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Dlaczego S³owo sta³o siê Cia³em?
Od zarania dziejów cz³owiek têskni³ za tym, by byæ blisko Boga. Ta 

têsknota zosta³a zaspokojona, gdy odwieczne S³owo Bo¿e przyjê³o 
postaæ cz³owieka. Wspaniale wyra¿a to znana kolêda Franciszka 
Karpiñskiego „Bóg siê rodzi”. Jej tekst piêknie ukazuje, 
jak nieskoñczony Bóg staje siê bliski cz³owiekowi. Prawdê tê wyra¿aj¹ 
miêdzy innymi s³owa: „Có¿ masz niebo nad ziemiany, / Bóg porzuci³ 
szczêœcie swoje, / Wszed³ miêdzy lud ukochany, / dziel¹c z nim trudy i 
znoje”. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, które przypominaj¹ co roku to 
wydarzenie, pokazuj¹, ¿e obraz Boga, którego nale¿y kochaæ tylko 
ze strachu, jest ca³kowicie obcy myœli chrzeœcijañskiej. Biblia mówi bowiem o Bogu jako kochaj¹cym, mi³osiernym 
i tak bliskim, ¿e cz³owiek ma prawo zwracaæ siê do Niego „Abba”, czyli „Ojcze”. Od pocz¹tku dziejów Pan Bóg 
okazuje cz³owiekowi tê wielk¹ mi³oœæ. W Piœmie Œwiêtym czytamy, ¿e Bóg „tak umi³owa³ œwiat, ¿e Syna Swego 
Jednorodzonego da³, aby ka¿dy kto w Niego wierzy nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne” (J 3,16). Ów zrodzony przed 
wiekami z Ojca Bo¿y Syn, zwany przez œwiêtego Jana „S³owem” (J 1,1), z mi³oœci do ludzi sam sta³ siê 
cz³owiekiem, przyjmuj¹c z Maryi ludzkie cia³o. Ten fakt nazywamy Wcieleniem (por. KKK 461). 

