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Imiê Jezus
O nadaniu dziecku imienia rodzice rozmawiaj¹ na d³ugo 

przed jego pojawieniem siê na œwiecie. Czêsto do tych dyskusji 
w³¹czaj¹ siê inni cz³onkowie rodziny, przyjaciele czy znajomi. 
Dlaczego tak prosta zdawa³oby siê czynnoœæ, jak¹ jest nadanie 
dziecku imienia, budzi tyle emocji? Dlaczego rodzice przywi¹zuj¹ 
do tego faktu tak wielkie znaczenie? Odpowiedzi na te pytania 
mo¿na odnaleŸæ w doœæ powszechnie wystêpuj¹cym przekonaniu 
cz³owieka o istnieniu pewnych treœci, zawieraj¹cych siê 
w noszonym imieniu, o randze samego imienia. Rodzice nadaj¹ 
dziecku imiê, aby wyposa¿yæ je w pewne cechy, niejako 
„zaprogramowaæ” jego przysz³oœæ lub odwróciæ nieprzychylny bieg 
wydarzeñ. Imiê jest wiêc niejako ukierunkowaniem ¿ycia 
cz³owieka, ¿yczeniem czy b³ogos³awieñstwem. Wa¿ne jest równie¿ 
to, i¿ zwracanie siê po imieniu wyra¿a blisk¹ relacjê miêdzyosobow¹. Dlatego jesteœmy po imieniu tylko z ludŸmi, 
którzy s¹ nam w jakiœ sposób bliscy. Rozwa¿my zatem, jakie znaczenie ma dla nas szczególne Imiê, o którym Pismo 
Œwiête mówi, ¿e „nie ma w ¿adnym innym zbawienia, gdy¿ nie dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, 
w którym moglibyœmy byæ zbawieni” (Dz 4,12). Chodzi oczywiœcie o imiê naszego Zbawiciela – imiê Jezus. Imiê 
Jezus zosta³o nadane naszemu Zbawicielowi bezpoœrednio przez Boga. Nie nadano go z ludzkiej inicjatywy, ale 
zosta³o objawione Maryi przy zwiastowaniu. Katechizm Koœcio³a Katolickiego naucza, ¿e w chwili zwiastowania 
anio³ Gabriel nadaje maj¹cemu siê narodziæ Dzieciêciu jako w³asne imiê Jezus, które wyra¿a zarówno Jego 
to¿samoœæ, jak i pos³anie. „Jezus” w jêzyku hebrajskim oznacza: „Bóg zbawia”, „Jahwe jest zbawieniem”. Poniewa¿ 
jedynie Bóg „mo¿e odpuszczaæ grzechy” (Mk 2,7), to On w Jezusie, swoim odwiecznym Synu, który sta³ siê 
cz³owiekiem, „zbawi³ lud od jego grzechów” (Mt 1,21). W ten sposób w Jezusie Bóg wype³nia ca³¹ historiê 
zbawienia dla dobra ludzi (por. KKK 430). Jezus z Nazaretu nie tylko nosi imiê, które mówi o zbawieniu, ale tak¿e 
jest Tym, którego to imiê oznacza: jest Zbawicielem. Œwiadcz¹ o tym pewne zwroty u¿yte przez ewangelistów: 
£ukasza – „narodzi³ siê wam Zbawiciel” (£k 2,11) i Mateusza - „On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” 
(Mt 1,21). Zwroty te odzwierciedlaj¹ prawdê objawion¹, któr¹ g³osi ca³y Nowy Testament, a najpe³niej wyra¿a 
œwiêty Pawe³ Aposto³, gdy pisze: „Dlatego te¿ Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê ponad wszelkie 
imiê, aby na imiê Jezusa zgiê³o siê ka¿de kolano (…) i aby wszelki jêzyk wyzna³, ¿e Jezus Chrystus jest Panem 
ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 9-11). Mimo, ¿e imiê Jezus nosi³o wielu synów narodu ¿ydowskiego przed 
Chrystusem - zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, to tylko w Jezusie Chrystusie imiê to osi¹ga pe³niê 
swego znaczenia. On bowiem jest w³aœnie Tym, w którym i przez którego Bóg dokona³ zbawienia cz³owieka. W 
Starym Testamencie arcykap³an raz w roku wzywa³ imienia Boga Zbawiciela dla wynagrodzenia za grzechy Izraela 
(por. KKK 433). W Nowym Testamencie to w³aœnie imiê Jezus jest w³aœciwym imieniem Boga Zbawiciela. Nawet z³e 
duchy boj¹ siê Jego imienia, uczniowie w Jego imiê dokonuj¹ cudów, poniewa¿ Ojciec udzieli im wszystkiego, o co 
Go poprosz¹ w imiê Jezusa (por. KKK 434). Imiê Jezus znajduje siê w centrum modlitwy chrzeœcijañskiej, wszystkie 
bowiem modlitwy liturgiczne koñcz¹ siê formu³¹: „Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Podobnie punktem 
kulminacyjnym modlitwy „Zdrowaœ Maryjo” s¹ s³owa: „b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego, Jezus” (por. KKK 
435). Imiê „Jezus” towarzyszy zatem chrzeœcijanom przez ca³e ¿ycie. Wielu z nich odchodzi z tego œwiata, 
wymawiaj¹c imiê Jezus. Czy zawsze wymawiamy imiê Jezus z nale¿nym szacunkiem? Czy nie wzywamy imienia 
Jezus nadaremno? 

