Nr 257

12 lutego 2017

Gazetka parafii p.w. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu w £om¿y

Konsekwencje grzechu pierworodnego
Najbardziej bolesn¹ i dramatyczn¹ rzeczywistoœci¹, z jak¹
przychodzi nam siê zderzyæ, jest moment œmierci osób bliskich,
poprzedzony niejednokrotnie d³ugim cierpieniem. Szczególnie
trudno nam przyj¹æ przedwczesne odejœcie kogoœ m³odego;
czujemy siê wtedy rozgoryczeni czyj¹œ nieuleczaln¹ chorob¹.
Nie godzimy siê z przejawami miêdzyludzkiej niesprawiedliwoœci
czy brutalnego traktowania drugiego cz³owieka. Byæ mo¿e sami
doœwiadczyliœmy czegoœ podobnego. Nie godz¹c siê z tym
wszystkim, boleœnie borykamy siê w takich chwilach z pytaniem:
po co to wszystko? dlaczego tak jest? – i intuicyjnie zwracamy siê
z tym do Boga. Jak¹ odpowiedŸ mo¿emy od Niego otrzymaæ?
OdpowiedŸ tê mo¿emy odnaleŸæ ju¿ na pierwszych kartach Biblii.
W stanie pierwotnej przyjaŸni cz³owieka z Bogiem nie istnia³ ból,
cierpienie czy œmieræ. Jednak ten ¿yj¹cy w pierwotnej szczêœliwoœci i sprawiedliwoœci cz³owiek pope³niaj¹c
grzech przekroczy³ granicê wolnoœci. Odt¹d sta³ siê on niewolnikiem z³a i grzechu, a ludzkie ¿ycie zosta³o ju¿
na zawsze naznaczone skaz¹ grzechu pierworodnego. Jak naucza Katechizm Koœcio³a Katolickiego, natura
ludzka „jest pozbawiona pierwotnej œwiêtoœci i sprawiedliwoœci, ale (...) nie jest ca³kowicie zepsuta:
jest zraniona w swoich si³ach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i w³adzy œmierci oraz sk³onna
do grzechu (ta sk³onnoœæ do z³a jest nazywana «po¿¹dliwoœci¹»)” (KKK 405).Biblijna scena wypêdzenia z raju
równie¿ w sposób symboliczny t³umaczy inn¹, nie³atw¹ do wyjaœnienia kwestiê: dlaczego wraz z przyjœciem
na œwiat dziedziczymy grzech pierworodny? Skoro w ¿aden sposób nie jesteœmy winni tego grzechu, dlaczego
tak mocno musimy doœwiadczaæ jego skutków? Pierwsi rodzice otrzymali dar pierwotnej œwiêtoœci
i sprawiedliwoœci dla ca³ego rodzaju ludzkiego. Poniewa¿ dar ten nie zosta³ przyjêty, dlatego te¿ skutki tego
mia³y dotkn¹æ ca³¹ ludzkoœæ. Pierwsi rodzice pope³niaj¹c grzech osobisty przyczynili siê do zniekszta³cenia
w³asnej natury i od tego momentu ¿yj¹c w stanie upadku przekazali ju¿ tê skazê swemu potomstwu. Ka¿dy
z nas w konsekwencji dziedziczy ten stan. Grzech pierworodny jest nazywany „grzechem” w sposób
analogiczny; jest grzechem „zaci¹gniêtym”, a nie „pope³nionym”, jest stanem, a nie aktem (por. KKK 404).
Bóg jednak da³ cz³owiekowi nadziejê na przezwyciê¿enie z³a. Zwyciêstwo nad grzechem zosta³o nam
zapewnione dziêki pokonaniu ludzkiego grzechu i œmierci przez œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa.
