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Cz³owiek - obraz Bo¿y
We M s z y œ w. , w I V M o d l i t w i e
eucharystycznej, kap³an modli siê: „Bo¿e,
Ty stworzy³eœ cz³owieka na swoje podobieñstwo
i powierzy³eœ mu ca³y œwiat, aby s³u¿¹c Tobie
samemu jako Stwórcy, rz¹dzi³ wszelkim
stworzeniem”. S³owa te wyra¿aj¹ zaczerpniêt¹
z Biblii wiarê Koœcio³a, ¿e cz³owiek nosi w sobie
podobieñstwo do Boga, bo na Jego obraz zosta³
przez Niego stworzony. W Ksiêdze Rodzaju
czytamy: „Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój
obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³
mê¿czyznê i kobietê. Po czym Bóg im b³ogos³awi³,
mówi¹c do nich: B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie
siê, abyœcie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie
poddan¹” (Rdz 1,27-28). Ksiêga Rodzaju ³¹czy
podobieñstwo cz³owieka do Boga z panowaniem nad wszystkim innym, co Bóg
stworzy³: cz³owiek ma „czyniæ sobie ziemiê poddan¹”. To powierzone mu przez Boga
zadanie wskazuje, ¿e cz³owiek jest inny od ca³ego otaczaj¹cego go œwiata i pozosta³ych
istot ¿ywych. W zamys³ach Bo¿ych cz³owiek ma godnoœæ osoby: nie jest tylko czymœ,
ale kimœ. „Jest zdolny poznawaæ siebie, panowaæ nad sob¹, w sposób dobrowolny
dawaæ siebie oraz tworzyæ wspólnotê z innymi osobami; przez ³askê jest powo³any
do przymierza ze swoim Stwórc¹, do dania Mu odpowiedzi wiary i mi³oœci, jakiej nikt
inny nie mo¿e za niego daæ” (KKK 357). W tym przejawia siê jego wolnoœæ, która jest
w cz³owieku „wznios³ym znakiem obrazu Boga” (KKK 1705). Czynienie œwiata sobie
poddanym przez cz³owieka jest niejako kontynuacj¹ stwórczego dzia³ania Bo¿ego.
Cz³owiek, czyni¹c sobie œwiat poddanym, nie mo¿e nieœæ œwiatu zniszczenia, lecz
powinien s³u¿yæ doskonaleniu i rozwojowi stworzonego dla niego œwiata. S³u¿y to tak¿e
rozwojowi samego cz³owieka, który przez pracê odnajduje i kszta³tuje w sobie
podobieñstwo do Stwórcy. Ale skoro cz³owiek, obraz i podobieñstwo Boga-Stwórcy,
ma kontynuowaæ Jego dzie³o stwórcze, to dlaczego w dzie³ach ludzkich pojawia siê tyle
z³a i niesprawiedliwoœci? Przecie¿ wszystko, co uczyni³ Bóg, by³o dobre. A mo¿e
nie wszyscy ludzie nosz¹ w sobie obraz i podobieñstwo Boga? Mo¿e z³oczyñcy, rabusie,
mordercy, krzywdz¹cy niesprawiedliwie innych, po prostu ludzie czyni¹cy z³o, nie zostali
stworzeni na obraz i podobieñstwo Boga?
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 4,12-23).
Gdy Jezus pos³ysza³, ¿e Jan zosta³ uwiêziony, usun¹³ siê do Galilei. Opuœci³ jednak
Nazaret, przyszed³ i osiad³ w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i
Neftalego. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia
Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedzia³ w ciemnoœci,
ujrza³ œwiat³o wielkie, i mieszkañcom cienistej krainy œmierci wzesz³o œwiat³o». Odt¹d
pocz¹³ Jezus nauczaæ i mówiæ: «Nawracajcie siê, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie». Przechodz¹c obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrza³ dwóch braci: Szymona,
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieæ w jezioro; byli bowiem
rybakami. I rzek³ do nich: «PójdŸcie za Mn¹, a uczyniê was rybakami ludzi». Oni
natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A id¹c stamt¹d dalej, ujrza³ innych dwóch
braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem
naprawiali w ³odzi swe sieci. Ich te¿ powo³a³. A oni natychmiast zostawili ³ódŸ i ojca i poszli
za Nim. I obchodzi³ Jezus ca³¹ Galileê, nauczaj¹c w tamtejszych synagogach, g³osz¹c
Ewangeliê o królestwie i lecz¹c wszelkie choroby i wszelkie s³aboœci wœród ludu.