Zapamiêtajmy: Imiê „Jezus” znaczy „Bóg zbawia”. Jest to imiê Bo¿e, jedyne, które przynosi zbawienie; 
mog¹ go wzywaæ wszyscy, poniewa¿ Syn Bo¿y zjednoczy³ siê ze wszystkimi ludŸmi przez Wcielenie (por. KKK 
432).
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 6, 24-34).

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo albo 
jednego bêdzie nienawidzi³, a drugiego – mi³owa³; albo z jednym bêdzie trzyma³, a drugim 
wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie martwcie siê 
o swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ i piæ, ani o swoje cia³o, czym siê macie przyodziaæ. 
Czy¿ ¿ycie nie znaczy wiêcej ni¿ pokarm, a cia³o wiêcej ni¿ odzienie? Przypatrzcie siê 
ptakom podniebnym: nie siej¹ ani ¿n¹ i nie zbieraj¹ do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je 
¿ywi. Czy¿ wy nie jesteœcie wa¿niejsi ni¿ one? Kto z was, martwi¹c siê, mo¿e choæby jedn¹ 
chwilê do³o¿yæ do wieku swego ¿ycia? A o odzienie czemu siê martwicie? Przypatrzcie siê 
liliom polnym, jak rosn¹: nie pracuj¹ ani przêd¹. A powiadam wam: nawet Salomon 
w ca³ym swym przepychu nie by³ tak ubrany jak jedna z nich. Jeœli wiêc ziele polne, które 
dziœ jest, a jutro do pieca bêdzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czy¿ nie tym bardziej 
was, ludzie ma³ej wiary? Nie martwcie siê zatem i nie mówcie: co bêdziemy jedli? 
co bêdziemy pili? czym bêdziemy siê przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegaj¹. 
Przecie¿ Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie siê 
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam dodane. 
Nie martwcie siê wiêc o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam o siebie martwiæ siê bêdzie. 
Dosyæ ma dzieñ ka¿dy swojej biedy».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
WIARA A KULTURA

„Wiara, która nie staje siê kultur¹, jest wiar¹ nie w pe³ni przyjêt¹, 
nie w ca³oœci przemyœlan¹, nieprze¿yt¹ wiernie” (Jan Pawe³ II, Rzym, 16.01.1982). 

Chrzeœcijanin w swej wierze nie powinien zatrzymaæ siê na poziomie 
wyuczonych formu³ i przyjêtych prawd, lecz ma obowi¹zek sw¹ wiarê 
wcielaæ codziennie we w³asne ¿ycie. Na jej podstawie winien kszta³towaæ 
swój system wartoœci i norm, jakimi siê kieruje, i wyra¿aæ je w swej postawie, 
okreœlonych zachowaniach, byæ dla innych znakiem Chrystusa, Jego 
prawdziwym œwiadkiem. Czy w naszym polskim katolicyzmie obserwujemy 
ten kulturotwórczy wp³yw wiary na nasze ¿ycie, nasze postawy, zwyczaje? 
Zapytajmy dziœ o to w kontekœcie naszej „kultury” spo¿ywania alkoholu. 
Widzimy, ¿e prawie ¿adne wydarzenie ¿yciowe nie mo¿e przebiec bez 
spo¿ywania alkoholu. £¹czy siê go z urodzinami, œlubami, z obchodami 
jubileuszowymi, z pogrzebami. Osoba, która odmawia wypicia alkoholu, jest 