Podkreœli³ to œw. Pawe³ w liœcie do Rzymian: „Jak przestêpstwo jednego sprowadzi³o na wszystkich ludzi wyrok
potêpiaj¹cy, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie daj¹ce ¿ycie”
(Rz 5,18; por. KKK 402). Jak czytamy w Katechizmie, sakrament chrztu œwiêtego g³adzi wszystkie nasze grzechy
³¹cznie z grzechem pierworodnym. Pozostaj¹ w nas jednak konsekwencje grzechu. Chrzest nie zabezpiecza
nas przed skutkami z³a, cierpieniem, chorob¹, umieraniem (por. KKK 1264) oraz sk³onnoœci¹ do z³ego.
Natomiast w œwietle tego sakramentu ludzkie zmaganie siê z ciê¿arami ¿ycia nabiera nowej wartoœci. Nadzieja
nowego ¿ycia otrzymana na chrzcie œwiêtym sprawia, ¿e wytrwa³oœæ w walce ze skutkami grzechu
pierworodnego nie tylko powoduje, ¿e ludzie mog¹ ¿yæ w pe³niejszej harmonii miêdzy sob¹, nie tylko
uszlachetnia ludzk¹ osobowoœæ, ale tak¿e staje siê Ÿród³em wiecznie trwa³ej nagrody w niebie.
Zapamiêtajmy: Konsekwencj¹ grzechu pierworodnego jest to, i¿ natura ludzka zosta³a os³abiona
w swoich w³adzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu œmierci. Jest ona sk³onna do grzechu
- tê sk³onnoœæ nazywa siê „po¿¹dliwoœci¹” (por. KKK 416 – 418). Chrzest g³adzi grzech pierworodny,
nie niweluje jednak jego konsekwencji.
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Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo albo Proroków.
Nie przyszed³em znieœæ, ale wype³niæ. Zaprawdê bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie
przemin¹, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni siê w Prawie, a¿ siê wszystko spe³ni. Ktokolwiek
wiêc zniós³by jedno z tych przykazañ, choæby najmniejszych, i uczy³by tak ludzi, ten bêdzie
najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wype³nia i uczy wype³niaæ, ten bêdzie wielki
w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeœli wasza sprawiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza
ni¿ uczonych w Piœmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. S³yszeliœcie,
¿e powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by siê dopuœci³ zabójstwa, podlega s¹dowi. A Ja wam
powiadam: Ka¿dy, kto siê gniewa na swego brata, podlega s¹dowi. A kto by rzek³ swemu bratu
«Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzek³ «Bezbo¿niku», podlega karze piek³a ognistego.
Jeœli wiêc przyniesiesz dar swój przed o³tarz i tam wspomnisz, ¿e brat twój ma coœ przeciw tobie,
zostaw tam dar twój przed o³tarzem, a najpierw idŸ i pojednaj siê z bratem swoim. Potem przyjdŸ
i dar swój ofiaruj. PogódŸ siê ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteœ z nim w drodze, by ciê
przeciwnik nie poda³ sêdziemu, a sêdzia dozorcy, i aby nie wtr¹cono ciê do wiêzienia. Zaprawdê
powiadam ci: nie wyjdziesz stamt¹d, a¿ zwrócisz ostatni grosz. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano:
«Nie cudzo³ó¿*. A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ w swoim sercu
dopuœci³ siê z ni¹ cudzo³óstwa. Jeœli wiêc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wy³up je
i odrzuæ od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e
twoje cia³o mia³o byæ wrzucone do piek³a. I jeœli prawa twoja rêka jest ci powodem do grzechu,
odetnij j¹ i odrzuæ od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz³onków,
ni¿ ¿eby ca³e twoje cia³o mia³o iœæ do piek³a. Powiedziano te¿: «Jeœli kto chce oddaliæ swoj¹ ¿onê,
niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto oddala swoj¹ ¿onê, poza wypadkiem
nierz¹du, nara¿a j¹ na cudzo³óstwo; a kto by oddalon¹ wzi¹³ za ¿onê, dopuszcza siê cudzo³óstwa.
