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Cnoty Boskie (teologalne)
Cz³owiek potrzebuje kogoœ, komu wierzy – trudno bowiem ¿yæ
nie ufaj¹c nikomu. Trudno jest te¿ ¿yæ komuœ, kto straci³ nadziejê
– ludzie najczêœciej pope³niaj¹ samobójstwa w³aœnie dlatego,
¿e stracili nadziejê na wyjœcie z jakiejœ przygniataj¹cej ich sytuacji.
Si³a napêdow¹ ludzkiego ¿ycia jest mi³oœæ: ona motywuje
do podjêcia najtrudniejszych wyzwañ, daje radoœæ ¿ycia
i zapewnia mu sens. Te trzy nieodzowne dla ludzkiego ¿ycia cnoty
Koœció³ nazwa³ cnotami Boskimi (teologalnymi). W jaki sposób
odnosz¹ siê one do Boga? Cnoty teologalne „s¹ to cnoty, których
pocz¹tkiem, motywem i przedmiotem bezpoœrednim jest sam
Bóg. Wszczepione wraz z ³ask¹ uœwiêcaj¹c¹, uzdalniaj¹ do ¿ycia w
obcowaniu z Trójc¹ Œwiêt¹ oraz kszta³tuj¹ i o¿ywiaj¹ cnoty moralne. Stanowi¹ one rêkojmiê
obecnoœci i dzia³ania Ducha Œwiêtego we w³adzach cz³owieka” – czytamy w Kompendium
Katechizmu Koœcio³a Katolickiego (Kom KKK 384). Cnoty te wiêc odnosz¹ siê bezpoœrednio do Boga
zarówno jako do ich Ÿród³a, jak i do celu, ku któremu s¹ skierowane. Cnoty Boskie kszta³tuj¹,
pobudzaj¹ i charakteryzuj¹ dzia³ania moralne chrzeœcijanina. S¹ trzy cnoty teologalne: wiara,
nadzieja i mi³oœæ (por. KKK 1812 i 1813). Jako dary Bo¿e s¹ ³ask¹. S¹ one ze sob¹ mocno z³¹czone
i wzajemnie siê przenikaj¹. Mówimy ¿e s¹ to cnoty Boskie, bo od Boga pochodz¹, nazywamy je te¿
cnotami wlanymi lub nadprzyrodzonymi. Wiara nadprzyrodzona jako ³aska Bo¿a czyni cz³owieka
zdolnym do przyjêcia prawdy o tajemnicy Trójcy Œwiêtej. Jest fundamentem ¿ycia
chrzeœcijañskiego. Dziêki niej „wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam powiedzia³ i objawi³,
a co Koœció³ œwiêty podaje nam do wierzenia, poniewa¿ Bóg jest sam¹ prawd¹. Przez wiarê
«cz³owiek z wolnej woli ca³y powierza siê Bogu». Dlatego wierz¹cy stara siê poznaæ i czyniæ wolê
Bo¿¹” (KKK 1814). Wiara przejawia siê w zgodnych z ni¹ czynach, dlatego œw. Jakub Aposto³ napisa³,
i¿ „wiara, jeœli nie by³aby po³¹czona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17). Nadzieja czyni
cz³owieka zdolnym do ¿ycia w œwiecie obietnic Bo¿ych. Jest ona skierowana ku przysz³oœci. Cnota ta
„odpowiada d¹¿eniu do szczêœcia, z³o¿onemu przez Boga w sercu ka¿dego cz³owieka (…) chroni
przed zw¹tpieniem; podtrzymuje w ka¿dym opuszczeniu; poszerza serce w oczekiwaniu szczêœcia
wiecznego” (KKK 1818). „Mi³oœæ jest cnot¹ teologaln¹, dziêki której mi³ujemy Boga nade wszystko
dla Niego samego, a naszych bliŸnich jak siebie samych ze wzglêdu na mi³oœæ Boga” (KKK 1822).
