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Cz³owiek pragnie Boga
Wœród wielu wyra¿eñ, jakimi okreœla siê cz³owieka, mówi siê 

tak¿e, ¿e cz³owiek jest z natury religijny, „otwarty na Boga”, 
„homo religiosus”. Wielu jednak pyta: dlaczego, skoro cz³owiek 
jest z natury religijny, tylu ludzi zaprzecza istnieniu Boga i okreœla 
siê jako niewierz¹cy? Albo wiêc okreœlenie cz³owieka jako 
„homo religiosus” jest nieprawdziwe, albo… nie mo¿na 
niewierz¹cych zaliczyæ do ludzi. ¯eby rozwi¹zaæ ten dylemat, 
warto pos³u¿yæ siê pewnym obrazem. WyobraŸmy sobie 
nie znaj¹cego cywilizacji technicznej cz³owieka, który znalaz³ 
p³ytê kompaktow¹ z utworami Chopina. Mo¿e siê ni¹ zachwyciæ, 
u¿ywaæ jako lusterka, powiesiæ sobie nad legowiskiem, traktowaæ jak najwiêkszy skarb, ale nie odkryje 
tego, co stanowi istotê owej p³yty: nie bêdzie siê nawet domyœla³, ile piêknej muzyki ona zawiera! ̄ adna 
analogia nie jest oczywiœcie doskona³a, ale ten obraz pozwala nam zrozumieæ, ¿e mo¿e istnieæ sytuacja, 
w której jakaœ cecha jest istotna, ale ktoœ mo¿e jej zupe³nie nie dostrzegaæ! Podobnie prawda 
o otwartoœci cz³owieka na Boga jest wspó³czeœnie podawana w w¹tpliwoœæ. Dzieje siê tak z ró¿nych 
przyczyn. To niedostrzeganie lub wrêcz odrzucenie otwartoœci na Boga i ³¹cznoœci z Nim mo¿e byæ 
skutkiem ludzkiego buntu przeciw obecnoœci z³a w œwiecie – ludzie t³umacz¹ wtedy, ¿e nie mo¿e istnieæ 
dobry Bóg, skoro na œwiecie jest tyle z³a i nieszczêœcia; mo¿e byæ te¿ spowodowane niewiedz¹ 
lub obojêtnoœci¹ religijn¹ – tacy ludzie, ca³kowicie poch³oniêci czym innym, nawet nie zastanawiaj¹ siê 
nad tym, czy Bóg istnieje. Têsknotê ludzkiego serca za Bogiem mog¹ przes³oniæ troski doczesne 
i bogactwa – przecie¿ nawet niewielka rzecz, trzymana wystarczaj¹co blisko oka, jest w stanie przes³oniæ 
cz³owiekowi ca³y œwiat. Ludzie mog¹ odrzucaæ Boga z powodu z³ego przyk³adu tych, którzy mówi¹, 
¿e w Niego wierz¹, ale postêpuj¹ zupe³nie inaczej, lub z powodu pr¹dów umys³owych wrogich ¿yciu 
religijnemu. Powodem odrzucenia Boga mo¿e byæ znana ju¿ od opisu grzechu pierworodnego sk³onnoœæ 
grzesznego cz³owieka do ukrywania siê ze strachu przed Bogiem –  tak jak zrobi³ to pierwszy cz³owiek, 
chowaj¹c siê po grzechu przed swoim Stwórc¹ (Rdz 3,8-10). W koñcu cz³owiek maj¹c fa³szywy obraz Boga 
mo¿e tak¿e obawiaæ siê, ¿e Bóg zbyt wiele od niego za¿¹da, dlatego ucieka przed Jego wezwaniem, 
podobnie jak czyni³ to prorok Jonasz (Jon 1,3). Wszystko to jednak nie oznacza, ¿e cz³owiek nie jest 
z natury swojej otwarty na Boga, a jedynie to, ¿e cz³owiek potrafi ow¹ naturaln¹ otwartoœæ zagubiæ, 
czego wspó³czeœnie coraz czêœciej jesteœmy œwiadkami. 