S³yszeliœcie równie¿, ¿e powiedziano przodkom: «Nie bêdziesz fa³szywie przysiêga³*,
«lecz dotrzymasz Panu swej przysiêgi*. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysiêgajcie, ani na niebo,
bo jest tronem Bo¿ym; ani na ziemiê, bo jest podnó¿kiem stóp Jego; ani na Jerozolimê, bo jest
miastem wielkiego Króla. Ani na swoj¹ g³owê nie przysiêgaj, bo nie mo¿esz nawet jednego w³osa
uczyniæ bia³ym albo czarnym. Niech wasza mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego
pochodzi».

* * * * * * * * * * * *
GRZECH TO OBIETNICA BEZ POKRYCIA
Mêdrzec Syracydes stwierdzi³ krótko, ¿e Bóg „nikomu nie zezwoli³ grzeszyæ”.
Dlaczego? Poniewa¿ grzech jest najwiêkszym nieszczêœciem cz³owieka. Pozbawia radoœci
¿ycia i je niszczy. Grzech – to iluzja, która szybko rozczarowuje. Jest obietnic¹ szczêœcia
bez pokrycia.
Mêdrzec mówi, ¿e Bóg daje nam mo¿liwoœæ wyboru – gdy¿ szanuje nasz¹ wolnoœæ,
pozwala dokonywaæ osobistych decyzji, nie zmusza do wyboru dobra (I czytanie).
Nie jesteœmy aktorami, odgrywaj¹cymi rolê w napisanym przez Boga scenariuszu ¿ycia, ale
jego twórcami. Pan czuje siê jednak za nas odpowiedzialny. Dlatego nie milczy. Wie, co jest
dla nas dobre, uprzedza, ¿e niektóre wybory prowadz¹ donik¹d. Ostrzega przed grzechem
i jego konsekwencjami. Przez Syracydesa mówi: „Przed ludŸmi ¿ycie i œmieræ, co ci siê podoba, to bêdzie ci dane”.
Bóg ustanowi³ przykazania, kieruj¹c siê mi³oœci¹ do nas, a nie chêci¹ utrudniania nam ¿ycia (Ewangelia). Dekalog
wyznacza bezpieczn¹ drogê do szczêœcia.
Chrystus stanowczo zabrania nieprawoœci. Gdyby w grzechu znajdowa³o siê prawdziwe dobro cz³owieka, Jezus
by³by pierwszy, który nakaza³by nam grzeszyæ. Stanowczo jednak sprzeciwia siê z³u. Jak dobry Ojciec i serdeczny
Przyjaciel mówi: „Nie wchodŸ w to lub tamto, bo wyrz¹dzisz sobie krzywdê. Zobacz, wielu na tym straci³o,
nie powtarzaj ich b³êdów”. Oka¿my Mu pos³uszeñstwo. Zawierzmy. Nikt nie zmarnowa³ swego ¿ycia dlatego,
¿e zaufa³ Chrystusowi i wiernie szed³ drog¹ Bo¿ych przykazañ. Wszyscy, którzy Mu uwierzyli, wygrali szczêœliwe
¿ycie. I jeszcze wiêcej: szczêœliw¹ wiecznoœæ.
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Historycznoœæ Ewangelii
Dzisiejsz¹ katechezê rozpocznijmy od pytania: czy Ewangelie opisuj¹ ¿ycie i dzia³alnoœæ Jezusa
Chrystusa w sposób historycznie wiarygodny? Albo inaczej: czy Ewangelie przekazuj¹ nam dok³adnie
wszystkie s³owa i czyny Jezusa, skoro zosta³y spisane
w kilkadziesi¹t lat po Jego œmierci i zmartwychwstaniu?
Te pytania mog¹ staæ siê dobr¹ okazj¹ do pog³êbienia naszej
wiedzy, na której opiera siê wiara. Aby odpowiedzieæ sobie
na te pytania, musimy uœwiadomiæ sobie, i¿ Ewangelie
powsta³y w trzech etapach, którymi by³y: ¿ycie i ustne
nauczanie Jezusa, ustne nauczanie aposto³ów i spisanie
czterech Ewangelii.
Zatrzymajmy siê przez chwilê nad pierwszym etapem.
