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Cz³owiek – jeden cia³em i dusz¹
Na pytanie, kim jest cz³owiek, pada dzisiaj wiele
odpowiedzi. Dla jednych cz³owiek jest geniuszem, który
posiada nieograniczon¹ moc przekszta³cania œwiata
i kierowania jego losami. Inni redukuj¹ istotê ludzk¹
do popêdów, oddaj¹c ho³d cielesnoœci i u¿ywaniu. S¹ tacy,
którzy traktuj¹ cz³owieka jako ogniwo procesu ewolucji
i ujmuj¹ go tylko w wymiarze doczesnoœci. Inni wskazuj¹
cechy, które wyró¿niaj¹ nas spoœród ca³ego œwiata
o¿y wio n ego : n ieu stan n e p o szu kiwan ie p rawd y;
doœwiadczenie wolnoœci; zdolnoœæ pytania o sens; zdolnoœæ
do mi³oœci bliŸniego, do autorefleksji, do dzia³ania wed³ug
sumienia, do tworzenia kultury i zachowania jej dziedzictwa.
Koœció³ od pocz¹tku naucza, ¿e „osoba ludzka, stworzona
na obraz Bo¿y, jest równoczeœnie istot¹ cielesn¹ i duchow¹”. Opis biblijny wyra¿a tê
rzeczywistoœæ jêzykiem symbolicznym, gdy stwierdza, ¿e «Bóg ulepi³ cz³owieka z prochu
ziemi i tchn¹³ w jego nozdrza tchnienie ¿ycia, wskutek czego sta³ siê cz³owiek istot¹
¿yw¹» (Rdz 2,7). Ca³y cz³owiek jest wiêc chciany przez Boga” (KKK 362). ród³a biblijne –
naucza³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II – uprawniaj¹ do tego, aby cz³owieka rozumieæ jako
jedn¹ osobê. Katechizm Koœcio³a Katolickiego mówi¹c o tej osobowej jednoœci wyjaœnia,
¿e „dusza czêsto oznacza w Piœmie œwiêtym ¿ycie ludzkie (por. Mt 16,25-26) lub ca³¹
osobê ludzk¹ (Dz 2,41). Oznacza tak¿e to wszystko, co w cz³owieku jest najbardziej
wewnêtrzne (por. Mt 26,38) i najwartoœciowsze (Mt 10,28); to, co sprawia, ¿e cz³owiek
jest w sposób szczególny obrazem Boga: «dusza» oznacza zasadê duchow¹
w cz³owieku” (KKK 363). Cia³o z kolei „uczestniczy w godnoœci «obrazu Bo¿ego»; jest ono
cia³em ludzkim w³aœnie dlatego, ¿e jest o¿ywiane przez duszê”. Ca³a osoba ludzka jest
przeznaczona do tego, by „staæ siê œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego” (por. KKK 364). To ludzkie
cia³o przyj¹³ Chrystus w tajemnicy Wcielenia, ludzkie cia³o wziê³o te¿ udzia³ w tajemnicy
Odkupienia. Dlatego cz³owiek, troszcz¹c siê o swoj¹ duszê, winien uwa¿aæ tak¿e cia³o,
stworzone przez Boga i przeznaczone do zmartwychwstania, za dobre i godne szacunku
(por. KDK 14). W czasach wspó³czesnych szczególnym wyzwaniem dla tej objawionej
nauki o stworzeniu cz³owieka jako istoty duchowej i cielesnej sta³ siê ewolucjonizm.
Teorie te, jak przypomina Jan Pawe³ II, utrzymuj¹, ¿e cz³owiek – w ka¿dym razie jego
strona cielesna – ma zwi¹zek z innymi istotami œwiata materialnego: z najwy¿szymi
gatunkami zwierzêcymi.
(c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 5,1-12a).
Jezus, widz¹c t³umy, wyszed³ na górê. A gdy usiad³, przyst¹pili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzy³ swoje usta i naucza³ ich tymi s³owami: B³ogos³awieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie. B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹, albowiem
oni bêd¹ pocieszeni. B³ogos³awieni cisi, albowiem oni na w³asnoœæ posi¹d¹ ziemiê.
B³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci, albowiem oni bêd¹ nasyceni.
