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Koœció³ – Cia³em Chrystusa
Od wieków uczeni próbuj¹ zg³êbiæ tajemnicê ludzkiego cia³a,
poddaj¹c je wszechstronnym badaniom. Fakt, ¿e sk³ada siê ono,
jak stwierdzaj¹ naukowcy, z oko³o 600 miliardów komórek, œwiadczy
o tym, ¿e jest niesamowicie skomplikowan¹ struktur¹ i stanowi
niezwyk³¹ tajemnicê, której poznanie przerasta na razie mo¿liwoœci
naszego rozumu. Tak jest równie¿ w przypadku Koœcio³a nazywanego
Cia³em Chrystusa. Teologowie mówi¹c o nim dodaj¹, ¿e Koœció³
– w odró¿nieniu na przyk³ad od Cia³a Chrystusa, które przyjmujemy
w Komunii œwiêtej - jest mistycznym (czyli duchowym) Cia³em
Chrystusa. ród³em ¿ycia spo³ecznoœci Koœcio³a nie s¹ bowiem si³y
naturalne. Koœció³ ¿yje i jest jednoczony dzia³alnoœci¹ Ducha
Chrystusowego, co odró¿nia go od ka¿dej ziemskiej spo³ecznoœci. Sk¹d wziê³o siê okreœlenie Koœcio³a jako
mistycznego Cia³a Chrystusa? Sformu³owanie to wywodzi siê z listów œw. Paw³a (por. 1 Kor, Rz, Ef), który
porówna³ w nich Koœció³, czyli wspólnotê ochrzczonych, do ludzkiego cia³a. W Pierwszym Liœcie do Koryntian
czytamy: „Podobnie jak jedno jest cia³o, choæ sk³ada siê z wielu cz³onków, a wszystkie cz³onki cia³a, mimo i¿ s¹
liczne, stanowi¹ jedno cia³o, tak jest i z Chrystusem. Wszyscyœmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni,
aby stanowiæ jedno Cia³o (...). Wszyscyœmy te¿ zostali napojeni jednym Duchem (...). Wy przeto jesteœcie cia³em
Chrystusa i poszczególnymi cz³onkami” (1 Kor 12,12-13,27). Œwiêty Pawe³ mówi¹c w ten sposób o Koœciele
wskazuje na jednoœæ wszystkich ochrzczonych z Chrystusem – G³ow¹ oraz na zjednoczenie pomiêdzy sob¹.
Jest to tajemnicze – w³aœnie mistyczne zjednoczenie, gdy¿ z jednej strony stanowimy jednoœæ, ale równoczeœnie
ka¿dy z nas pozostaje sob¹. W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego czytamy, ¿e Chrystus „udzielaj¹c (...) swego
Ducha, ukszta³towa³ swoich braci, wezwanych spoœród wszystkich narodów, jako swoje Mistyczne Cia³o”
(KKK 788; por. KK 7). Istotê Koœcio³a okreœlanego jako Cia³o Mistyczne, stanowi bycie duchowym
organizmem, którego Za³o¿ycielem i G³ow¹ jest Chrystus udzielaj¹cy mu zbawczej ³aski. Jednoœæ mistycznego
Cia³a Chrystusa najpe³niej wyra¿a siê wtedy, gdy gromadzimy siê na Eucharystii i zbieramy siê wokó³ o³tarza jako
jedna wspólnota - m³odzi i starsi, rodzice i dzieci, œwieccy i duchowni. Mo¿emy wtedy równie¿ najpe³niej
zjednoczyæ siê z Chrystusem jako G³ow¹ mistycznego Cia³a, przyjmuj¹c Jego realne Cia³o w Komunii œwiêtej.