Mi³oœæ jest sta³¹ walk¹ z egoizmem, wyjœciem poza siebie, zapomnieniem o sobie, nauk¹ jak kochaæ
nie dla samego siebie. Mi³oœæ stanowi si³ê napêdow¹ dla praktykowania wszystkich innych cnót
i o¿ywia je, jest ich wyrazem, porz¹dkuje je miêdzy sob¹. Mi³oœæ jako cnota Boska usprawnia
i oczyszcza nasz¹ ludzk¹ zdolnoœæ kochania oraz podnosi j¹ do nadprzyrodzonej doskona³oœci
mi³oœci Bo¿ej (por. KKK 1827). Mi³oœæ pozwala cz³owiekowi odnosiæ siê do Boga nie jak niewolnik,
który spe³nia uczynki, bo boi siê kary; ani te¿ nie jak najemnik, który w zamian za swoje czyny
oczekuje zap³aty; ale jak syn, który mi³oœci¹ odpowiada na mi³oœæ Ojca. „Mi³oœæ przewy¿sza
wszystkie cnoty; jest pierwsz¹ z cnót teologalnych: «Tak wiêc trwaj¹ wiara, nadzieja, mi³oœæ - te trzy:
z nich zaœ najwiêksza jest mi³oœæ» (1 Kor 13, 13)” (KKK 1826).
(dokoñczenie na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 13, 31-33a. 34-35).
Po wyjœciu Judasza z wieczernika Jezus powiedzia³:
«Syn Cz³owieczy zosta³ teraz uwielbiony, a w Nim zosta³ Bóg uwielbiony. Je¿eli Bóg zosta³ w Nim
uwielbiony, to Bóg uwielbi Go tak¿e w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Bêdziecie Mnie szukaæ, ale jak to ¯ydom powiedzia³em,
tak i teraz wam mówiê, dok¹d Ja idê, wy pójœæ nie mo¿ecie. Dajê wam przykazanie nowe, abyœcie siê
wzajemnie mi³owali tak, jak Ja was umi³owa³em; ¿ebyœcie i wy tak siê mi³owali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali».
* * * * * * * * * * * *
KTO ZASIADA NA TRONIE MOJEGO SERCA?
Nowe perspektywy na przysz³oœæ, nowe g³êbiny mi³oœci, nowe wymiary
modlitwy… Spotkanie z Bogiem prowadzi nas w³aœnie do odkrycia tego,
co nowe.
Œwiêty Jan Aposto³ zobaczy³ w widzeniu, ¿e „Zasiadaj¹cy na tronie” czyni
„wszystko nowe” (II czytanie). Przyjêcie Chrystusa na tron w³asnego serca
poci¹ga za sob¹ ryzyko, ¿e wszystko stanie siê nowe. Jest to ryzyko, w którym
zyski zawsze bêd¹ wiêksze ni¿ straty. Jednak straty s¹ realnym
doœwiadczeniem, na które trzeba siê zgodziæ. Pawe³ i Barnaba, wype³niaj¹c
misjê g³oszenia Ewangelii, przyczynili siê do tego, ¿e Bóg „otworzy³ poganom
drzwi wiary” (I czytanie). By³a to perspektywa zupe³nie nowej egzystencji.
¯ycie wiar¹ to propozycja, która nadal jest nowa i sama w sobie jest
poci¹gaj¹ca, a zarazem napawaj¹ca lêkiem. Tylko wewnêtrzna decyzja mo¿e sprawiæ, ¿e Chrystus,
który przyci¹ga, stanie siê bliski, a lêk siê rozproszy. Treœæ nowego ¿ycia, do którego Bóg zaprasza
cz³owieka, jest okreœlona nowym przykazaniem mi³oœci: „[…] abyœcie siê wzajemnie mi³owali tak,
jak Ja was umi³owa³em” (Ewangelia). S³owa te pochodz¹ z ust Syna Bo¿ego i odkrywaj¹ nowe
zdolnoœci cz³owieka, który mo¿e kochaæ na wzór samego Zbawiciela. Aby zach³ysn¹æ siê piêknem
krajobrazu widzianego ze szczytu góry, konieczne jest wejœcie na wierzcho³ek. Oby nie zatrzymywa³
nas ¿aden ¿al z powodu odczuwanej straty, z powodu oddalenia siê od tego, co rozpoœciera siê
w dolinach. Obyœmy z odwag¹ wychodzili na wy¿yny wiary i przyjmowali nowe perspektywy,
now¹ mi³oœæ, nowe ¿ycie, które Bóg przewidzia³ dla nas od za³o¿enia œwiata.

