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Pan
Wspó³czesny cz³owiek bardzo czêsto, wypowiadaj¹c siê
na tematy religijne, stosuje okreœlenie „Pan Jezus”,
nie zastanawiaj¹c siê nawet, co ono mo¿e oznaczaæ; „Jezus jest
Panem!” - te s³owa czêsto œpiewaj¹ pielgrzymi wêdruj¹cy na
Jasn¹ Górê; w wyznaniu wiary mówimy: „wierzê (...) w Jezusa
Chrystusa, Pana naszego”, a podczas Mszy Œwiêtej celebrans
zwraca siê do nas s³owami: „Pan z wami”. Te przyk³ady
sk³aniaj¹ do zastanowienia siê nad tym terminem. Co znaczy
okreœlenie „Pan” w relacji do Jezusa Chrystusa i co to znaczy
wierzyæ w Pana naszego? W Starym Testamencie tytu³ „Pan”
powszechnie odnoszono do Boga. ¯ydzi unikali wymawiania
podstawowego imienia Boga, jakim by³o „Jahwe”, zastêpuj¹c
go terminem „Pan” (hebrajskie „Adonai”). T³umacze Septuaginty, czyli greckiego przek³adu Starego
Testamentu, terminom „Jahwe” i „Adonai” przypisali greckie okreœlenie „Kyrios”, które równie¿ oznacza
„Pan”.
Jak czytamy w Katechizmie Koœcio³a Katolickiego, w Nowym Testamencie tytu³ „Pan” jest stosowany „
w odniesieniu do Ojca, jak równie¿, co jest nowoœci¹, w odniesieniu do Jezusa, uznanego w ten sposób
za samego Boga” (KKK 446). W taki te¿ sposób Jezusa nazywali Jego uczniowie (J 11,12; Dz 2,36), tak te¿
ukazuje to liturgia pierwotnego Koœcio³a. Przyk³adem tego jest choæby modlitewny zwrot „Marana tha”,
oznaczaj¹cy „Panie nasz, przyjdŸ”. „Bardzo czêsto w Ewangeliach ludzie zwracaj¹ siê do Jezusa, nazywaj¹c go
Panem. Tytu³ ten œwiadczy o szacunku i zaufaniu tych, którzy zbli¿aj¹ siê do Jezusa oraz oczekuj¹ od Niego
pomocy i uzdrowienia” (KKK 448). Po zmartwychwstaniu tytu³ „Pan” sta³ siê g³ównym okreœleniem godnoœci
Jezusa obok tytu³ów „Syn Bo¿y” i „Mesjasz”. „Przypisuj¹c Jezusowi Boski tytu³ Pana, pierwsze wyznania wiary
Koœcio³a od pocz¹tku stwierdzaj¹, ¿e moc, czeœæ i chwa³a nale¿ne Bogu Ojcu przys³uguj¹ tak¿e Jezusowi,
poniewa¿ istnieje On «w postaci Bo¿ej» (Flp 2,6) i poniewa¿ Ojciec potwierdzi³ to panowanie Jezusa,
wskrzeszaj¹c Go z martwych i wywy¿szaj¹c Go w swojej chwale” (KKK 449). Pojêcie „Pan” w Piœmie Œwiêtym
wystêpuje w wielu kontekstach. Œw. Pawe³ u¿ywa tytu³u „Pan” dla wyra¿enia wiary w znaczenie Jezusa:
„Dlatego te¿ Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê ponad wszelkie imiê (...) aby wszelki jêzyk
wyzna³, ¿e Jezus Chrystus jest Panem” (Flp 2,9.11). Jezus jest Bogiem, Panem i autorytetem (por. 1 Kor 14,37),
sêdzi¹ (por. 1 Tes 4,6), Panem swoich s³ug (por. 2 Kor 10,8) i Panem wszystkich ludzi (por. Rz 10,12). W innym
kontekœcie umieszcza s³owo „Pan” œw. Mateusz. Zdanie „Jezus jest Panem”, okreœla postawê ludzi wobec Boga
- postawê umi³owania i zaufania, postawê tych, którzy od Jezusa oczekuj¹ okreœlonej ³aski (por. Mt 8,2; 14,30).