Katechizm mówi, i¿ „Koœció³ stanowczo utrzymuje, ¿e cztery
Ewangelie, których historycznoœæ bez wahania stwierdza,
podaj¹ wiernie to, co Jezus, Syn Bo¿y, ¿yj¹c wœród ludzi,
dla wiecznego zbawienia rzeczywiœcie uczyni³ i czego uczy³
a¿ do dnia, w którym zosta³ wziêty do nieba” (KKK 126). Tekst
ten wyra¿a przekonanie Koœcio³a o tym, ¿e cztery Ewangelie s¹
dokumentami historycznymi, a nie jedynie zapisem wiary
uczniów, jak b³êdnie sugerowali niektórzy badacze. Ewangelie przekazuj¹ wiernie to, co Jezus Chrystus,
Syn Bo¿y, podczas swego ¿ycia na ziemi uczy³ i czyni³ dla naszego zbawienia. Nie przekazuj¹ nam one
wszystkich czynów i s³ów Jezusa, lecz jedynie te, które s³u¿y³y zbawieniu ludzi. Nie znajdziemy wiêc
w nich np. dok³adnego opisu domu Jezusa w Nazarecie, czy narzêdzi, jakimi pracowa³ albo pokarmów,
jakie spo¿ywa³ z rodzicami w domu, gdy¿ nie s¹ to informacje konieczne do zbawienia. Jeœli czytamy
uwa¿nie Ewangelie, to z ³atwoœci¹ zauwa¿ymy, ¿e pierwszych trzydzieœci lat z ¿ycia Jezusa opisuj¹ one
bardzo skrótowo, dok³adniej zaœ lata Jego publicznej dzia³alnoœci, a najdok³adniej mêkê, œmieræ,
zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie.
O drugim etapie formowania Ewangelii Katechizm uczy, ¿e aposto³owie po wniebowst¹pieniu Pana
przekazali s³uchaczom to, co Jezus powiedzia³ i uczyni³. Aposto³owie przekazuj¹ dalej s³owa i czyny Jezusa
ju¿ w pe³niejszym zrozumieniu, które uzyskali dziêki oœwieceniu przez Ducha Œwiêtego. To pe³niejsze
zrozumienie nie oznacza³o oczywiœcie zmiany czegokolwiek z nauczania Jezusa, lecz jedynie g³êbsze
wyjaœnienie Jego s³ów i czynów (por. KKK 126).
O trzecim etapie Katechizm mówi, i¿ ewangeliœci spisuj¹c nauczanie aposto³ów wybrali niektóre
informacje, inne przedstawili ogólnie, jeszcze inne objaœniali lub zachowali formê przepowiadania
ustnego – a wszystko w celu przekazania pe³nej prawdy o Jezusie Chrystusie (por. KKK 126). W jakim wiêc
sensie Ewangelie s¹ dokumentami historycznymi? Ewangelie s¹ dokumentami historycznymi w tym
znaczeniu, ¿e przekazuj¹ nam wiernie nauczanie i czyny Jezusa konieczne dla naszego zbawienia.
Wierny przekaz dopuszcza jednak dobór informacji, zwiêz³y sposób ich przedstawienia, dodatkowe
objaœnienia lub zachowanie form ustnego nauczania. Nie podwa¿a natomiast historycznoœci Ewangelii
fakt, i¿ nie przekazuj¹ one wszystkich s³ów i czynów Jezusa. W Katechizmie czytamy: „Ewangelia
w poczwórnej formie zajmuje w Koœciele wyj¹tkowe miejsce; œwiadczy o tym czeœæ, jak¹ otacza je liturgia
i nie daj¹cy siê porównaæ wp³yw, jaki zawsze wywiera³a na œwiêtych” (KKK 127).
Zapamiêtajmy: Ewangelie s¹ dokumentami historycznymi w tym znaczeniu, ¿e przekazuj¹ nam
wiernie nauczanie i czyny z ¿ycia Jezusa Chrystusa konieczne dla naszego zbawienia. Wierny przekaz
dopuszcza³ dobór informacji, zwiêz³¹ ich prezentacjê, g³êbsze wyjaœnienia oraz adaptacjê ustnych
form nauczania Jezusa lub aposto³ów.

