,24) – powiedzia³ Pan Jezus, ustanawiaj¹c tê
Tajemnicê uobecniania swojej jedynej Ofiary. Uobecnia siê ona dla nas, abyœmy - jako poszczególni
ochrzczeni, ale równie¿ jako ca³y Koœció³ – sk³adali Przedwiecznemu Ojcu, w jednoœci z naszym
jedynym Kap³anem, Jego jedyn¹ Ofiarê, a zarazem abyœmy do tej jedynej Ofiary do³¹czali samych
siebie i ca³¹ nasz¹ drogê do Boga. Ten nasz udzia³ w Eucharystii jest wiêc dzia³aniem specyficznie
kap³añskim. Nie tylko ksi¹dz przy o³tarzu, ale wszyscy, którzy w wierze uczestnicz¹ we Mszy œw.,
w³¹czaj¹ siê w dzia³anie jedynego Kap³ana oraz w Jego jedyn¹ Ofiarê. Dziêki tej analizie ³atwiej bêdzie
nam zrozumieæ, dlaczego ksiê¿y, czyli tych naszych braci, którzy przewodnicz¹ Koœcio³owi zebranemu
na Eucharystiê, nazywamy kap³anami. Przez sakrament chrztu wszyscy jesteœmy uzdolnieni
i powo³ani do kap³añstwa królewskiego, o którym mówi zarówno Apokalipsa, jak i Aposto³ Piotr.
Natomiast ci, którzy przez sakrament œwiêceñ zostali wybrani na pasterzy i nauczycieli w Koœciele,
wype³niaj¹ kap³añstwo s³u¿ebne. Zarówno kap³añstwo królewskie, jak to s³u¿ebne – to wszystkich
chrzeœcijan i to pasterzy Koœcio³a – jest uczestnictwem w jedynym kap³añstwie Chrystusa Pana.
O kap³añstwie s³u¿ebnym czytamy w Nowym Testamencie
wielokrotnie. S³owa Pana Jezusa: „To czyñcie na moj¹
pami¹tkê” zosta³y skierowane do Aposto³ów, a nie do
wszystkich wierz¹cych. Ju¿ Aposto³ Pawe³ wyraŸnie rozró¿nia
hierarchiê w Koœciele oraz tych, którym ona s³u¿y: „My
jesteœmy pomocnikami Boga, wy zaœ jesteœcie uprawn¹ rol¹
Bo¿¹ i Bo¿¹ budowl¹” (1 Kor 3,9). „Niech wiêc ludzie – czytamy
nieco dalej – uwa¿aj¹ nas za s³ugi Chrystusa i za szafarzy
tajemnic Bo¿ych” (1 Kor 4,1). Zatem nie jest to wymys³ ludzki,
¿e jedni ludzie s¹ dla innych ludzi „szafarzami Bo¿ych
tajemnic”. Aposto³owie ustanawiali w Koœciele swoich
pomocników i nastêpców. Dokonywali tego przez
sakramentalny obrzêd w³o¿enia r¹k. Aposto³ Pawe³ napisa³ do m³odego biskupa, Tymoteusza:
„Przypominam ci, abyœ rozpali³ na nowo charyzmat Bo¿y, który jest w tobie przez na³o¿enie moich r¹k”
(2 Tm 1,6; por. 1 Tm 4,14). Przeciêtny ksi¹dz s³ucha wielokrotnie tych s³ów, bo s¹ one czêsto
przypominane podczas rekolekcji dla kap³anów.
Ju¿ w czasach apostolskich tego sakramentu „w³o¿enia r¹k” udzielali nie tylko sami Aposto³owie, ale
równie¿ ci, którzy sami wczeœniej otrzymali „w³o¿enie r¹k” od Aposto³ów. Ci wszyscy, którzy w ten
sposób zostali ustanowieni w Koœciele „stró¿ami” (z grecka episkopoi – „biskupami”) oraz „starszymi”
(presbiteroi), ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za Koœció³. „Uwa¿ajcie na samych siebie – ¿egna
siê Aposto³ Pawe³ z biskupami Azji Mniejszej przed swoj¹ ostatni¹ podró¿¹ – i na ca³e stado, w którym
Duch Œwiêty ustanowi³ was biskupami, abyœcie kierowali Koœcio³em Boga, który On naby³ w³asn¹
krwi¹” (Dz 20,28; por. 1 P 5,1–3). Zatem Aposto³owie w³o¿yli na nich rêce, ale biskupami ustanowi³ ich
w Koœciele sam Duch Œwiêty – w³aœnie przez ów sakramentalny obrzêd w³o¿enia r¹k. Jeœli ktoœ chce siê
dowiedzieæ, jak wa¿ni s¹ kap³ani dla samego nawet istnienia Koœcio³a, niech siê dobrze przypatrzy,
co na ten temat s¹dz¹ nieprzyjaciele wiary i Koœcio³a. Od czasów staro¿ytnych a¿ po nasz wiek XXI
przeœladowcy Koœcio³a g³ówne ostrze represji zawsze kierowali przeciw biskupom i kap³anom.