Katechizm naucza, ¿e „od pocz¹tku historii chrzeœcijañskiej stwierdzenie panowania Jezusa nad œwiatem
i nad histori¹ oznacza tak¿e uznanie, ¿e cz³owiek nie mo¿e w sposób absolutny poddaæ swojej wolnoœci
osobistej ¿adnej w³adzy ziemskiej, ale wy³¹cznie Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi: Cezar nie jest
«Panem». «Koœció³ (...) wierzy, ¿e klucz, centrum i cel ca³ej historii ludzkiej, znajduje siê w Jego Panu
i Nauczycielu»” (KKK 450). Warto pamiêtaæ, ¿e równie¿ modlitwa chrzeœcijañska jest przenikniêta tytu³em
„Pan”. Dotyczy to jej pocz¹tku – „Pan z wami”, zakoñczenia – „przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” oraz
pe³nego ufnoœci i nadziei zawo³ania „PrzyjdŸ Panie Jezu!” (Ap 22,20; KKK 451).
Zapamiêtajmy: „Imiê «Pan» oznacza Boskie panowanie. Wyznawaæ lub wzywaæ Jezusa jako Pana
oznacza wierzyæ w Jego boskoœæ. «Nikt (...) nie mo¿e powiedzieæ bez pomocy Ducha Œwiêtego: ‘Panem jest
Jezus’» (1 Kor 12,3)” (KKK 455).
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 4,1-11).
Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy przepoœci³
czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, odczu³ w koñcu g³ód. Wtedy przyst¹pi³ kusiciel i rzek³
do Niego: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz, ¿eby te kamienie sta³y siê chlebem . Lecz on
mu odpar³: Napisane jest: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem, które
pochodzi z ust Bo¿ych. Wtedy wzi¹³ Go diabe³ do Miasta Œwiêtego, postawi³ na naro¿niku
œwi¹tyni i rzek³ Mu: Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ siê w dó³, jest przecie¿ napisane:
Anio³om swoim rozka¿e o tobie, a na rêkach nosiæ ciê bêd¹ byœ przypadkiem nie urazi³ swej
nogi o kamieñ. Odrzek³ mu Jezus: Ale jest napisane tak¿e: Nie bêdziesz wystawia³ na próbê
Pana, Boga swego. Jeszcze raz wzi¹³ Go diabe³ na bardzo wysok¹ górê, pokaza³ Mu
wszystkie królestwa œwiata oraz ich przepych i rzek³ do Niego: Dam Ci to wszystko, jeœli
upadniesz i oddasz mi pok³on. Na to odrzek³ mu Jezus: IdŸ precz, szatanie! Jest bowiem
napisane: Panu, Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz.
Wtedy opuœci³ Go diabe³, a oto anio³owie przyst¹pili i us³ugiwali Mu.
* * * * * * * * * * * *
TAK WIÊC TRWAJ¥ TE TRZY…
„Istniej¹ trzy rzeczy, na których stoi wiara, wspiera siê pobo¿noœæ
i trwa cnota. S¹ to: modlitwa, post i uczynki mi³osierdzia. To, o co ko³ata
modlitwa, zjednywa post, a osi¹ga mi³osierdzie. Modlitwa, uczynki
mi³osierdzia i post – te trzy rzeczy stanowi¹ jedno i daj¹ sobie
wzajemnie ¿ycie” (œw. Piotr Chryzolog).
Rozpoczêliœmy Wielki Post, czas ³aski i zbawienia. Zostajemy razem
z Jezusem wyprowadzeni na pustyniê i poddani pokusie. Post Chrystusa
nawi¹zuje do czterdziestoletniej wêdrówki Izraela z niewoli egipskiej
do Ziemi Obiecanej i jest pierwowzorem Wielkiego Postu Koœcio³a
przygotowuj¹cego do Wielkanocy. Zastanawiamy siê nad tym, jak porzuciæ nieuporz¹dkowane
przywi¹zania i na nowo zwróciæ siê do Boga. Od pocz¹tku do praktyk pokutnych zalecanych
przez Koœció³ nale¿y post, modlitwa i ja³mu¿na. Oznaczaj¹ one szczególn¹ powœci¹gliwoœæ
w spo¿ywaniu pokarmów, zwrócenie siê z synowskim oddaniem do mi³osiernego Ojca
i otoczenie mi³osiern¹ trosk¹ ubogich. Dziœ trudno zrozumieæ sens wielowiekowego
i niezmiennego nauczania Koœcio³a. Dominuj¹cy w œwiecie konsumpcjonizm zamiast
zaspokajaæ potrzeby, stwarza wci¹¿ nowe i czêsto prowadzi do gor¹czkowego aktywizmu.