Znany historyk religii Mircea Eliade na podstawie wykopalisk i odkryæ archeologicznych ustali³, 
¿e cz³owiek ju¿ w zamierzch³ej prehistorii posiada³ wierzenia religijne, zwi¹zane najczêœciej 
z ceremonia³ami grzebalnymi. Jako fakt stwierdzi³ wiêc powszechnoœæ wiary w rzeczywistoœæ 
ponadnaturaln¹ w ca³ej historii i przestrzeni zamieszkiwanej przez cz³owieka. Nawet wszelkie d¹¿enia 
i próby wykorzenienia wiary i religii, jakie mia³y miejsce zw³aszcza w XX wieku, dowodz¹ tego, ¿e cz³owiek 
jest z natury otwarty na Boga: mimo ogromnych nacisków i podejmowanych starañ, aby ludzie przestali 
wierzyæ, nie mo¿na mówiæ o zaniku religijnoœci. Faktem jest, i¿ wielu ludzi odesz³o od chrzeœcijañstwa, 
ale wiarê chrzeœcijañsk¹ zast¹pi³y u nich wszelkiego rodzaju „œwieckie obrzêdy” i „œwiecki kult” 
lub prymitywne formy religijnoœci zwi¹zane z przes¹dami, horoskopami i magi¹, które pokazuj¹, ¿e g³ód 
Boga da o sobie znaæ nawet wtedy, gdy wprost zwalcza siê wiarê w Niego.  (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 7,1-10).

Gdy Jezus dokoñczy³ swoich mów do ludu, który siê przys³uchiwa³, wszed³ do Kafarnaum. 
S³uga pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorowa³ i bliski by³ œmierci. 
Skoro setnik pos³ysza³ o Jezusie, wys³a³ do Niego starszyznê ¿ydowsk¹ z proœb¹, ¿eby 
przyszed³ i uzdrowi³ mu s³ugê. Ci zjawili siê u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, ¿ebyœ 
mu to wyœwiadczy³, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudowa³ nam synagogê”. 
Jezus przeto wybra³ siê z nimi. A gdy by³ ju¿ niedaleko domu, setnik wys³a³ do Niego 
przyjació³ z proœb¹: « Panie, nie trudŸ siê, bo nie jestem godzien, abyœ wszed³ pod dach 
mój. I dlatego ja sam nie uwa¿a³em siê za godnego przyjœæ do Ciebie. Lecz powiedz s³owo, 
a mój s³uga bêdzie uzdrowiony. Bo i ja, choæ podlegam w³adzy, mam pod sob¹ ¿o³nierzy. 
Mówiê temu: «IdŸ», a idzie; drugiemu: «ChodŸ», a przychodzi; a mojemu s³udze: «Zrób 
to», a robi”. Gdy Jezus to us³ysza³, zadziwi³ siê i zwracaj¹c siê do t³umu, który szed³ za Nim, 
rzek³: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalaz³em nawet w Izraelu”. A gdy wys³ani 
wrócili do domu, zastali s³ugê zdrowego.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„PANIE, NIE JESTEM GODZIEN”

Kto pierwszy wypowiedzia³ te s³owa, powtarzane na ka¿dej Mszy Œwiêtej? 
To poganin uwa¿aj¹cy siê za niegodnego przyjêcia Jezusa pod swym dachem. 
My wypowiadamy je, gdy Chrystus ma przyjœæ do naszego serca. Na ile 
jesteœmy godni takiej goœciny? Dzisiejsza liturgia s³owa ukazuje nam króla 
Salomona i setnika poganina, którzy usilnie zanosz¹ proœby do Boga. 
Po poœwiêceniu Œwi¹tyni Salomon prosi za cudzoziemcami. Przyjd¹ oni 
z dalekich krajów przez wzgl¹d na imiê Boga. Przyjd¹ i uwierz¹. Dokona siê to 
dziêki wys³uchaniu ich modlitw. Wówczas wszystkie narody bêd¹ z bojaŸni¹ 
chwali³y Pana za Jego ³askê i wiernoœæ. Jest to zapowiedŸ tego, ¿e i poganom 

Bóg udzieli ³aski nawrócenia i zostan¹ przed nimi otwarte drzwi wiary (Dz 14,27). Bóg odpowiada 
na tê modlitwê w Jezusie, który jest Œwi¹tyni¹ Bo¿¹. Setnik poganin usilnie prosi Chrystusa 
o uzdrowienie s³ugi. Odczuwa on bojaŸñ przed zbli¿eniem siê do Jezusa. Tak samo niegdyœ ¯ydzi 
czuli lêk przed spotkaniem z Bogiem. Setnik pokornie prosi jednak o dobro dla drugiego cz³owieka 
i zostaje wys³uchany dziêki swojej wierze, która by³a „wiêksza od wiary w Izraelu”. Jezus uzdrowi³ 
s³ugê na odleg³oœæ, objawiaj¹c, ¿e Bóg nie jest ograniczony w dzia³aniu do jednego miejsca. S³owa 
setnika poganina Koœció³ uwieczni³ w liturgii. S¹ one wypowiadane przez zebranych ze wszystkich 
narodów wokó³ Chrystusa, który przychodzi, aby nas leczyæ z naszych s³aboœci. Gdy je powtarzamy, 
musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e nie jesteœmy godni. Wiara otwiera nas jednak na S³owo, które 
przychodzi, uzdrawia, przebacza i zbawia.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
 Anio³ Pañski: stworzeni na obraz Boga Trójcy (22.05.2016)