Intuicyjnie wyczuwali prawdê s³ów Pana Jezusa: „Uderz w pasterza, a rozprosz¹ siê owce” (Mt 26,31).
Bo Koœció³ gromadzi siê wokó³ o³tarza. Wystarczy zatem uderzyæ w tych, którzy sprawuj¹ Mszê œwiêt¹
i karmi¹ lud Bo¿y Cia³em Pañskim, a¿eby rozsypa³a siê duchowa konstrukcja Koœcio³a i ¿eby lud Bo¿y
uleg³ rozproszeniu i dezorientacji. Módlmy siê, a¿eby ci gorliwi stali siê jeszcze gorliwsi. A¿eby ci,
którzy w swojej s³u¿bie siê zaniedbali, wrócili do pierwszej gorliwoœci. Ogarnijmy naszymi modlitwami
równie¿ tych, którzy z³ymi postêpkami zniewa¿yli swoje kap³añstwo – a¿eby siê opamiêtali i wrócili do
Pana Jezusa. Oby wszyscy nasi kap³ani „rozpalili w sobie na nowo charyzmat Bo¿y”, którym zostali
obdarzeni w dniu swoich œwiêceñ.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedziel¹ Dobrego Pasterza ze wzglêdu
na proklamowan¹ w tê niedzielê perykopê ewangeliczn¹ o Chrystusie Dobrym Pasterzu. Podczas
Mszy Œwiêtej modliliœmy siê o powo³ania do s³u¿by Bogu w Koœciele i podobnie bêdziemy czyniæ
w najbli¿szym tygodniu z racji obchodzonego dziœ 52. Œwiatowego Dnia Modlitw o Powo³ania,
rozpoczynaj¹cego okresowe dni modlitw o powo³ania w Koœciele powszechnym, a w naszej
OjczyŸnie – Tydzieñ Modlitw o Powo³ania.
2. W œrodê bêdziemy obchodziæ œwiêto œw. Katarzyny Sieneñskiej, dziewicy i doktora Koœcio³a,
00
patronki Europy. U nas o godz. 18 nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, a nastêpnie Msza
Œwiêta wieczorna.
3. W czwartek po Mszy Œwiêtej wieczornej rozpoczniemy nabo¿eñstwa majowe. Jako Polacy mamy
szczególne zobowi¹zanie do oddawania czci Matce Bo¿ej, dlatego zachêcamy parafian do licznego
udzia³u w nabo¿eñstwach majowych odprawianych w koœciele.
4. W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. W pi¹tek – pierwszy
w maju – wspomnienie œw. Józefa Rzemieœlnika. Zgodnie z dekretem Episkopatu Polski
nie obowi¹zuje powstrzymanie od pokarmów miêsnych.
5.W sobotê – 2 maja - obchodziæ bêdziemy Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski
00
00
00
00
00
(przeniesione z 3 maja - Niedziela Wielkanocna). Msze œw. o godz. 7 , 9 , 11 , 13 i 18 .
00
6. Nabo¿eñstwo majowe w dni powszednie po Mszy Œw. o godz. 18 , w niedziele po Mszy œw.
00
o godz. 11 .
Wasz Proboszcz

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
1. Co to jest grzech?
Grzech jest obraz¹ Boga, ran¹ zadan¹ Koœcio³owi i krzywd¹, któr¹ cz³owiek sam sobie wyrz¹dza. Polega
na œwiadomym i dobrowolnym przekroczeniu prawa wiecznego.
2. Co to jest grzech ciê¿ki - œmiertelny?
Grzech œmiertelny jest odwróceniem siê od Boga jako najwy¿szego celu, zniszczeniu mi³oœci i ³¹cznoœci
z Bogiem. Grzech ten niszczy w cz³owieku mi³oœæ, bez której jest niemo¿liwe ¿ycie wieczne. Przy braku
skruchy powoduje on wykluczenie z Królestwa Bo¿ego i wiecznie potêpienie.
3. Co to jest grzech lekki - powszedni?
Grzech powszedni jest nieporz¹dkiem moralnym w ¿yciu cz³owieka. Grzech powszedni nie zrywa
przymierza z Bogiem i nie pozbawia grzesznika ³aski uœwiêcaj¹cej, jednak¿e pozostawiony bez skruchy
usposabia stopniowo cz³owieka do pope³nienia grzechu œmiertelnego.
4. Wymieñ grzechy g³ówne?
1. pycha, 2. chciwoœæ, 3. nieczystoœæ, 4. zazdroœæ, 5. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6. gniew,
7. lenistwo.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (w koœciele na cmentarzu), 1800 w dni powszednie: 700, 1800.
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 830-1000; Pt. i Sb. 1600 -1800
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