Ekonomia wyprzedza etykê. Cz³owiek nie ma nawet czasu, aby obcowaæ z samym sob¹,
z bliŸnim i z Bogiem. Pouczeni s³owami œw. Piotra Chryzologa pamiêtajmy o tym, ¿e modlitwa,
uczynki mi³osierdzia i post s¹ nasz¹ jedyn¹ obron¹ u Boga, jedynym wstawiennictwem, jedn¹
trójpostaciow¹ modlitw¹. Tym trzem obszarom sens nadaje mi³oœæ jako najwa¿niejsza
przestrzeñ wolnoœci, któr¹ obdarzy³ nas Bóg.

* * * * * * * * * * * *
„Nasze ¿ycie up³ywa pod ciê¿arem wielu trosk, które mog¹ odebraæ spokój i równowagê. Ale ten lêk jest
czêsto bezu¿yteczny, bo nie potrafi zmieniæ biegu wydarzeñ. Jezus wzywa nas usilnie, byœmy nie martwili siê
o jutro, przypominaj¹c, ¿e ponad wszystkim jest mi³uj¹cy Ojciec, który nigdy nie zapomina o swoich dzieciach:
powierzenie siê Jemu nie rozwi¹zuje magicznie problemów, ale pozwala stawiæ im czo³o z w³aœciwym
nastawieniem, z odwag¹. Jestem odwa¿ny, kiedy zawierzam mojemu Ojcu, który o wszystko siê troszczy
i bardzo mnie kocha”
papie¿ Franciszek
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Jezus Chrystus - prawdziwy Bóg i prawdziwy cz³owiek
W ka¿d¹ niedzielê chrzeœcijanie
zgromadzeni na Mszy œwiêtej wyznaj¹ swoj¹
wiarê w nastêpuj¹cych s³owach: ,,Wierzê
w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna
Bo¿ego Jednorodzonego, który z Ojca jest
zrodzony przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga, Œwiat³oœæ ze Œwiat³oœci,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego zrodzony
a nie stworzony, wspó³istotny Ojcu”.
Wyznanie to dotyczy jednej z zasadniczych
prawd wiary chrzeœcijañskiej: wiary w Jezusa
Chrystusa, bêd¹cego zarazem prawdziwym Bogiem i prawdziwym Cz³owiekiem. Na przestrzeni
wieków Koœció³ musia³ broniæ zarówno boskoœci Jezusa, jak i Jego cz³owieczeñstwa, które,
zw³aszcza w pierwszych wiekach, by³y kwestionowane przez herezje. Pierwsze sobory powszechne
(w Nicei – 325 r., w Efezie – 431 r., w Chalcedonie – 451 r., w Konstantynopolu – 553 r.),
przeciwstawi³y siê tym b³êdnym pogl¹dom. W wyniku obrad soborowych, na podstawie
Objawienia, wypracowana zosta³a nauka o prawdziwym Bóstwie i jednoczeœnie prawdziwym
cz³owieczeñstwie Chrystusa. Katechizm Koœcio³a Katolickiego naucza: ,,Koœció³ wyznaje (...)
¿e Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem. Jest On prawdziwie
Synem Bo¿ym, który sta³ siê cz³owiekiem, naszym bratem, nie przestaj¹c przez to byæ Bogiem,
naszym Panem” (KKK 469). Szukaj¹c odpowiedzi na pytanie, czy Jezus jest naprawdê Synem
Bo¿ym, musimy siêgn¹æ do Nowego Testamentu, a zw³aszcza do Ewangelii. Jezus sam wielokrotnie
mówi³, Kim jest. Nazywa³ siebie wys³annikiem Bo¿ym – Mesjaszem i rzeczywistym Synem Boga.