To zespolenie Jezus zapowiedzia³ na kartach Ewangelii, mówi¹c: „Kto spo¿ywa moje Cia³o i Krew moj¹ pije, trwa
we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Dusz¹ tego cia³a - wspólnoty ochrzczonych - jest Duch Œwiêty „który (...) ca³e
cia³o o¿ywia, jednoczy i porusza” (KK 7). Ta „jednoœæ Cia³a Mistycznego rodzi i pobudza wœród wiernych mi³oœæ”
oraz „przezwyciê¿a wszystkie podzia³y” (KKK 791; por. KK 7), w myœl s³ów œwiêtego Paw³a: „Wy wszyscy, którzy
zostaliœcie ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliœcie siê w Chrystusa. Nie ma ju¿ ¯yda ani poganina, nie ma ju¿
niewolnika ani cz³owieka wolnego, nie ma ju¿ mê¿czyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteœcie jednym
w Chrystusie Jezusie (Ga 3,27-28)” (KKK 791; por. KK 7). Podobnie jak ludzkie cia³o roœnie w sposób fizyczny,
tak Cia³o mistyczne rozwija siê i wzrasta duchowo. „Abyœmy wzrastali ku Niemu, naszej G³owie, Chrystus
rozdziela w swoim Ciele, którym jest Koœció³, dary i pos³ugi, przez które pomagamy sobie wzajemnie na drodze
zbawienia” (KKK 794). Czy jako cz³onkowie mistycznego Cia³a Chrystusa, trwamy w Nim, przyjmuj¹c regularnie
Komuniê œwiêt¹? Czy wykorzystujemy otrzymane od Boga dary do pomocy innym cz³onkom Koœcio³a
we wzrastaniu w wierze?
Zapamiêtajmy: Okreœlenie Koœcio³a jako mistycznego Cia³a Chrystusa uwydatnia prawdê, ¿e jest on
¿ywym organizmem o spo³eczno-religijnym, nadprzyrodzonym charakterze. W organizmie tym ochrzczeni
tworz¹ mistyczn¹ nierozdzieln¹ jednoœæ z Chrystusem – G³ow¹ Koœcio³a oraz miêdzy sob¹. Spoiwem i zasad¹
tej jednoœci jest Duch Œwiêty.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 3, 16-18).
Jezus powiedzia³ do Nikodema: «Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego
Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne.
Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to, by œwiat
zosta³ przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potêpieniu; a kto nie wierzy,
ju¿ zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³ w imiê Jednorodzonego Syna Bo¿ego».
* * * * * * * * * * * *
BÓG JEST WSPÓLNOT¥!
Bóg jest dla nas wielk¹ tajemnic¹! Próbujemy czasami bardzo niezrêcznie uchyliæ jej
r¹bka. Sami jednak nie bylibyœmy w stanie do Boga dojœæ. Dlatego On w swojej czu³oœci
przychodzi do nas i „okazuje nam” (por. J 13,1) swoj¹ mi³oœæ i swoj¹ tajemnicê w sposób
widzialny i namacalny w osobie Jezusa.
Chrystus opowiedzia³ nam wiele o Bogu. Przekaza³ nam wszystko. Wœród wielu prawd,
które nam objawi³, powiedzia³ tak¿e, ¿e Bóg jest wspólnot¹ Osób! Bóg jest Mi³oœci¹, która jest
nieustannym darem. Ojciec daje w darze Syna, aby On doprowadzi³ nas zagubionych
z powrotem do Ojca. Jezus nie dzia³a³ sam, lecz w mocy Ducha. Poczêty Jego moc¹ w ³onie
Maryi. Nape³niony Duchem w chwili chrztu w Jordanie. Id¹cy w mocy Ducha na pustyniê, aby nauczyæ nas
walczyæ z pokusami Z³ego. Dzia³aj¹cy cuda i nauczaj¹cy moc¹ tego samego Ducha. I w koñcu oddaj¹cy Ducha
podczas umierania na krzy¿u. A Duch, który towarzyszy nam od dnia naszego Chrztu œw., przypomina wszystko,
co Jezus prze¿y³ i czego naucza³. Kszta³tuje w nas Jego myœli, uczucia i postawy, abyœmy stawali siê coraz
bardziej podobni do Syna. Duch wo³a w nas: „Abba – Ojcze!”, abyœmy w naszych sercach prze¿ywali synowsk¹
mi³oœæ ku Bogu.