B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. B³ogos³awieni czystego
serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹. B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój,
albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi. B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie
dla sprawiedliwoœci, albowiem do nich nale¿y królestwo niebieskie. B³ogos³awieni
jesteœcie, gdy /ludzie/ wam ur¹gaj¹ i przeœladuj¹ was, i gdy z mego powodu mówi¹
k³amliwie wszystko z³e na was. Cieszcie siê i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest
w niebie.
* * * * * * * * * * * *
SZCZÊŒLIWI, BO ZAUFALI BOGU
Do wype³nienia zbawczych planów Bóg wybiera tych, których chce,
a nie tych, którzy wed³ug ludzkiej oceny siê do tego „nadaj¹” ze wzglêdu
na ich osobiste przymioty i predyspozycje. Nie wielcy tego œwiata,
potê¿ni, starannie wykszta³ceni, posiadaj¹cy w³adzê i przywileje
spo³eczne, których nazwiska pojawiaj¹ siê na pierwszych stronach gazet,
s¹ wybrañcami Boga. To zwyczajni, proœci, s³abi, grzeszni, zostali powo³ani, by zmieniaæ historiê
œwiata. Oni te¿, o ile oka¿¹ pos³uszeñstwo Bogu, staj¹ siê szczêœliwymi. ¯ycie nieraz okazuje siê dla
nich okrutne i trudne. Przychodzi zmagaæ siê im z cierpieniem, s³aboœci¹, doœwiadczaæ pora¿ek,
przyjmowaæ nies³uszne oskar¿enia i doœwiadczyæ odrzucenia. A mimo to, s¹ szczêœliwsi od tych,
którzy nigdy nie doznali smutku, g³odu, strachu, którzy mieli wszystko szybko i bez wysi³ku. To Bo¿y
paradoks: „szczêœliwi” wed³ug kryteriów ludzkich okazuj¹ siê posiadaæ szczêœcie pozorne,
a „nieszczêœliwi” wed³ug œwiata – prawdziwe. Okazuje siê, ¿e sam Bóg rozdaje b³ogos³awieñstwo.
Tylko od Niego pochodzi szczêœcie. Dlatego trzeba przyj¹æ wezwanie proroka: „szukajcie Pana”
(So 2,3). Tylko na Nim, jak na skale, zbudujemy coœ trwa³ego i pewnego. Przejdziemy przez ¿ycie,
nie marnuj¹c szansy na szczêœcie. Dzisiejsze czytania s¹ wezwaniem do g³êbszego zaufania Panu
Bogu. To On nape³nia nasze serce pragnieniem szczêœliwego ¿ycia i sam je zaspakaja. Jest godzien
nie tylko czci, ale i pos³uszeñstwa.
„B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawiedliwoœci.” (Mt 5,10)
* * * * * * * * * *
Papie¿ na Anio³ Pañski: nieœmy Jezusa nawet do najbardziej opornego œrodowiska... (22.01.2017)
„Mamy zanosiæ Jezusa do ka¿dego œrodowiska, nawet tego najbardziej niedostêpnego i opornego” – mówi³ Papie¿
Franciszek w rozwa¿aniu przed Anio³ Pañski. Wskaza³, ¿e nawrócenie oznacza zmianê sposobu myœlenia i ¿ycia. „Nie chodzi
o zmianê ubrañ, ale nawyków” – podkreœli³ Ojciec Œwiêty przypominaj¹c zarazem, ¿e Bóg nie objawia siê nam w sposób
niezwyk³y i sensacyjny, ale w codziennoœci naszego ¿ycia. (...)
„Jezus postanawia byæ prorokiem w drodze. Nie stoi w oczekiwaniu na ludzi, ale wyrusza na spotkania z nimi. Jezus zawsze
jest w drodze. Jego pierwsze wyjœcia misyjne rozpoczynaj¹ siê nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, w kontakcie z t³umem,
a zw³aszcza rybakami. Tam Jezus nie tylko g³osi nadejœcie królestwa Bo¿ego, ale szuka towarzyszy, których bêdzie móg³
w³¹czyæ w sw¹ misjê zbawienia – mówi³ Papie¿. – W tym miejscu spotyka dwie pary braci: Szymona i Andrzeja oraz Jakuba
i Jana. Powo³uje ich mówi¹c: «PójdŸcie za Mn¹, a uczyniê was rybakami ludzi». Powo³anie dociera do nich w pe³nej
codziennej aktywnoœci: Pan nie objawia siê nam w sposób niezwyk³y i sensacyjny, ale w codziennoœci naszego ¿ycia.