Tajemnica Trójcy Przenajœwiêtszej objawia nam równie¿ prawdê o nas samych i stanowi zachêtê, byœmy poœród codziennego ¿ycia byli 
zaczynem jednoœci, pocieszenia i mi³osierdzia – mówi³ Franciszek w rozwa¿aniu przed modlitw¹ Anio³ Pañski. Wyjaœniaj¹c znaczenie 
dzisiejszego œwiêta Trójcy Przenajœwiêtszej, Franciszek odniós³ siê do mowy po¿egnalnej Jezusa. Ukazuje On w niej, na czym polegaj¹ 
wzajemne relacje Ojca, Syna i Ducha. Œwiadomy, ¿e zadanie powierzone Mu przez Ojca bliskie ju¿ jest wype³nienia, Jezus zapewnia te¿ 
swych uczniów, ¿e ich nie opuœci, Jego misjê bêdzie kontynuowa³ Duch Œwiêty, kieruj¹c Koœcio³em – mówi³ Papie¿. (...)

Franciszek zaznaczy³ jednak, ¿e tajemnica Trójcy mówi nam te¿ coœ o nas samych, bo przez chrzest zostaliœmy w³¹czeni w ¿ycie Boga, 
który jest wspólnot¹ mi³oœci, rodzin¹ trzech osób, kochaj¹cych siê tak bardzo, ¿e tworz¹ jedn¹ ca³oœæ.

„Fakt, ¿e jesteœmy stworzeni na obraz i podobieñstwo Boga-komunii wzywa nas do zrozumienia samych siebie jako istot-w-relacji i 
prze¿ywania relacji miêdzyludzkich w solidarnoœci i mi³oœci wzajemnej. Relacje takie rozgrywaj¹ siê przede wszystkim w ramach naszych 
wspólnot koœcielnych, aby coraz wyraŸniej  ukazywa³ siê obraz Koœcio³a jako ikony Trójcy Œwiêtej. Rozgrywaj¹ siê tak¿e w ka¿dej innej relacji 
spo³ecznej, od rodziny do przyjaŸni, w œrodowisku pracy, wszêdzie. S¹ to konkretne okazje, które s¹ nam dane, by budowaæ relacje po 
ludzku coraz bardziej bogate, zdolne do wzajemnego szacunku i bezinteresownej mi³oœci” – doda³ Ojciec Œwiêty.
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Cz³owiek pragnie Boga  (dokoñczenie ze str. 1)
Œw. Augustyn w swoich „Wyznaniach” zapisa³: „stworzy³eœ nas skierowanych ku Sobie i niespokojne jest 

nasze serce, dopóki w Tobie, Bo¿e, nie spocznie”. Katechizm Koœcio³a Katolickiego stwierdza: „Pragnienie Boga 
jest wpisane w serce cz³owieka, poniewa¿ zosta³ on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje 
przyci¹gaæ cz³owieka do siebie i tylko w Bogu cz³owiek znajdzie prawdê i szczêœcie, których nieustannie szuka” 
(KKK 27). Czy w naszym codziennym zabieganiu nie zagubiliœmy gdzieœ tej naszej naturalnej otwartoœci na 
Boga? Co robimy, by tê otwartoœæ w sobie rozwijaæ? Zapamiêtajmy: Cz³owiek jest otwarty na Boga. Jest tak¿e 
wolny i dlatego mo¿e siê od Niego odwróciæ. Nie bêdzie jednak wtedy szczêœliwy. Stworzony z mi³oœci 
i do mi³oœci osi¹gnie szczêœcie tylko wtedy, gdy otworzy siê na Boga, który jest Mi³oœci¹.

Drogi poznania Boga 
Nie potrafimy dostrzec Boga naszym wzrokiem, poniewa¿ jest On duchem. 