Bóg tak bardzo umi³owa³ œwiat! Ten œwiat, który nas czêsto zawodzi, przera¿a, zniechêca Bóg mi³uje
do oddania samego Siebie. Abyœmy nie bali siê razem z Nim we wspólnocie dawaæ siebie i zmieniaæ oblicze tej
ziemi. Pragnieniem Boga jest bowiem zbawiaæ, ocalaæ, ratowaæ a nie potêpiaæ czy niszczyæ. Bóg jest ca³y,
jedynie, nieskoñczenie Mi³oœci¹ (1J 4,16).

* * * * * * * * * * * *
Papie¿: Bóg nie mo¿e siê obyæ bez cz³owieka (07.06.2017)
„Bóg nie mo¿e siê obyæ bez nas: On nigdy nie bêdzie Bogiem «bez cz³owieka». Ta pewnoœæ jest Ÿród³em naszej nadziei” – mówi³
Papie¿ w czasie dzisiejszej audiencji ogólnej. Poœwieci³ j¹ tematowi modlitwy „Ojcze nasz”, a dok³adnie jednemu s³owu: „Ojcze”.
W nim bowiem – powiedzia³ Franciszek - streszcza siê ca³a tajemnica modlitwy chrzeœcijañskiej. Doda³, i¿ trzeba mieæ odwagê,
by do Boga mówiæ „Ojcze”. Doskonale oddaje to liturgia, która zapraszaj¹c nas do wspólnotowego odmówienia modlitwy Jezusa,
u¿ywa sformu³owania: „oœmielamy siê mówiæ”.
„W istocie przyzywanie Boga imieniem «Ojcze» nie jest bynajmniej czymœ oczywistym. Bylibyœmy sk³onni do u¿ywania tytu³ów
wznioœlejszych, które wydaj¹ siê okazywaæ wiêcej szacunku dla Jego transcendencji. Natomiast przyzywanie Go jako Ojca stawia nas
w relacji za¿y³oœci z Nim, jak dziecko, które zwraca siê do swojego tatusia, wiedz¹c, ¿e jest przez niego kochane i otoczone opiek¹.
To jest wielka rewolucja, jak¹ ?chrzeœcijañstwo wnosi do psychiki religijnej cz³owieka. Tajemnica Boga, który stale nas fascynuje
i sprawia, ¿e ?czujemy siê ma³ymi, ale ju¿ nie przera¿a, nie powala, nie przyt³acza. Jest to rewolucja, któr¹ trudno nam przyj¹æ w naszej
ludzkiej duszy; tak bardzo, ¿e nawet w opisach zmartwychwstania mowa jest o tym, ¿e kobiety zobaczywszy pusty grób i anio³a
«uciek³y [...] ogarnê³o je bowiem zdumienie i przestrach» (Mk 16,8). Ale Jezus objawia nam, ¿e Bóg jest dobrym Ojcem, i mówi nam:
«Nie lêkajcie siê»” – powiedzia³ Papie¿.
Franciszek przywo³a³ tak¿e przypowieœæ o mi³osiernym Ojcu. Podkreœli³, i¿ dla swoich synów jest on wy³¹cznie mi³oœci¹, ojcem,
który nie karze. „Jezus mówi, ¿e Bóg jest Ojcem, ale nie na sposób ludzki, bo nie ma na tym œwiecie ojca, który zachowywa³by siê jak
bohater tej przypowieœci. Bóg jest Ojcem na swój sposób: dobrym, bezbronnym wobec wolnej woli cz³owieka, potrafi¹cym jedynie
na ró¿ne sposoby wypowiadaæ s³owo: kocham. Kiedy zbuntowany syn roztrwoniwszy wszystko, w koñcu wraca do domu, ów ojciec
nie stosuje kryteriów ludzkiej sprawiedliwoœci, ale przede wszystkim odczuwa potrzebê przebaczania, a swoim uœciskiem daje
synowi do zrozumienia, ¿e przez ca³y ten d³ugi czas nieobecnoœci brakowa³o mu go, boleœnie go brakowa³o jego ojcowskiej mi³oœci.