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ u œw. Marty: tylko Jezus bram¹ w wiecznoœæ i na co dzieñ
Kto s³ucha g³osu Jezusa i idzie za Nim, nigdy nie zb³¹dzi – mówi³ Franciszek na Mszy w kaplicy swej watykañskiej
rezydencji. W homilii odniós³ siê do tego, co Jezus mówi o sobie jako Dobrym Pasterzu i jedynej bramie. W tym kontekœcie
ostrzeg³ te¿ przed wró¿kami i jasnowidzami, którzy sprowadzaj¹ nas na b³êdne drogi. To w³aœnie do nich zastosowa³ s³owa
Jezusa, w których mówi On, ¿e „kto nie wchodzi do owczarni przez bramê, ale wdziera siê inn¹ drog¹, jest z³odziejem
i rozbójnikiem”.
Papie¿ zaznaczy³, ¿e Jezus pos³ugiwa³ siê prostymi obrazami, które ka¿dy móg³ zrozumieæ. Wszyscy bowiem orientowali
siê, jak wygl¹da ¿ycie pasterza i wiedzieli, ¿e do zagrody mo¿na wejœæ jedynie przez bramê.
„W taki jasny sposób przemawia Pan. Nie mo¿na wejœæ do ¿ycia wiecznego inaczej, jak tylko przez bramê, czyli przez
Jezusa. On jest bram¹ naszego ¿ycia i to nie tylko wiecznego, ale równie¿ naszego ¿ycia codziennego. Kiedy na przyk³ad
podejmujê jak¹œ decyzjê, to czyniê to w imiê Jezusa, przez bramê Jezusa, a mo¿e postêpujê – by u¿yæ prostego jêzyka – jak
przemytnik? Nie mo¿na wejœæ inaczej, jak tylko przez bramê, któr¹ jest Jezus” – powiedzia³ Papie¿.
W koñcu Papie¿ wspomnia³ te¿ o g³osie Jezusa, bo, jak mówi Ewangelia, owce rozpoznaj¹ g³os Dobrego Pasterza.
Jak jednak mo¿na rozpoznaæ g³os Jezusa i broniæ siê przed g³osem tych, którzy niszcz¹ i oszukuj¹?
„Dam ci prost¹ wskazówkê. G³os Jezusa znajdziesz w B³ogos³awieñstwach. Ten, kto uczy ciê drogi sprzecznej
z B³ogos³awieñstwami, wchodzi przez okno; to nie Jezus! Po drugie: Czy znasz g³os Jezusa? Mo¿esz go poznaæ, kiedy mówi
nam o dzie³ach mi³osierdzia. Na przyk³ad w 25 rozdziale Ewangelii œw. Mateusza. Jeœli ktoœ mówi ci to, co Jezus tam mówi,
jest to g³os Jezusa. A po trzecie, g³os Jezusa mo¿esz rozpoznaæ po tym, ¿e ciê uczy mówiæ: «Ojcze», czyli ¿e ciê uczy modliæ siê
Ojcze nasz” – powiedzia³ Papie¿.
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str. 3

Cnoty Boskie (teologalne) (dokoñczenie ze str. 1)
Zapamiêtajmy: Wiara uzdalnia nas do myœlenia po Bo¿emu. Skierowana w przysz³oœæ nadzieja pozwala
dzia³aæ po Bo¿emu. Mi³oœæ sprawia, ¿e ju¿ teraz mo¿emy ¿yæ po Bo¿emu, a w przysz³oœci z Bogiem w pe³ni siê
zjednoczyæ. Trzy cnoty Boskie pozwalaj¹ przemieniæ nasze ¿ycie w ¿ycie dziecka Bo¿ego. Przez wiarê,
nadziejê i mi³oœæ cz³owiek realizuje swoje uczestnictwo w ¿yciu Trójcy Œwiêtej. Cnoty te nie tylko otwieraj¹
cz³owieka ku w³asnemu moralnemu doskonaleniu, ale pozwalaj¹ d¹¿yæ ku œwiêtoœci, czyli zjednoczenia
z Bogiem, który jest Mi³oœci¹.