Jako istota duchowa pozostaje dla nas niewidzialny. Z tego wzglêdu rodz¹ siê 
bardzo wa¿ne pytania dotycz¹ce mo¿liwoœci poznania Stwórcy. Czy w ogóle 
mo¿na poznaæ niewidzialnego Boga? Jakie drogi prowadz¹ do poznania Ojca 
Niebieskiego? Wielu ludzi niewierz¹cych lub obojêtnych religijnie uwa¿a, 
¿e nie mo¿na wierzyæ w kogoœ, kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny. 
W¹tpliwoœci dotycz¹ce poznania Stwórcy pojawiaj¹ siê czasem tak¿e 
w sercach ludzi wierz¹cych. O tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Œwiête. 
Nie jest to jedyna droga poznania Pana Zastêpów. Stwórca objawia siê tak¿e 
w doskona³oœci i piêknie swoich dzie³. Twarz cz³owieka, niebo pe³ne gwiazd, 
zmiana pór roku, narodziny dziecka – to œlady obecnoœci Boga poœród nas. 
W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego czytamy: „Œwiêta Matka Koœció³ 
utrzymuje i naucza, ¿e naturalnym œwiat³em rozumu ludzkiego mo¿na z rzeczy 
stworzonych w sposób pewny poznaæ Boga, pocz¹tek i cel wszystkich rzeczy” 
(KKK 36). Przekonanie o mo¿liwoœci takiego naturalnego poznania Stwórcy 
spotykamy ju¿ w Ksiêdze M¹droœci: „G³upi ju¿ z natury s¹ wszyscy ludzie, 
którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdo³ali poznaæ Tego, który jest, 
patrz¹c na dzie³a nie poznali Twórcy, lecz ogieñ, wiatr, powietrze chy¿e, 
gwiazdy doko³a, wodê burzliw¹ lub œwiat³a niebieskie uznali za bóstwa, które 
rz¹dz¹ œwiatem. Bo z wielkoœci i piêkna stworzeñ poznaje siê przez podobieñstwo ich Stwórcê” (Mdr 13,1-2.5). 
Szukaj¹c argumentów na istnienie Boga mo¿na wiêc wzi¹æ za punkt wyjœcia porz¹dek i piêkno œwiata. Przyk³adem 
takiego argumentu jest teoria tzw. Wielkiego Wybuchu. Chodzi tu o gigantyczn¹ eksplozjê, która wed³ug 
wspó³czesnych badañ naukowych nast¹pi³a 15-20 miliardów lat temu. Zapocz¹tkowa³a ona trwaj¹cy do dzisiaj 
proces rozszerzania siê wszechœwiata. Jest to wyraŸny znak, ¿e œwiat mia³ pocz¹tek. Jak wierzymy, ten pocz¹tek 
jest w jego Stwórcy. Szukaj¹c argumentów na istnienie Boga, mo¿na te¿ wzi¹æ za punkt wyjœcia cz³owieka: jego 
otwartoœæ na dobro, d¹¿enie do szczêœcia, wra¿liwoœæ na prawdê. Cz³owiek ze swej natury pragnie prawdy, pyta 
o sens i cel ¿ycia. Szukaj¹c odpowiedzi na tego rodzaju pytania, szuka czegoœ najg³êbszego, co stanowi³oby 
fundament wszystkich rzeczy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e prawda „narzuca siê” nam jako kryterium s¹dów, jako miara, 
której nie my jesteœmy twórcami. Prawda nas ocenia, podczas gdy my nie oceniamy prawdy. Ona nas przekracza 
i obowi¹zuje dla siebie samej. Tego rodzaju „podporz¹dkowanie” prawdzie mówi nam, ¿e jej Ÿród³em mo¿e byæ 
tylko Bóg, który nadaje jej absolutny charakter. Przyroda i osoba ludzka dostarczaj¹ nam zatem swego rodzaju 
„dowodów” na istnienie Stwórcy. Nie chodzi tu o dowody w znaczeniu na przyk³ad matematycznym lub 
s¹dowym, ale o „spójne i przekonuj¹ce argumenty”, które pozwalaj¹ osi¹gn¹æ prawdziw¹ pewnoœæ (por. KKK 31). 
Argumenty te nie s¹ tak skuteczne, ¿e mog¹ zmusiæ cz³owieka niewierz¹cego do uznania istnienia Boga. Podczas 
gdy dla osób wierz¹cych maj¹ one wartoœæ swego rodzaju potwierdzenia w³asnych przekonañ, dla niewierz¹cych 
s¹ szans¹, któr¹ warto potraktowaæ powa¿nie, aby rozpocz¹æ poznawanie Stwórcy. S¹ tak¿e tarcz¹ przeciw 
atakom ludzi niewierz¹cych. Pokazuj¹, ¿e podczas gdy ateizm nie dysponuje ¿adnymi dowodami, religia jest 
uzbrojona w solidne argumenty dla potwierdzenia w³asnych prawd. Czy zatem potrafiê zadziwiæ siê piêknem 
i ogromem otaczaj¹cego mnie œwiata i odkryæ w nim Stwórcê? Czy dostrzegam, ¿e za ka¿dym ludzkim d¹¿eniem 
do prawdy i sensu stoi ostatecznie Bóg? Czy dla moich najbli¿szych umiem byæ przekonuj¹cym argumentem 
za Jego istnieniem? Zapamiêtajmy: przy pomocy ludzkiego rozumu mo¿na poznaæ Boga. Œwiat materialny i osoba 
ludzka – to drogi prowadz¹ce do Stwórcy. Wychodz¹c od wielkoœci i piêkna stworzeñ cz³owiek mo¿e dojœæ 
do poznania Boga jako pierwszej przyczyny i ostatecznego celu ca³ej rzeczywistoœci.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Pan Jezus zawsze docenia³ i chwali³ wiarê tych, których spotyka³ podczas swej publicznej 
dzia³alnoœci i którym wyœwiadcza³ dobro. To zachêta dla nas, abyœmy umacniali nasz¹ wiarê i ufnoœæ 
wobec Pana, wpatruj¹c siê choæby w przyk³ad setnika z dzisiejszej Ewangelii.