Jak¿e niezg³êbion¹ tajemnic¹ jest Bóg, który ¿ywi mi³oœæ tego rodzaju wobec swoich dzieci!” – kontynuowa³ Ojciec Œwiêty.
Papie¿ zaznaczy³, i¿ œw. Pawe³ nie czu³ siê na si³ach, aby przet³umaczyæ na jêzyk grecki s³owo, które Jezus wypowiedzia³
po aramejsku „abba” i zawsze przytacza je w oryginale. Gdyby je przet³umaczyæ, nale¿a³oby u¿yæ s³ów: „tatusiu”, „tatko”. „Nigdy
nie jesteœmy sami. Mo¿emy byæ dalecy, wrodzy, mo¿emy nawet okreœlaæ siebie jako «bezbo¿nicy». Ale Ewangelia Jezusa Chrystusa
objawia nam, ¿e Bóg nie mo¿e obyæ siê bez nas: On nigdy nie bêdzie Bogiem «bez cz³owieka». Ta pewnoœæ jest Ÿród³em naszej nadziei,
która jest strze¿ona we wszystkich wezwaniach Ojcze nasz. Kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus nie mówi nam, byœmy utracili nadziejê
i zamknêli siê w sobie, lecz zwrócili siê do Ojca i prosili Go z ufnoœci¹. Wszystkie nasze potrzeby, od tych najbardziej oczywistych
i powszednich, takich jak pokarm, zdrowie, praca, a¿ po zyskanie przebaczenia i wsparcie w pokusach, nie s¹ odzwierciedleniem
naszej samotnoœci: jest natomiast Ojciec, który zawsze patrzy na nas z mi³oœci¹ i na pewno nas nie opuszcza” – zauwa¿y³ Franciszek.
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Koœció³ jest jeden
„Koœció³ jest jeden”. Czy¿ takie stwierdzenie nie budzi w nas zdziwienia,
gdy ¿yj¹c w spo³eczeñstwie otwartym na ró¿ne wp³ywy nie tylko kulturowe,
ale i religijne, doœwiadczamy bezpoœrednio b¹dŸ s³yszymy o wielu Koœcio³ach,
np. o Koœciele katolickim, ewangelicko-augsburskim czy prawos³awnym?
Powstaje zatem decyduj¹ce pytanie: który Koœció³ jest tym jedynym
w³aœciwym? W ka¿d¹ niedzielê wyraŸnie mówimy: „wierzê w jeden Koœció³”.
W jakiej relacji stoi wiêc ów jeden Koœció³ do innych konkretnych, istniej¹cych
obecnie wspólnot koœcielnych? Jak rozumieæ jednoœæ Koœcio³a? Katechizm
Koœcio³a Katolickiego naucza: „Koœció³ jest jeden: ma jednego Pana, wyznaje
jedn¹ wiarê, rodzi siê z jednego chrztu, tworzy jedno Cia³o, jest o¿ywiany
przez jednego Ducha ze wzglêdu na jedn¹ nadziejê, u której kresu zostan¹ przezwyciê¿one
wszystkie podzia³y” (KKK 866). Jak nale¿y rozumieæ tajemnicê jednoœci Koœcio³a? Koœció³ jest jeden
ze wzglêdu na swoje Ÿród³o, którym jest doskona³a jednoœæ Osób Trójcy Œwiêtej. Jest jeden
ze wzglêdu na swego Za³o¿yciela, którym jest Chrystus. Jest równie¿ jeden ze wzglêdu na swoj¹
duszê, czyli Ducha Œwiêtego, który „tak dog³êbnie wszystkich zespala w Chrystusie, ¿e jest zasad¹
jednoœci Koœcio³a” (DE 2). Jednoœæ nale¿y wiêc do istoty Koœcio³a (por. KKK 813). Jednoœæ ta objawia
siê w wyznawaniu jednej wiary otrzymanej od Aposto³ów, w sprawowaniu tego samego kultu,