Katechizm Koœcio³a Katolickiego podaje cztery powody, dla których Bóg sta³ siê cz³owiekiem. S¹ nimi: chêæ 
zbawienia cz³owieka (por. KKK 457), pragnienie, by cz³owiek pozna³ mi³oœæ Boga (por. KKK 458), ukazanie 
ludziom wzoru œwiêtoœci (por. KKK 459) oraz danie im uczestnictwa w Boskiej naturze (por. KKK 460). Bóg 
zapragn¹³ zbawiæ cz³owieka, jednaj¹c go ze Sob¹. To pojednanie dokona³o siê w osobie Wcielonego S³owa 
Bo¿ego, Jezusa Chrystusa, który jest jednoczeœnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym Cz³owiekiem. Chc¹c 
dokonaæ owego pojednania druga Osoba Trójcy Œwiêtej przyjê³a ludzkie cia³o (por. KKK 457). Pragnienie zbawienia 
cz³owieka by³o wyrazem mi³oœci Boga. Jak mówi Katechizm, „S³owo sta³o siê Cia³em, abyœmy poznali w ten 
sposób mi³oœæ Bo¿¹” (KKK 458). Zatem mi³oœæ Boga do ludzi jest kolejn¹ przyczyn¹ przyjêcia przez Niego ludzkiej 
natury. Katechizm poucza, ¿e S³owo sta³o siê Cia³em tak¿e po to, by byæ dla ludzi wzorem œwiêtoœci (por. KKK 
459). Pismo Œwiête ukazuje Jezusa Chrystusa – Wcielone S³owo – jako cichego i pokornego sercem, a tak¿e Tego, 
który jest drog¹ prowadz¹c¹ do Ojca (por. J 14,6). Na Górze Przemienienia Ojciec daje polecenie: „Jego s³uchajcie” 
(Mk 9,7). Pos³uszeñstwo Jezusowi oznacza przede wszystkim wype³nianie przykazania mi³oœci, w myœl s³ów 
zapisanych na kartach Ewangelii: „dajê wam przykazanie nowe, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, jak Ja was 
umi³owa³em” (J 15,12). Jednym s³owem, aby osi¹gn¹æ œwiêtoœæ, winniœmy postêpowaæ tak jak naucza³ i ¿y³ 
Chrystus – a¿ do heroicznej mi³oœci Boga i bliŸniego (por. KKK 459). Bóg okazuj¹c cz³owiekowi sw¹ mi³oœæ poprzez 
przyjêcie ludzkiego cia³a, uczyni³ ludzi „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4). Jak za œwiêtym Ireneuszem 
poucza Katechizm Koœcio³a Katolickiego, „Syn Bo¿y sta³ siê Synem Cz³owieczym: aby cz³owiek (...) sta³ siê synem 
Bo¿ym” (KKK 460). Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e przyjêcie przez Boga ludzkiej natury nada³o jej niewyobra¿aln¹ 
wprost godnoœæ, polegaj¹c¹ na uczestniczeniu w naturze samego Boga oraz na byciu jego dzieckiem. Przekonanie 
o tym, ¿e Jezus jest Wcielonym Synem Bo¿ym, wyró¿nia chrzeœcijañstwo spoœród wszystkich innych religii. 
Katechizm naucza, i¿ „wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bo¿ego jest znakiem wyró¿niaj¹cym wiarê 
chrzeœcijañsk¹: «Po tym poznajecie Ducha Bo¿ego: ka¿dy duch, który uznaje, ¿e Jezus Chrystus przyszed³ w ciele, 
jest z Boga» (1 J 4,2)” (KKK 463). Fakt Wcielenia jest zobowi¹zaniem dla wyznawców Chrystusa. Bêd¹c 
uczestnikami natury samego Boga, powinniœmy tak ¿yæ, by nie splamiæ tej wspania³ej godnoœci przez grzech. Jak 
zatem wygl¹da moje chrzeœcijañskie ¿ycie? Czy wierzê g³êboko w to, ¿e Bóg z mi³oœci do mnie przyj¹³ ludzkie cia³o, 
w którym dokona³ zbawienia ludzkoœci? Czy przez grzechy nie plamiê godnoœci dziecka Bo¿ego? 

Zapamiêtajmy: „Koœció³ nazywa «Wcieleniem» fakt, ¿e Syn Bo¿y przyj¹³ naturê ludzk¹, by dokonaæ w niej 
naszego zbawienia” (KKK 461). Uczyni³ to z mi³oœci. Jednocz¹c w sobie Bosk¹ i ludzk¹ naturê wywy¿szy³ 
cz³owieka i nada³ mu godnoœæ dziecka Bo¿ego. Jako przybrane dzieci Bo¿e jesteœmy zobowi¹zani 
do pos³uszeñstwa Wcielonemu S³owu Bo¿emu – Jezusowi Chrystusowi.
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 17, 1-9).

Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadzi³ ich na górê wysok¹, 
osobno. Tam przemieni³ siê wobec nich: twarz Jego zajaœnia³a jak s³oñce, odzienie zaœ sta³o 
siê bia³e jak œwiat³o. A oto ukazali siê im Moj¿esz i Eliasz, rozmawiaj¹cy z Nim. Wtedy Piotr 
rzek³ do Jezusa: «Panie, dobrze, ¿e tu jesteœmy; jeœli chcesz, postawiê tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówi³, oto ob³ok 
œwietlany os³oni³ ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest mój Syn umi³owany, w którym 
mam upodobanie, Jego s³uchajcie!» Uczniowie, s³ysz¹c to, upadli na twarz i bardzo siê 
zlêkli. A Jezus zbli¿y³ siê do nich, dotkn¹³ ich i rzek³: «Wstañcie, nie lêkajcie siê!» 
Gdy podnieœli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus 
przykaza³ im, mówi¹c: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, a¿ Syn Cz³owieczy 
zmartwychwstanie».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
BUDZENIE KREATYWNOŒCI