Œwiadczy o tym Jego zeznanie przed Kajfaszem. Na Kajfaszowe uroczyste zapytanie: „Poprzysiêgam
Ciê na Boga ¿ywego, powiedz nam: Czy Ty jesteœ Mesjasz, Syn Bo¿y?”, Chrystus odpowiedzia³: „Tak,
Ja nim jestem” (Mt 26,63-64). Za to œwiadectwo o sobie otrzyma³ wyrok œmierci, a mimo to
nie odwo³a³ go, by³a to bowiem sprawa zasadnicza. Szczególne znaczenie dla potwierdzenia
boskoœci Jezusa maj¹ œwiadectwa biblijne zachowane m.in. w Ewangelii œw. Jana: „S³owo sta³o siê
Cia³em i zamieszka³o wœród nas. I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê, chwa³ê jak¹ Jednorodzony otrzymuje
od Ojca, pe³en ³aski i prawdy” (J 1,14) oraz w Liœcie do Kolosan: „W Nim bowiem mieszka ca³a Pe³nia:
Bóstwo na sposób cia³a” (Kol 2,9). Dowodem boskiego pos³annictwa Chrystusa by³a równie¿ Jego
nauka, potwierdzona cudami. Jezus jest tak¿e prawdziwym cz³owiekiem. Znaczenie tego faktu
potwierdzi³ Sobór Watykañski II nauczaj¹c, ¿e Chrystus okaza³ sw¹ solidarnoœæ z ludŸmi i objawi³ im
Siebie samego. Syn Bo¿y przez swoje wcielenie zjednoczy³ siê z ka¿dym cz³owiekiem. Ludzkimi
rêkami pracowa³, ludzkim myœla³ umys³em, ludzk¹ dzia³a³ wol¹. Ludzkim sercem kocha³. Sta³ siê
jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu (por. KDK 22). Jezus jako cz³owiek
bywa³ g³odny, spragniony, zmêczony. Pe³n¹ rzeczywistoœæ Jego ludzkiego ¿ycia pokaza³ nam
œw. £ukasz Ewangelista pisz¹c, ¿e Jezus wzrasta³ „w m¹droœci, w latach i w ³asce” (£k 2,52). Przyj¹³
zatem cz³owieczeñstwo ze wszystkimi jego w³aœciwoœciami i ograniczeniami. Jak naucza Katechizm,
„jedyne i wyj¹tkowe Wcielenie Syna Bo¿ego nie oznacza, ¿e Jezus Chrystus jest czêœciowo Bogiem
i czêœciowo cz³owiekiem, ani ¿e jest On wynikiem niejasnego pomieszania tego, co Boskie, i tego,
co ludzkie. Syn Bo¿y sta³ siê prawdziwie cz³owiekiem, pozostaj¹c prawdziwie Bogiem” (KKK 464).
Zapamiêtajmy: „Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem
w jednoœci swojej Osoby Boskiej; z tej racji jest On jedynym Poœrednikiem miêdzy Bogiem
a ludŸmi. Jezus Chrystus ma dwie natury, Bosk¹ i ludzk¹, nie pomieszane, ale zjednoczone
w jednej Osobie Syna Bo¿ego” (KKK 480, 481).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj prze¿ywamy pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu. Koñcz¹ siê w³aœnie trwaj¹ce
od Œrody Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyæ przy tej
okazji s³owa papie¿a œw. Jana Paw³a II: „Rozpoczynaj¹cy siê okres Wielkiego Postu jest
okazj¹ do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ub³agania Boga
o ³askê nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwoœci dla wszystkich ludzi. Zwracam siê
do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do œwi¹t wielkanocnych poœwiêcili
modlitwie o pokój i spe³nianiu czynów braterskiej solidarnoœci wobec ludzi cierpi¹cych”.
Starajmy siê, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowa³y wokó³
nas, a trud stawania siê lepszymi ofiarujmy tak¿e za innych, zw³aszcza za tych, którzy
obra¿aj¹ Pana Boga i za to nie przepraszaj¹, oraz za pokój na œwiecie.
2. W³¹czmy siê w g³êbokie prze¿ycie tego czasu przez intensywniejsz¹ modlitwê osobist¹
i wspólnotow¹. Tej drugiej bêdzie sprzyja³ udzia³ w nabo¿eñstwach wielkopostnych:
30
w pi¹tki w naszym koœciele o godz. 17 celebrujemy nabo¿eñstwo drogi krzy¿owej,
00
a w niedziele po mszy œw. o godz. 11 Gorzkie ¯ale. Do licznego udzia³u w tych
nabo¿eñstwach zachêcam wszystkich parafian: dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. Pamiêtajmy
o osobistych umartwieniach, a tak¿e o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
3. Przypominam, ¿e w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy
do Chrystusa ukrzy¿owanego: Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu oraz za udzia³ w drodze
krzy¿owej, a tak¿e w ka¿d¹ niedzielê za udzia³ w nabo¿eñstwie gorzkich ¿ali oraz za
odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.
4. W œrodê, 8 marca, obchodzimy Dzieñ Kobiet. Choæ to œwiecka uroczystoœæ, pamiêtajmy
w modlitwach o wszystkich kobietach, zw³aszcza o najbardziej utrudzonych matkach
rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poni¿anych
i przeœladowanych w wielu czêœciach œwiata. Wszak kobiety odgrywaj¹ szczególn¹ rolê
w œwiecie, w Koœciele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i ¿ycie Panu Bogu i Maryi, która jest
najpiêkniejszym wzorem ¿ony i matki.
* * * * *

Wasz Proboszcz

“Praca jest dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla pracy.”
(Jan Pawe³ II)

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
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