* * * * * * * * * * * *
NAJTRUDNIEJSZE I PRIORYTETOWE
Ca³a treœæ przepowiadania Jezusa z dzisiejszej liturgii s³owa ukryta
jest w s³owach „nawracajcie siê”. A to dla nas jest najtrudniejsze!
Staæ nas na wielkie gesty, heroiczne dzia³ania, spektakularne czyny,
wy¿yny poœwiêceñ – to akurat, jeœli trzeba, nieŸle nam wychodzi.
A jeszcze – jeœli jest to w jakiœ sposób nag³oœnione, obserwowane przez
otoczenie i oceniane. Wszystko to dla innych, choæ po trosze i na „swoj¹
chwa³ê”. Gorzej, gdy idzie o nas samych, o nasze wnêtrze, nasze
sumienie. Przez s³owa „nawracajcie siê!” Pan Jezus przypomina nam,
¿e trzeba te¿ pomyœleæ o sobie, albo – przede wszystkim o sobie.
Aby w tym byciu dla innych nie zagubiæ siebie, nie straciæ kontroli
nad sob¹, nie zapomnieæ o swojej duszy i o swojej wiecznej przysz³oœci.
S³owa „nawracajcie siê” winny wywo³aæ w nas refleksjê nad tym, co trzeba w sobie zmieniæ,
poprawiæ i ulepszyæ. Bo przecie¿ „jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy”
(1J 1,8). Pan Jezus – jak pisze œw. Pawe³ do Koryntian – przyszed³ po to, by nawracaæ innych przez
s³owo Bo¿e. To samo czyni¹ aposto³owie, g³osz¹c Ewangeliê, to samo i tak samo mamy robiæ my –
najpierw w stosunku do siebie samych, a potem do innych. Zadbanie o swoj¹ wiecznoœæ, o swoje
nawrócenie ma byæ dla ka¿dego z nas ¿yciowym priorytetem. Czy Pan jest moim œwiat³em?
Czy robiê wszystko, aby zamieszkaæ w Jego domu jako œwiêty wœród œwiêtych? Czy oczekujê Go
i jestem mê¿ny? (psalm). Umiejmy dobrze wykorzystaæ czas, który nam jeszcze pozosta³, abyœmy
pozytywnie odpowiedzieli na wszystkie te pytania.
* * * * * * * * * *
Papieý na Mszy: nie stójcie w miejscu, miejcie odwagæ i nadziejæ... (17.01.2017)
"Chrzeœcijanie, którzy maj¹ odwagê zmieniaæ œwiat wiele razy siê myl¹, ale wszyscy siê mylimy. A tym, którzy tylko
stoj¹ w miejscu, wydaje siê, ¿e siê nie pope³niaj¹ b³êdów. Dlatego trzeba byæ wytrwa³ym i znosiæ trudne sytuacje."
„Zadajmy sobie pytanie: Jaki jestem? Jak ¿yjê wiar¹? Czy jest to ¿ycie z horyzontami, z nadziej¹, z odwag¹, aby iœæ
do przodu, a mo¿e to ¿ycie letnie, które nie potrafi znieœæ trudnych momentów? Niech Pan da nam tê ³askê, o któr¹
prosiliœmy w kolekcie, abyœmy potrafili przezwyciê¿yæ nasz egoizm, bo chrzeœcijanie, którzy stoj¹ w miejscu, którzy siê
zatrzymali, s¹ egoistami. S¹ wpatrzeni w siebie, nie potrafi¹ podnieœæ g³owy i zobaczyæ Pana. Oby Pan da³ nam
tê ³askê”.