2. Do czwartku w³¹cznie trwamy w tradycyjnej oktawie uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. Po wieczornej 
Mszy Œwiêtej – Wieczorowa Msza Œw. rozpoczynaæ bêdzie siê wspólnym œpiewem nieszporów. 

3. W czwartek zakoñczenie Oktawy Bo¿ego Cia³a – o godz. 18  – Msza Œw. z procesj¹ 
eucharystyczn¹, poœwiêceniem wianków oraz b³ogos³awieñstwem dzieci. 

4. We wtorek, w ostatni dzieñ maja, bêdziemy obchodziæ œwiêto Nawiedzenia NMP. To nie tylko 
œwiêto odwiedzin matki Œwiêtego Jana Chrzciciela przez Maryjê, lecz równie¿, a mo¿e przede 
wszystkim, spotkanie Mesjasza z prorokiem. Zachêcamy do udzia³u w ostatnim nabo¿eñstwie 
majowym oraz w Eucharystii o godz. 7  i 18 .

5. W œrodê, 1 czerwca, przypada Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. Pragniemy w tym dniu otoczyæ 
nasz¹ modlitw¹ wszystkie dzieci, do czego zachêcamy te¿ wszystkich parafian. W przysz³¹ niedzielê 
bêdziemy zawierzaæ je dobremu Bogu na Mszy Œwiêtej z ich szczególnym udzia³em o godz. 13 .

6. W tym tygodniu przypadaj¹ pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. 
W czwartek podczas czerwcowego nabo¿eñstwa w sposób szczególny bêdziemy modliæ siê o œwiête 
powo³ania do s³u¿by Bo¿ej.

7. W pi¹tek przypada uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, która jest równie¿ Œwiatowym 
Dniem Modlitw o Uœwiêcenie Kap³anów. Bêdziemy wynagradzaæ Bo¿emu Sercu za grzechy 
i zniewagi ludzkie oraz bêdziemy prosili, by wszyscy kap³ani w Sercu Jezusowym znajdowali si³ê 
i moc do codziennej pos³ugi i Ÿród³o w³asnego uœwiêcenia. Zapraszamy w tym dniu do modlitwy 
w tej intencji i do uczestnictwa we Mszach Œwiêtych o godz. 7  i 18  Przypominamy tak¿e, ¿e w tym 
uroczystym dniu nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.

  Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w œrodê, 01 czerwca – œw. Justyn, filozof i mêczennik z II wieku, który po przyjêciu wiary 
chrzeœcijañskiej sta³ siê gorliwym jej obroñc¹ i dziêki któremu mamy pierwsze opisy Eucharystii;
• w pi¹tek, 03 czerwca – œwiêci Karol Lwanga i jego towarzysze, mêczennicy z Ugandy, którzy 
do³¹czaj¹, jak powiedzia³ w dniu beatyfikacji b³. papie¿ Pawe³ VI, do grona s³awnych mêczenników 
z terenów pó³nocnej Afryki z pocz¹tków chrzeœcijañstwa.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
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w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

0016  (w koœciele na cmentarzu)


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