czêsto uwa¿ana za niekole¿eñskiego sobka i jest odrzucana…  Sprawy tak wa¿ne jak godnoœæ i wartoœæ 
ludzkiego ¿ycia oraz wiara w Boga zostaj¹ zdominowane przez pytania: „Co bêdziemy piæ, co bêdziemy 
jeœæ?” (Ewangelia), i sprowadzone do „d¹¿eñ przyziemnych” (Flp 3,19). Co prezentuje sob¹ „kultura” 
rozrastaj¹cych siê w ostatnim czasie w naszym kraju ogrodów piwnych, w których spotykamy tylu 
m³odych ludzi, i co zapowiada? Czy nie jest widocznym znakiem „wiary nieprzemyœlanej”, 
nieprze¿ywanej g³êbiej, ma³o otwartej na nowe ¿ycie w Chrystusie? Twórzmy kulturê trzeŸwoœci, kulturê 
sensu, now¹, piêkn¹ kulturê duchow¹! 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
“Przejmowaæ inicjatywê w mi³oœci”

Jedn¹ z zasad czystej i prawdziwej mi³oœci jest kochaæ jako pierwszy. Nie czekaæ a¿ ktoœ nas ukocha i dopiero wtedy 
odwzajemniæ siê, ale od razu przej¹æ inicjatywê. Nie czekaæ tak¿e na uznanie, bo wtedy nabiera to posmaku roszczenia; 
mi³oœæ powinna byæ ca³kowicie bezinteresowna. Czasami to kosztuje, czasami mo¿emy paœæ ofiar¹ czyjejœ przebieg³oœci. 
Niewa¿ne. Jeœli tak siê stanie, to nie my  robimy b³¹d, ale ten drugi. My powinniœmy w pe³nej wolnoœci robiæ to, co do nas 
nale¿y. Mi³oœæ wszystko znosi, we wszystkim pok³ada nadziejê, jak twierdzi œw. Pawe³. W ka¿dej sytuacji kochaæ zawsze, 
natychmiast i z radoœci¹.  (Apolonio Carvalho Nascimento)
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Chrystus
G³ow¹ pañstwa polskiego jest 

prezydent. Obejmuj¹c urz¹d, sk³ada on 
przed Zgromadzeniem Narodowym 
uroczyst¹ przysiêgê. Nie zawsze jednak 
tak by³o. Przez d³ugie wieki Polsk¹ rz¹dzili 
królowie. Oficjalnym momentem objêcia 
przez ka¿dego z nich w³adzy by³a 
uroczysta koronacja, odbywaj¹ca siê 
podczas Mszy Œwiêtej. W czasie takiej 
koronacji ka¿dy w³adca, oprócz tego, 
¿e otrzymywa³ koronê, by³ te¿ uroczyœcie 
namaszczany olejami œwiêtymi na znak, 
¿e jest wybrany przez Boga – jest Bo¿ym 
p o m a z a ñ c e m .  Ta k ¿ e  w  I z r a e l u  
namaszczano w imiê Bo¿e królów, 
kap³anów, a niekiedy tak¿e proroków. „Takim namaszczonym mia³ byæ przede wszystkim Mesjasz, 
którego Bóg mia³ pos³aæ, by zapocz¹tkowa³ ostatecznie Jego Królestwo. Mesjasz mia³ byæ namaszczony 
Duchem Pañskim równoczeœnie jako król i kap³an, ale tak¿e jako prorok” (KKK 436). 