Dzisiaj bardzo ceni siê kreatywnoœæ i aktywnoœæ ludzk¹. To droga do 
sukcesu. Dzieñ wype³niony ró¿nymi zadaniami, pomys³ami. A co ze 
mn¹, je¿eli nie widzê u siebie kreatywnoœci, a moja twórczoœæ 
ogranicza siê do codziennych zdañ? Od dnia mojego Chrztu œw. jestem 
uczniem Jezusa. Ta godnoœæ otwiera przede mn¹ inn¹ przestrzeñ 
kreatywnoœci i aktywnoœci. To wiara w Boga. Dzisiaj w Ewangelii Jezus 
zabiera uczniów na górsk¹ wycieczkê. Tak to pocz¹tkowo wygl¹da. 
Grupa wybranych, droga jak zawsze pod górê, mêcz¹ca. A na szczycie 
piêkny widok i… przemiana Jezusa. To jakby piêkny spektakl dla 
wybranych widzów. Reakcja œw. Piotra to zachwyt widza. Lecz Jezus 

pragnie w tym miejscu wprowadziæ uczniów w tajemnicê. Gdy scenê Przemienienia zakrywa 
ob³ok i s³ysz¹ g³os, w sercach uczniów pojawia siê strach. Znowu nic nie rozumiej¹. Wydaje siê 
nam, ¿e sporo wiemy o Jezusie. Doœwiadczamy Jego obecnoœci i mi³oœci. Ta pewnoœæ niesie 
niebezpieczeñstwo. Sprawia, ¿e powoli duchowo zasypiamy. A Pan chce, aby moja wiara by³a 
¿ywa. I tu w³aœnie Jezus budzi moj¹ kreatywnoœæ i aktywnoœæ. Wyprowadza mnie na góry 
nowych doœwiadczeñ ¿yciowych. Wyprowadza na drogi do nowych ludzi i sytuacji. 
W dzisiejszych czytaniach Koœció³ ukazuje nam ludzi, którzy wyruszyli w drogê wiary. Abraham, 
który zostawi³ wszystko to, co pewne i bezpieczne, i „uda³ siê w drogê” wskazan¹ mu przez 
Boga. Œwiêty Pawe³, który wezwany przez Jezusa wzi¹³ udzia³ „w trudach i przeciwnoœciach 
znoszonych dla Ewangelii […]”. To droga ka¿dego z nas. Je¿eli pozwolimy Jezusowi, aby nas 
prowadzi³.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papieskie rekolekcje: Bóg przemawia przez drugiego czùowieka   (06.03.2017)
„Na podstawie jakich kryteriów dokonujê rozeznania? Czy kierujê siê porywami, pozwalam, by górê 

wziê³o przyzwyczajenie, stawiam siebie, moj¹ w³asn¹ korzyœæ ponad Królestwem Bo¿ym i innymi 
ludŸmi? Czy te¿ s³ucham g³osu Boga, który jednak przemawia w sposób pokorny?” – mówi³ o. Michelini.

„A czy my mamy w sobie tyle pokory, by s³uchaæ Piotra, by s³uchaæ siê nawzajem, bacz¹c na nasze 
uprzedzenia, uwa¿aj¹c, by przyj¹æ to, co Bóg mo¿e nam powiedzieæ przez skromny g³os drugiego 
cz³owieka? A mo¿e s³uchamy tylko tego, co my mówimy do innych?” – pyta³ o. Michelini.
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Niepokalane Poczêcie Maryi 
Co roku 8 grudnia obchodzimy uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia 