OdpowiedŸ czterech rybaków jest natychmiastowa i ochocza: «Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim». Wiemy, ¿e byli
uczniami Jana Chrzciciela i ¿e dziêki jego œwiadectwu ju¿ zaczêli wierzyæ w Jezusa jako Mesjasza”.
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Cz³owiek - jeden cia³em i dusz¹ (c.d. ze str. 1)
Koœció³ nie odrzuca mo¿liwoœci ewolucji, jeœli chodzi o cia³o ludzkie. Stale jednak naucza,
„¿e jeœli nawet przyjmujemy ewentualnoœæ pochodzenia cz³owieka co do cia³a od innych
stworzeñ materialnego wszechœwiata, przede wszystkim od istot zwierzêcych – to stworzenie
duszy nieœmiertelnej, które decyduje o naszym cz³owieczeñstwie, jest zawsze dzie³em Boga
Stwórcy. Nie mo¿e materia wy³oniæ z siebie ducha” (Jan Pawe³ II, Katecheza z 16 kwietnia
1986 r.).
Zapamiêtajmy: osoba ludzka, stworzona na obraz Bo¿y, jest równoczeœnie istot¹
cielesn¹ i duchow¹. „Nauka wiary przyjmuje, ¿e dusza duchowa i nieœmiertelna jest
stworzona bezpoœrednio przez Boga” (KKK 381). Dla wierz¹cych ewolucja pozostaje
w harmonii z wielkim planem, którego cel stanowi powo³anie œwiadomych i wolnych dzieci
Bo¿ych.
* * * * * * * * * *

„Wy jesteœcie wybrani, abyœcie og³aszali dzie³a potêgi Pana” (por. 1 P. 2,9)
Kiedy Bóg dzia³a, dokonuje cudownych dzie³. Skoro tylko stworzy³ wszechœwiat,
ujrza³, ¿e by³ on „dobry i piêkny”, a mê¿czyzna i kobieta wydali Mu siê „przepiêkni”
(por. Gen 1,31). Jednak ostatnie Jego dzie³o przewy¿sza wszystkie – to dzie³o,
którego dokona³ Jezus: On przez swoj¹ œmieræ i zmartwychwstanie stworzy³ nowy
œwiat i nowy lud. Naród, któremu podarowa³ ¿ycie Nieba, prawdziwe braterstwo we
wzajemnej akceptacji, wspó³dzieleniu siê, darze z siebie. List œw. Piotra uœwiadamia
pierwszym chrzeœcijanom, ¿e za spraw¹ Bo¿ej mi³oœci stali siê „wybranym
plemieniem, królewskim kap³añstwem, œwiêtym narodem, ludem Bo¿ym” (por. 1P, 9).
Jeœli równie¿ my, tak jak pierwsi chrzeœcijanie, uœwiadomilibyœmy sobie,
kim naprawdê jesteœmy, jak wiele mi³osierdzie Bo¿e dokona³o w nas, pomiêdzy nami
i wokó³ nas, bylibyœmy zdumieni, zalewa³aby nas radoœæ i chcielibyœmy dzieliæ siê ni¹
z innymi, „g³osiæ wielkie dzie³a Pañskie”.
Trudno jest jednak, prawie niemo¿liwe, by skutecznie œwiadczyæ o piêknie
nowego spo³eczeñstwa, któremu Jezus da³ ¿ycie, pozostaj¹c w izolacji od siebie.
Jest zatem oczywiste, ¿e zaproszenie Piotra skierowane jest do ca³ego ludu.
Nie mo¿emy byæ k³ótliwi i stronniczy, czy choæby tylko obojêtni wobec siebie,
a póŸniej g³osiæ, ¿e: „Pan stworzy³ nowy lud, uwolni³ nas od egoizmu, od nienawiœci
i zazdroœci, da³ nam jako prawo mi³oœæ wzajemn¹, która czyni nas jednym sercem
i jedn¹ dusz¹…”. Owszem, w naszym ludzie chrzeœcijañskim istniej¹ ró¿nice
w sposobie myœlenia, pomiêdzy tradycjami i kulturami, ró¿nice te jednak trzeba
przyjmowaæ z szacunkiem, widz¹c piêkno tej wielkiej ró¿norodnoœci, œwiadomi,
¿e jednoœæ nie jest uniformizmem.