Pierwsi uczniowie uwierzyli, ¿e Jezus wype³ni³ tê mesjañsk¹ nadziejê Narodu Wybranego. Dlatego 
bardzo wczeœnie dodali do imienia „Jezus” tytu³ „Chrystus”, który jest greckim t³umaczeniem s³owa 
„Mesjasz” (w cesarstwie rzymskim u¿ywano wtedy powszechnie jêzyka greckiego), czyli „namaszczony” 
(por. KKK 436). Szczególny akt, przez który Jezus Bóg-Cz³owiek objawi³ siê jako Mesjasz, dokona³ siê 
podczas chrztu w Jordanie, gdy sam Bóg namaœci³ Go Duchem Œwiêtym i moc¹ (por. Dz 10,38). Co zatem 
oznacza tytu³ „Chrystus”, który szybko sta³ siê imieniem w³asnym Jezusa? W Nowym Testamencie s³owo 
„Chrystus” jako imiê Jezusa wystêpuje a¿ 529 razy. Tytu³ ten oznacza, ¿e Jezus jest zapowiadanym przez 
proroków Mesjaszem, pos³anym przez Boga do ludzi, aby ich zbawi³. Zosta³ On namaszczony moc¹ 
Ducha Œwiêtego na Króla, Kap³ana i Proroka, aby realizuj¹c tê potrójn¹ funkcjê wype³ni³ zbawcz¹ wolê 
Boga wobec œwiata (por. KKK 436). Znaczna grupa ludzi w Izraelu oczekiwa³a Mesjasza, który stanie 
na czele powstania narodowego i wyzwoli Naród Wybrany spod rzymskiego panowania. Jezus jednak 
pokaza³, ¿e prawdziwa misja mesjañska polega na czym innym: Mesjasz przyszed³, aby wyzwoliæ nie tylko 
Izraelitów, ale wszystkich ludzi; i nie spod panowania Rzymu, ale z niewoli grzechu i œmierci. Chrystus jest 
zatem Królem, lecz nie takim jak królowie, których znamy z podrêczników historii. Jego królowanie 
i w³adza ma charakter szczególny, nabiera bowiem prawdziwego znaczenia dopiero z perspektywy 
krzy¿a. Jezus powie sam o sobie i swej misji: „Syn Cz³owieczy (…) nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz aby 
s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu” (Mt 20,28). Jest tak¿e Kap³anem, który przelewa w³asn¹ krew 
i sk³ada w³asne ¿ycie jako ofiarê (1 J 2,2) na przeb³aganie za nasze grzechy (por. Ga 1,4). Jest wreszcie 
Prorokiem, który bezkompromisowo g³osi wolê Ojca. Przez sakrament chrztu ka¿dy chrzeœcijanin staje 
siê uczestnikiem mesjañskiego pos³annictwa Chrystusa. Jako lud kap³añski mamy prawo do sk³adania 
Bogu duchowych ofiar. Jako uczestnicy funkcji prorockiej mo¿emy i powinniœmy g³osiæ Ewangeliê s³owem 
i czynem. Bior¹c zaœ udzia³ w pos³annictwie królewskim mamy panowaæ nad sob¹ i zmieniaæ œwiat 
na lepsze. Czy zatem rozumiem na czym polega wyzwolenie przyniesione przez Jezusa Chrystusa? 
Czy staram siê Go naœladowaæ w pos³uszeñstwie Ojcu? Czy jako ochrzczony mam œwiadomoœæ, ¿e równie¿ 
uczestniczê w mesjañskim pos³annictwie Chrystusa: prorockim, kap³añskim i królewskim? 

Zapamiêtajmy: „Imiê «Chrystus» oznacza «Namaszczony», «Mesjasz». Jezus jest Chrystusem, 
poniewa¿ «Bóg namaœci³ Go Duchem Œwiêtym i moc¹» (Dz 10,38)” (KKK 453). Zapowiadany 
wielokrotnie na kartach Starego Testamentu przyszed³ na œwiat, aby doprowadziæ wszystkich ludzi 
do spotkania z Bogiem.