* * * * * * * * * *
(...) „to nie my jesteœmy tymi, którzy mog¹ uczyæ Boga, co powinien czyniæ
i czego potrzebujemy. On to wie lepiej ni¿ my, a my musimy zaufaæ,
poniewa¿ Jego drogi i Jego myœli s¹ ró¿ne od naszych." (papie¿ Franciszek)
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Tylko czerpi¹c obficie ze sto³u s³owa Bo¿ego i eucharystycznego zostajemy uzdrowieni
i umocnieni, aby œwiadczyæ o Chrystusie wœród tych, do których On nas posy³a. Pamiêtajmy,
¿e w ka¿dym spotkaniu drugi cz³owiek potrzebuje naszej mi³oœci. Nie bêdziemy jej mieli,
jeœli nie ugruntujemy naszej przyjaŸni z Panem Bogiem.
00
2. W poniedzia³ek – 13 lutego – o godz. 17 – Ró¿aniec Fatimski.
3. W najbli¿szy wtorek, 14 lutego, przypada œwiêto œw. œw. Cyryla (826-869), mnicha,
i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo
wykszta³ceni, znaj¹cy ró¿ne jêzyki z hebrajskim, syryjskim i ³acin¹ w³¹cznie, piastuj¹cy ró¿ne
godnoœci koœcielne, podjêli wiele udanych wypraw misyjnych, miêdzy innymi do kraju
Chazarów na Krymie, do Bu³garii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii jêzyk s³owiañski
pisany alfabetem greckim (g³agolicê). Cyryl przet³umaczy³ Pismo Œwiête na jêzyk starocerkiewno-s³owiañski. Tym jêzykiem nadal pos³uguje siê kilkadziesi¹t milionów braci
prawos³awnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj œwiêci s¹ uwa¿ani za aposto³ów S³owian.
W 1980 roku papie¿ œw. Jan Pawe³ II og³osi³ ich wspó³patronami Europy, podnosz¹c tym samym
ich wspomnienie do rangi œwiêta.
4. Tego samego dnia tradycja wspomina œw. Walentego, kap³ana rzymskiego, który w 269 roku
poniós³ œmieræ mêczeñsk¹, gdy¿ podczas tortur nie chcia³ siê wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie,
zw³aszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoœ czasu tak¿e u nas, przyjê³o siê go
czciæ jako patrona zakochanych. Niech to bêdzie okazja do radoœci i wspólnej zabawy, wszak
trwa jeszcze karnawa³, ale tak¿e do modlitwy, podziêkowania Panu Bogu za mi³oœæ, któr¹ nas
obdarzy³, i za bliskich, którzy nas kochaj¹. Pamiêtajmy te¿ o narzeczonych z naszej wspólnoty
parafialnej i proœmy, aby ich wzajemna mi³oœæ umacnia³a siê i aby z Panem Bogiem weszli
na wspóln¹ drogê ¿ycia.

* * * * * * * * * *

Wasz Proboszcz

“Wszystko jest wielkie dla tego, kto kocha”
Powiedzia³bym to samo w inny sposób: nic nie jest ma³e dla tego, kto dzia³a powodowany mi³oœci¹. Uœmiech, podanie
szklanki wody, drobna pomoc, prosty gest, jakaœ myœl, maj¹ tak¹ sam¹ wartoœæ, jak jakiœ czyn heroiczny, je¿eli zosta³y
uczynione z mi³oœci¹. W boskiej ekonomii wartoœæ czynów mierzy siê mi³oœci¹ w³o¿on¹ we wszystko to, co czynimy; a zatem
im wiêcej mi³oœci, tym wiêksza wartoœæ.
Na koñcu ¿ycia bêdziemy s¹dzeni tylko z tego, ile kochaliœmy: „By³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ; by³em spragniony,
a daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, a przyjêliœcie Mnie; by³em nagi, a przyodzialiœcie Mnie; by³em chory, a odwiedziliœcie
Mnie; by³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie” (Mt 25, 35-36).
(Apolonio Carvalho Nascimento)
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