Pierwsze przykazanie koœcielne: „W niedzielê i œwiêta nakazane uczestniczyæ we Mszy œwiêtej i
powstrzymaæ siê od prac niekoniecznych”
Jan Pawe³ II w Liœcie apostolskim o œwiêtowaniu niedzieli napisa³: „Jeszcze stosunkowo niedawno
œwiêtowanie niedzieli by³o u³atwione w krajach o tradycji chrzeœcijañskiej przez liczny udzia³ rzesz wiernych
i niejako przez sam¹ organizacjê spo³eczeñstwa, w którym odpoczynek niedzielny stanowi³ trwa³y element
prawodawstwa dotycz¹cego ró¿nych form pracy. Dzisiaj jednak, nawet w krajach, w których œwi¹teczny
charakter tego dnia jest zagwarantowany ustawowo, ewolucja sytuacji spo³eczno-ekonomicznej
doprowadzi³a w wielu przypadkach do g³êbokich przemian w zachowaniach
zbiorowych i w konsekwencji tak¿e w samym charakterze niedzieli” (Dies
Domini, 4). Jak wygl¹da nasze œwiêtowanie Dnia Pañskiego? Czy w³aœciwie
wykorzystujemy czas, do który Bóg nam ofiarowuje? O œwiêtowaniu tym
przypomina nam pierwsze przykazanie koœcielne, brzmi¹ce: „W niedziele
i œwiêta nakazane uczestniczyæ we Mszy œw. i powstrzymywaæ siê od prac
niekoniecznych”. Uczestniczenie w liturgii oznacza nie tylko fizyczn¹ obecnoœæ
w miejscu sprawowania Eucharystii, ale równie¿ czynny w niej udzia³: uwa¿ne
s³uchanie czytañ mszalnych i ich wyjaœnienia (homilii albo kazania), w³¹czanie
siê we wspólny œpiew oraz odpowiadanie na pozdrowienia celebransa.
Przypomina o tym soborowa „Konstytucja o liturgii”, mówi¹c: „Koœció³ (...)
troszczy siê o to, aby chrzeœcijanie podczas tego misterium wiary nie byli
obecni jak obcy i milcz¹cy widzowie, lecz aby przez modlitwy i obrzêdy tê tajemnicê dobrze rozumieli,
a w œwiêtej czynnoœci uczestniczyli œwiadomie, pobo¿nie i czynnie” (KL 48). Œwiêtami nakazanymi s¹
obecnie w Polsce nastêpuj¹ce uroczystoœci: œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki (1 I), Objawienia Pañskiego (6 I),
Bo¿ego Cia³a, Wniebowziêcia NMP (15 VIII), Wszystkich Œwiêtych (1 XI) oraz Bo¿ego Narodzenia (25 XII).
Do niedawna nale¿a³ do nich równie¿ dzieñ Wniebowst¹pienia Pañskiego, którego œwiêtowanie
przeniesiono na 7. niedzielê wielkanocn¹. Obowi¹zek uczestniczenia we Mszy œw. w niedziele
i wspomniane uroczystoœci maj¹ katolicy, którym pozwala na to stan zdrowia, odleg³oœæ od koœcio³a,
mo¿liwoœæ dotarcia do niego o w³asnych si³ach, warunki pogodowe, œrodki transportu, itp. Osoby chore,
starsze lub niepe³nosprawne mog¹ korzystaæ z radiowej lub telewizyjnej transmisji Mszy œw. bez obaw,
¿e nara¿aj¹ siê na pope³nienie grzechu. W³aœnie dla nich ta transmisja jest nadawana. Obowi¹zek udzia³u
w niedzielnej lub œwi¹tecznej Eucharystii spe³niaj¹ równie¿ wierni, którzy uczestnicz¹ we Mszy œw.