*   *   *

„Nie bójcie siê, otwórzcie, otwórzcie na oœcie¿ drzwi Chrystusowi!”  (JPII)
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniœmy pamiêtaæ, ¿e ka¿da niedziela jest dniem 
Pañskim. W³aœnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrzeœcijañskiej, radoœci 
i odpoczynku od pracy; jest podstaw¹ i rdzeniem ca³ego roku liturgicznego; jest g³ównym dniem celebrowania 
Eucharystii, poniewa¿ jest to dzieñ zmartwychwstania Pañskiego. Bior¹c ¿ywy i œwiadomy udzia³ we Mszy Œwiêtej, 
wskazujemy na ¿ywotnoœæ naszej wiary, umacniamy nasze powo³anie do g³oszenia Ewangelii Chrystusowej w œwiecie.

2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu. Koœció³ wzywa nas do szczególnej indywidualnej 
i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, któr¹ mo¿emy ofiarowaæ Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy 
pijañstwa innych osób lub z proœb¹ o uwolnienie od tego na³ogu bliskich czy znajomych.

3. Koñczy siê tegoroczny karnawa³. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Œroda Popielcowa. Otwiera ona œwiêty, 
szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Œwiête tego dnia o godz. 7 , 9 , 11  i 18 . Zewnêtrznym znakiem naszego 
wejœcia na drogê pokuty i nawrócenia jest posypanie g³owy popio³em. W kulturze Izraela gest ten by³ wyrazem 
wielkiego smutku, ¿a³oby. Popió³ przypomina te¿, ¿e wszystko, co ziemskie, powsta³o z prochu ziemi i znów w proch siê 
obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kap³an, posypuj¹c g³owy wiernych popio³em, czyni nad nimi znak 
krzy¿a, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeñ i modlitwy 
–  ma s³u¿yæ naszemu nawróceniu, ma przygotowaæ nasze serca na owocne prze¿ycie radosnych œwi¹t 
Zmartwychwstania Pañskiego. 

4. Pamiêtajmy, ¿e w Popielec obowi¹zuje post œcis³y, polegaj¹cy na wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów miêsnych 
i spo¿yciu jednego posi³ku do syta w ci¹gu dnia. Pozosta³e posi³ki musz¹ zostaæ ograniczone co do iloœci. Ten post 
obowi¹zuje wszystkich pomiêdzy 18. a rozpoczêciem 60. roku ¿ycia. Pozosta³ych wiernych zachêcamy tak¿e 
do czynnego w³¹czenia siê w ten wielki akt pokutny, na miarê ich mo¿liwoœci. Przypominamy, ¿e wszystkich od 14. roku 
¿ycia obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.

5. Od Œrody Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu w³¹cznie trwaæ bêd¹ kwartalne dni modlitw o ducha 
pokuty. Wielki Post powinien byæ naznaczony nasz¹ œcis³¹ wspó³prac¹ z Panem Bogiem, który „daje nam si³ê 
zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

6. W Œrodê Popielcow¹ przypada równie¿ œwiêto pañstwowe: Narodowy Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”. W ten 
sposób przywo³ujemy zas³ugi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodleg³oœciowych, 
którzy po zakoñczeniu II wojny œwiatowej zdecydowali siê na podjêcie nierównej walki o suwerennoœæ i niepodleg³oœæ 
naszej Ojczyzny.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. PrzyjdŸmy do œwi¹tyni na 
chwilê adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, ofiaruj¹c j¹ w intencji nowych powo³añ do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego, 
tak¿e z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy pi¹tek to dzieñ Komunii Œwiêtej wynagradzaj¹cej za grzechy osobiste 
i ca³ego œwiata. Chrystusa Eucharystycznego mo¿emy przyj¹æ tylko czystym sercem, dlatego w naszym koœciele okazja 
do pierwszopi¹tkowej spowiedzi œw. W pierwsz¹ sobotê proœmy Matkê Najœwiêtsz¹ o opiekê nad naszymi rodzinami. 

8. W sobotê, 4 marca, w liturgii czcimy œw. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym 
¿yciem udowodni³, ¿e w³adza wcale nie musi byæ okazj¹ do nadu¿yæ, korupcji ani rywalizacj¹ w gromadzeniu 
doczesnego bogactwa. W³adza i polityka jest dzie³em Pana Boga, a odczytana jako powo³anie mo¿e staæ siê te¿ drog¹ 
do œwiêtoœci. Poniewa¿ œw. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy 
Bo¿ej Opatrznoœci Koœció³ i ca³y naród litewski.

 Wasz Proboszcz
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