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Cz³owiek - obraz Bo¿y (c.d. ze str. 1)
Odpowiedzi na te w¹tpliwoœci daje nam Katechizm Koœcio³a Katolickiego, który stwierdza,
¿e obraz Bo¿y jest obecny w ka¿dym cz³owieku (por. KKK 1702), ¿e cz³owiek, dziêki duszy oraz
duchowym w³adzom rozumu i woli, jest obdarzony wolnoœci¹ (por. KKK 1705), oraz ¿e niestety
cz³owiek za poduszczeniem Z³ego, ju¿ na pocz¹tku historii nadu¿y³ swojej wolnoœci (por. KKK 1707).
Cz³owiek uleg³ pokusie i pope³ni³ z³o. Nadal jest w nim pragnienie dobra, ale jego natura nosi ranê
grzechu pierworodnego: sta³ siê sk³onny do z³a i podatny na b³¹d. Dlatego jest wewnêtrznie
rozdarty; dlatego te¿ ca³e ¿ycie ludzi, zarówno jednostkowe, jak i zbiorowe, przedstawia siê jako
dramatyczna walka miêdzy dobrem i z³em, miêdzy œwiat³em i ciemnoœci¹ (por. KDK 13). Ta walka
by³aby dla nas beznadziejna, gdyby nie Chrystus, który przez „swoj¹ mêkê wyzwoli³ nas od Szatana
i od grzechu” (KKK 1708). W Nim obraz Bo¿y, zniekszta³cony w cz³owieku przez pierwszy grzech,
zosta³ odnowiony i uszlachetniony (por. KDK 22). W jaki sposób siê to dzieje? Ka¿dy, kto wierzy
w Chrystusa, staje siê synem Bo¿ym. To „przybrane synostwo” przemienia cz³owieka, pozwalaj¹c
mu naœladowaæ Chrystusa i uzdalniaj¹c do czynienia dobra oraz osi¹gniêcia doskona³oœci w mi³oœci,
czyli œwiêtoœci (por. KKK 1709). W ten sposób te¿ mo¿emy najpe³niej realizowaæ nasze
podobieñstwo do Boga i byæ Jego obrazem. Czy wiem, ¿e jestem obrazem Boga stworzonym na Jego
podobieñstwo? Co to dla mnie znaczy? Czy staram siê, aby to, co robiê by³o dobre, piêkne
i przepe³nione mi³oœci¹, bo tak czyni Bóg – mój Ojciec i Stwórca? Czy pielêgnujê i rozwijam w sobie
podobieñstwo do Boga poprzez naœladowanie Chrystusa – najdoskonalszego wzoru naszego
cz³owieczeñstwa? Zapamiêtajmy: Bóg stworzy³ nas na swój obraz i podobieñstwo. Dlatego
obdarowa³ nas rozumem, mi³oœci¹ i woln¹ wol¹. Poniewa¿ zna nasze s³aboœci, zes³a³ nam swego
Syna Jezusa Chrystusa, który jest Jego najdoskonalszym obrazem. Cz³owiek jest grzeszny i zatar³
w sobie obraz Boga, ale w Chrystusie mo¿e dost¹piæ jakby ponownego stworzenia, odzyskuj¹c
w sobie Bo¿y obraz i podobieñstwo.
* * * * * * * * * *
„Chrzeœcijanie leniwi to chrzeœcijanie, którzy nie chc¹ iœæ do przodu, którzy nie walcz¹
o to, by œwiat siê zmienia³, nie walcz¹ o rzeczy nowe, o rzeczy, które s³u¿y³yby wszystkim,
gdyby siê zmieni³y. S¹ leniwi, stanêli w miejscu: znaleŸli w Koœciele dobry parking. A kiedy
mówiê chrzeœcijanie, to mam na myœli wiernych œwieckich, ksiê¿y, biskupów... Wszystkich.