odprawianej w wigiliê uroczystoœci wieczorem (KPK kan.1248 § 1). Pierwsze przykazanie nakazuje katolikom
powstrzymanie siê od wykonywania prac niekoniecznych w niedziele i œwiêta nakazane. W dzisiejszych
warunkach istniej¹ jednak sytuacje, kiedy praca zawodowa w te dni jest dozwolona. Wynika to z racji
spo³ecznych; musi przecie¿ funkcjonowaæ komunikacja, s³u¿ba zdrowia, bezpieczeñstwo obywateli np.:
stra¿ po¿arna, policja, stacje benzynowe, apteki itp. Niestety, w œwiadomoœci wielu ludzi zanika rozumienie
sensu dni œwi¹tecznych. Zwróci³ na to uwagê II Polski Synod Plenarny (1999 r.), mówi¹c, ¿e: „o powa¿nej
desakralizacji niedzieli œwiadczy organizowanie i podejmowanie w tym dniu dodatkowej pracy zarobkowej,
wykonywanie ciê¿kich prac w gospodarstwach rodzinnych, dokonywanie zakupów w supermarketach
czy na gie³dach samochodowych”. Zapamiêtajmy: Pierwsze przykazanie koœcielne zobowi¹zuje katolików
do udzia³u w niedziele i œwiêta nakazane we Mszy œw. oraz nakazuje powstrzymanie siê od wykonywania
prac niekoniecznych w niedziele i œwiêta. Obowi¹zek powstrzymania siê od tych prac dotyczy wszystkich
katolików, dozwolone s¹ jednak prace niezbêdne z racji spo³ecznych. Niedziele i œwiêta powinny s³u¿yæ
nie tylko oddaniu czci Stwórcy, ale równie¿ pog³êbieniu wiêzi miêdzyludzkich (wspólny udzia³ w liturgii,
rodzinny obiad, odwiedziny przyjació³ i krewnych czy spacer).

str. 4

Pos³aniec œw. Brunona

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam o tym, byœmy siê wzajemnie
mi³owali. W pocz¹tkach chrzeœcijañstwa wzajemna mi³oœæ pomiêdzy uczniami
Chrystusa przyci¹ga³a i inspirowa³a pogan. Warto o tym pamiêtaæ i ¿yæ tak, by inni
widzieli, ¿e jesteœmy uczniami Jezusa.
2. W przysz³¹ niedzielê rozpoczniemy maj. W naszej polskiej tradycji to miesi¹c
00
szczególnej modlitwy razem z Maryj¹. Ka¿dego dnia o godz. 18 , po wieczornej
Mszy Œwiêtej, bêdziemy odprawiaæ nabo¿eñstwa majowe ze œpiewem litanii
loretañskiej.
3. G³ównym wydarzeniem duszpasterskim obchodów 1050. rocznicy Chrztu
Polski w Diecezji £om¿yñskiej bêdzie „Nabo¿eñstwo Ewangelizacyjne
Odnowienia Przyrzeczeñ Chrztu w 1050. rocznicê Chrztu Polski”. We wszystkich
parafiach nabo¿eñstwo odbêdzie w Wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego, 14 maja
00
2016 roku. Zapraszamy zatem - 14 maja godz. 18 – nabo¿eñstwo
Ewangelizacyjne Odnowienia Przyrzeczeñ Chrztu.
4. Nasz¹ modlitw¹ i ¿yczliwoœci¹ otaczamy solenizantów i jubilatów tygodnia.
Zmar³ych polecamy Bo¿emu mi³osierdziu.
Wasz Proboszcz
* * * * *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 25 kwietnia – œw. Marek, Ewangelista, uczeñ i towarzysz
misyjnych wypraw œw. Paw³a, nastêpnie uczeñ œw. Piotra, którego naukê
przedstawi³ w swojej Ewangelii;
• w pi¹tek, 29 kwietnia – œw. Katarzyna ze Sieny, dziewica, Doktor Koœcio³a i
patronka Europy, która odegra³a w historii Koœcio³a i œredniowiecznej Europy
bardzo donios³¹ rolê.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00

Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 16 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
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