Najœwiêtszej Maryi Panny. Choæ od niedawna nie jest to ju¿ w Koœciele 
w Polsce œwiêto nakazane (to znaczy nios¹ce ze sob¹ obowi¹zek 
uczestniczenia we Mszy Œwiêtej i wstrzymania siê od prac naruszaj¹cych 
charakter dnia œwi¹tecznego), to jednak nadal licznie gromadzimy siê w tym 
dniu w naszych œwi¹tyniach i kaplicach, by oddaæ czeœæ Maryi. Chcemy w ten 
sposób daæ wyraz naszej wierze w prawdê g³oszon¹ o Niej przez Koœció³. 
Czy jednak dobrze tê prawdê wiary rozumiemy? W jaki sposób mo¿e nam 
ona dopomóc w naszym zbli¿eniu siê do Maryi? Jednym z czterech 
dogmatów naszej wiary odnosz¹cych siê do osoby Najœwiêtszej Maryi 
Panny jest dogmat o Jej Niepokalanym Poczêciu. Jest on owocem 
wielowiekowej œwiadomoœci Koœcio³a, ¿e Maryja, „nape³niona «³ask¹» 
przez Boga (£k 1,28), zosta³a odkupiona od chwili swego poczêcia” (KKK 
491). Zosta³a odkupiona „w sposób wznioœlejszy ze wzglêdu na zas³ugi 
swego Syna” (KK 53). Treœci¹ dogmatu jest to, ¿e Najœwiêtsza Maryja Panna, 
od chwili swego poczêcia w ³onie swojej matki – œw. Anny, by³a wolna 
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Prawda ta zosta³a uroczyœcie 
og³oszona przez papie¿a Piusa IX w bulli „Nieomylny Bóg” („Ineffabilis 
Deus”) z 8 grudnia 1854 r. „Najœwiêtsza Maryja Dziewica – czytamy w tym 
dokumencie – od pierwszej chwili swego poczêcia, przez ³askê i szczególny przywilej Boga 
wszechmog¹cego, na mocy przewidzianych zas³ug Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zosta³a 
zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (KKK 491). Znamienne jest, 
¿e w chwili Zwiastowania archanio³ Gabriel pozdrawia J¹ jako „pe³n¹ ³aski” (£k 1,28). „Istotnie, aby móc daæ 
dobrowolne przyzwolenie wiary na zapowiedŸ swego powo³ania, by³o konieczne, aby Maryja by³a 
ca³kowicie przenikniêta przez ³askê Bo¿¹” (KKK 490). Przysz³a wiêc na œwiat w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, jako 
„pe³na ³aski”. Pe³ni tej wymaga³a szczególna godnoœæ przysz³ej Matki Zbawiciela, st¹d te¿ zosta³a 
obdarowana przez Boga darami godnymi tak wielkiego zadania (KKK 490). Nie wypada³o, aby ta, któr¹ Bóg 
przewidzia³ na Rodzicielkê swojego Syna, by³a obci¹¿ona grzechem Adama. Maryja zatem stanowi jedyny 
wyj¹tek spoœród ludzi. Podczas gdy na wszystkich ci¹¿y grzech pierworodny, dziedziczony po pierwszych 
rodzicach, Ona uzyska³a szczególny przywilej, zostaj¹c ubogacona od pierwszej chwili poczêcia blaskami 
szczególnej œwiêtoœci, która pochodzi w ca³oœci od Chrystusa. „Bardziej ni¿ wszystkie inne osoby stworzone 
Ojciec nape³ni³ J¹ «wszelkim b³ogos³awieñstwem... na wy¿ynach niebieskich – w Chrystusie» (Ef 1,3). 
Wybra³ J¹ «z mi³oœci przed za³o¿eniem œwiata, aby by³a œwiêta i nieskalana przed Jego obliczem»” (KKK 
492). „Dziêki ³asce Bo¿ej Maryja przez ca³e ¿ycie pozosta³a wolna od wszelkiego grzechu osobistego” (KKK 
492). Jako wolna od obci¹¿eñ grzechu pierworodnego, Maryja zosta³a tym samym zachowana od skutków 
tego grzechu. Nie doœwiadczy³a wiêc nigdy trudnoœci, jakich wszyscy doznaj¹ w przeciwstawianiu siê 
pokusom i z³u oraz w wysi³ku, by czyniæ dobrze. Konsekwencj¹ Niepokalanego Poczêcia Maryi jest tak¿e Jej 
Wniebowziêcie, a wiêc uchronienie Jej od skutków œmierci. Wolnoœæ od grzechu pierworodnego Maryi 
nie odcina Jej od nas, grzeszników. Jej moc silniejsza od potêgi szatana mo¿e nas wspomóc w naszej walce 
ze z³em. W prefacji o Niepokalanym Poczêciu modlimy siê do Boga: „Ty zachowa³eœ Najœwiêtsz¹ Maryjê 
Pannê od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzy³eœ pe³ni¹ ³aski, aby J¹ przygotowaæ na godn¹ Matkê 
Twojego Syna”. My nie jesteœmy wolni od grzechu pierworodnego i jego nastêpstw, lecz dysponujemy 
darem ³aski uœwiêcaj¹cej uzyskanej w momencie chrztu i odzyskiwanej w sakramencie pokuty. 