Bo jednak s¹ chrzeœcijanie, którzy siê zatrzymali. Dla nich Koœció³ jest parkingiem, który
chroni ich ¿ycie i id¹ do przodu, ale z wszystkimi mo¿liwymi zabezpieczeniami. A ci
chrzeœcijanie, którzy siê zatrzymali, przypominaj¹ mi coœ, co mówili mi dziadkowie, kiedy
by³em dzieckiem: «Uwa¿aj, bo woda, która stoi i nie p³ynie, pierwsza siê zepsuje»”.
papie¿ Franciszek

Porz¹dek Kolêdy (23 - 30 stycznia 2017)
00
1. Poniedz. – 23 stycznia – ul. Sikorskiego (od 46) i Dobra – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Akacjowa i Jesionowa – 1 ksi¹dz od godz. 15
2. Wtorek – 24 stycznia – ul. Sikorskiego (od nr 161) i Cegielniana, Sikorskiego (od nr 227)
00
– 2 ksiê¿y od godz. 9
00
3. Œroda
– 25 stycznia – ul. Spokojna (od nr 4 i 196) – 2 ksiê¿y od godz. 9
00
4. Czwartek – 26 stycznia – ul. Weso³a (10 i 95), Cicha – 2 ksiê¿y od godz. 9
00
5. Pi¹tek – 27 stycznia – ul. Korczaka – 1 ksi¹dz od godz. 9
ul. Œwierkowa, Jod³owa – 1 ksi¹dz od godz. 1500
00
6. Sobota – 28 stycznia - ul. Leœna – 2 ksiê¿y od godz. 9
00
7. Poniedz. – 30 stycznia – Stare Kupiski (wszystkie ulice) – 2 ksiê¿y od godz. 9
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. W ca³ym Koœciele trwa Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Pan Jezus
domaga siê wzajemnej mi³oœci: „To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali,
tak jak Ja was umi³owa³em”. Niech ta mi³oœæ stanie siê naszym znakiem rozpoznawczym
w œwiecie na ka¿dy dzieñ.
2. Chocia¿ Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan zakoñczy siê w najbli¿sz¹
œrodê, 25 stycznia, w œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a, nie ustawajmy w wysi³kach na rzecz jej
ca³kowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a czêsto jej brak jest
zgorszeniem dla wspó³czesnego œwiata i wielu Ÿle nastawia do Chrystusowego Koœcio³a.
Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.
3. W œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a Aposto³a proœmy o ³askê, aby Pan równie¿ nas zechcia³
nawróciæ. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzieñ. Jak œw. Pawe³, powinniœmy staæ siê
narzêdziem Bo¿ym, a wpatruj¹c siê w jego wspania³y wzór, kroczyæ wiernie po drogach
wiary, co wiêcej – nieœæ j¹ innym, œwiadczyæ mê¿nie o Chrystusie – Zbawicielu œwiata.
4. Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i w³asn¹ wspólnotê wiary.
W czwartek, 26 stycznia, bêdziemy obchodziæ Dzieñ Islamu. Dziœ s³owo „islam” czêsto
budzi niepokój, a nawet wywo³uje wrogoœæ. Mimo wszystkich trudnych doœwiadczeñ,
którymi naznaczona jest nasza wspó³czesnoœæ, proœmy tego dnia o œwiat³o Ducha
Œwiêtego, abyœmy potrafili patrzeæ na siebie z mi³oœci¹ i zrozumieniem, przez pamiêæ
o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 24 stycznia – œw. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Koœcio³a, wybitny pisarz, patron
dziennikarzy i prasy katolickiej;
• w czwartek, 26 stycznia – œw. œw. Tymoteusz i Tytus, uczniowie œw. Paw³a Aposto³a; obaj byli biskupami i obaj
ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ za wiarê;
• w pi¹tek, 27 stycznia – b³. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileñski;
• w sobotê, 28 stycznia – œw. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Koœcio³a, jeden
z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzie³a filozoficzne i teologiczne
do dziœ stanowi¹ wa¿n¹ inspiracjê dla nauczania Koœcio³a.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00
00
00
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 830-1000; Pt. i Sb. 1600 -1800
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