Oprac. Fabio Ciardi

Porz¹dek Kolêdy (30 stycznia - 01 lutego 2017)
1. Poniedz. – 30 stycznia – Stare Kupiski (wszystkie ulice) – 2 ksiê¿y od godz. 900
00
2. Wtorek – 31 stycznia – ul. Krêta – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Piwna i Weso³a 117 – 1 ksi¹dz od godz. 15
00
ul. Zabawna, Uœmiechu, Ksiê¿ycowa – 1 ksi¹dz od godz. 15
00
3. Œroda
– 01 lutego – ul. Krzywa (od nr 1) – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Malinowa i Przytulna – 1 ksi¹dzz od godz. 15
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1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Koœciele jako
Œwiatowy Dzieñ Trêdowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta
choroba. Starajmy siê wiêc pomóc, aby dotkniêci ni¹ byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godnoœci.
Dziœ na œwiecie trêdowatymi opiekuj¹ siê g³ównie chrzeœcijañscy misjonarze. Wspierajmy ich
naszymi modlitwami i ofiarami.
2. W czwartek, 2 lutego, bêdziemy obchodzili œwiêto Ofiarowania Pañskiego, w naszej polskiej
tradycji nazywane œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej. To pami¹tka obrzêdu, jakiemu – zgodnie
z ¿ydowskim prawem – w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali siê Maryja i Józef.
Zanieœli Dzieci¹tko do œwi¹tyni jerozolimskiej, aby przedstawiæ Je Panu Bogu i z³o¿yæ ofiarê. Msze
00
00
00
00
Œwiête o godz. 7 , 9 , 11 i 18 . Tego dnia na uroczyst¹ liturgiê przyniesiemy œwiece zwane
gromnicami. Zostan¹ one pob³ogos³awione, aby przez ca³y rok, a zw³aszcza w chwilach trwogi
i cierpienia, przypomina³y nam o Panu Jezusie – Œwiat³oœci Narodów, który nieustannie oœwieca
drogi naszego ¿ycia.
3. Z inicjatywy papie¿a œw. Jana Paw³a II œwiêto Ofiarowania Pañskiego jest tak¿e Œwiatowym Dniem
¯ycia Konsekrowanego. Nasz¹ modlitw¹ obejmiemy osoby podejmuj¹ce s³u¿bê Panu Bogu
i ludziom w ró¿nych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia bêdziemy prosiæ o liczne i œwiête
powo³ania do ¿ycia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy te¿
materialnie borykaj¹ce siê z trudnoœciami klasztory i domy zakonne.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca.
W czwartek dziêkujemy za dar Eucharystii i kap³añstwa; prosimy o nowe i œwiête powo³ania
do pracy w winnicy Pañskiej, tak¿e z naszej wspólnoty parafialnej. W pi¹tek pragniemy wype³niæ
proœbê Pana Jezusa o modlitwê wynagradzaj¹c¹ za grzechy nasze i ca³ego œwiata. W naszym
koœciele adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i okazja do spowiedzi œwiêtej od godz. 1700. W sobotê
czcimy Matkê Najœwiêtsz¹ i powierzamy Jej matczynej opiece nasz¹ codziennoœæ.
Wasz Proboszcz
W tym tygodniu 1 lutego o godz. 17.00 – comiesiêczna modlitwa Ró¿añcowa Rodziców za swoje dzieci.
Poni¿ej podajemy porz¹dek odmawiania Ró¿añca przez poszczególne Ró¿e na ca³y 2017 rok:
- 1 lipca – Ró¿a pw. Œw. Gerarda;
- 1 lutego – Ró¿a pw. Œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus;
- 1 sierpnia – Ró¿a pw. Œw. Rodziny;
- 1 marca – Ró¿a pw. Œw. Faustyny Kowalskiej;
- 1 wrzeœnia – Ró¿a pw. Œw. Krzysztofa;
- 1 kwietnia – Ró¿a pw. Œw. Ojca Pio;
1 paŸdziernika – Ró¿a pw. Œw. Antoniego;
- 1 maja – Ró¿a pw. Œw. Rity;
- 31 paŸdziernika – Ró¿a pw. Œw. Franciszka;
- 1 czerwca – Ró¿a pw. Œw. Jana Paw³a II;
- 1 grudnia – Ró¿a pw. Œw. Józefa

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 .
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