Zapamiêtajmy: Niepokalane Poczêcie Najœwiêtszej Maryi Panny oznacza Jej szczególny przywilej, 
udzielony przez Boga z uwagi na godnoœæ Matki Jezusa Chrystusa i dla przewidzianych Jego zas³ug. 
Przywilej ten czyni J¹ pe³n¹ ³aski. „Jako «pe³na ³aski» jest Ona «wspania³ym owocem odkupienia» (KL 
103) – od pierwszej chwili swego poczêcia zosta³a ca³kowicie zachowana od zmazy grzechu 
pierworodnego oraz przez ca³e ¿ycie pozosta³a wolna od wszelkiego grzechu osobistego” (KKK 508). 
Najpe³niej czcimy Niepokalanie Poczêt¹, staraj¹c siê zawsze ¿yæ w ³asce uœwiêcaj¹cej.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ jest druga niedziela Wielkiego Postu. Koœció³ na ró¿ne sposoby pragnie nam pomóc, 
abyœmy ten œwiêty czas prze¿yli z jak najwiêkszym duchowym po¿ytkiem. Czyni to 
zw³aszcza przez g³oszenie s³owa Bo¿ego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. 
Czyni to tak¿e przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych 
nabo¿eñstw pokutnych. Przypominam, ¿e w naszym koœciele w ka¿dy pi¹tek o godz. 17  
razem z Chrystusem i Jego bolej¹c¹ Matk¹ przemierzamy drogê krzy¿ow¹, a w niedziele 
po Mszy œw. o godz. 11  rozpamiêtujemy mêkê Pana Jezusa podczas gorzkich ¿ali. 
Wszystkich parafian zachêcam do licznego udzia³u w tych nabo¿eñstwach. 
Nie lekcewa¿my i nie odrzucajmy mo¿liwoœci pog³êbienia wiary i prawdziwego 
nawrócenia oraz œciœlejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliŸnimi.

2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedziel¹ Ad Gentes. Naszymi modlitwami 
obejmujemy tak¿e g³oszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobr¹ 
nowinê o zbawieniu nios¹ na krañce ziemi. Oni czêsto na wzór Chrystusa cierpi¹ 
przeœladowania i p³ac¹ najwy¿sz¹ cenê z w³asnego ¿ycia dla odkupienia innych braci. 
Ofiarami do puszek przed koœcio³em wspieramy g³oduj¹ce dzieci z Sudanu.

3. Wpatrzeni w Ukrzy¿owanego, który dla nas wyrzek³ siê wszystkiego i z³o¿y³ w ofierze 
swoje ¿ycie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako 
wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliŸnich. Zróbmy dobre postanowienia, 
powstrzymujmy siê od udzia³u w g³oœnych rozrywkach, od spo¿ywania napojów 
alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodziæ Panu Bogu grzechy pijañstwa, 
rozwi¹z³oœci, nieuczciwoœci i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, ¿e Wielki Post jest 
czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zak³óc¹ huczne spotkania czy imprezy 
rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z wiêksz¹ trosk¹ spójrzcie w tym czasie 
na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowi¹zek dobrego wychowania m³odego 
pokolenia, tak¿e w duchu tradycji i naszej polskiej pobo¿noœci.

4. W najbli¿szy poniedzia³ek przypada 4. rocznica wyboru papie¿a Franciszka na stolicê 
Piotrow¹. Powierzajmy go Bo¿ej Opatrznoœci oraz opiece Matki Najœwiêtszej w naszych 
osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdo³a³ przeprowadziæ Koœció³ przez burzliwe 
wspó³czesne czasy.
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