a zw³aszcza sakramentów oraz w przyjêciu jedynej w³adzy ustanowionej przez samego Chrystusa
(por. KKK 815). Jako wierz¹cy jesteœmy zobowi¹zani wyznawaæ, ¿e tym jedynym Koœcio³em
Chrystusowym jest Koœció³ katolicki rz¹dzony przez Nastêpcê Piotra i przez biskupów pozostaj¹cych
z nim w ³¹cznoœci (por. KKK 816). Wierzymy zatem, ¿e Koœció³ katolicki – pomimo grzechu i s³aboœci
jego wyznawców – jest autentycznym i jedynym Koœcio³em Chrystusowym. Od samego pocz¹tku ten
jeden Koœció³ ukazuje siê jednak w wielkiej ró¿norodnoœci, która pochodzi z rozmaitoœci darów
Bo¿ych oraz z ró¿nych zadañ, sytuacji i sposobów ¿ycia osób do niego nale¿¹cych (por. KKK 814).
St¹d te¿ – jak naucza II Sobór Watykañski - „we wspólnocie koœcielnej prawomocnie istniej¹
partykularne Koœcio³y, korzystaj¹ce z w³asnej tradycji” (KK 13). Katechizm Koœcio³a Katolickiego uczy,
¿e „Koœció³ Chrystusa jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych miejscowych
zgromadzeniach wiernych, które o ile trwaj¹ przy swoich pasterzach, nazywane s¹ w Nowym
Testamencie Koœcio³ami (...). W tych wspólnotach, choæ nieraz s¹ one niewielkie i ubogie, albo ¿yj¹
w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego moc¹ jednoczy siê jeden, œwiêty, katolicki i apostolski
Koœció³” (KKK 832). Wielkie bogactwo tej ró¿norodnoœci nie sprzeciwia siê jednak jednoœci Koœcio³a.
To jedynie grzech i ciê¿ar jego konsekwencji zagra¿a nieustannie darowi jednoœci (por. KKK 814).
Jednoœæ Koœcio³a jest wyraŸn¹ i jasn¹ wol¹ samego Chrystusa. Nawet w godzinie swojej mêki
nie przestawa³ wiêc On modliæ siê do Ojca o jednoœæ swoich uczniów, prosz¹c, „aby wszyscy stanowili
jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby œwiat uwierzy³, ¿eœ Ty
Mnie pos³a³” (J 17, 21). W ci¹gu wieków w ³onie Koœcio³a pojawi³y siê roz³amy i podzia³y.
W Kompendium Katechizmu Koœcio³a Katolickiego czytamy: „W Koœcio³ach i wspólnotach
koœcielnych, które od³¹czy³y siê od pe³nej komunii z Koœcio³em katolickim, istniej¹ liczne pierwiastki
uœwiêcenia i prawdy. Wszystkie te dobra pochodz¹ od Chrystusa i prowadz¹ do jednoœci katolickiej.
Cz³onkowie tych Koœcio³ów i wspólnot s¹ przez chrzest w³¹czeni w Chrystusa: uwa¿amy ich za braci”
(KomKKK 163).
Zapamiêtajmy: Jest jeden Koœció³ Chrystusowy. Jednoœæ Koœcio³a jest zapewniana przez
wyznawanie jednej wiary, wspólne sprawowanie kultu Bo¿ego, a przede wszystkim sakramentów
oraz pos³uszeñstwo jedynej w³adzy ustanowionej przez samego Chrystusa. Istnieje historyczna
ci¹g³oœæ pomiêdzy Koœcio³em za³o¿onym przez Chrystusa i Koœcio³em katolickim. Koœció³
Chrystusowy istnieje wiêc w pe³ni jedynie w Koœciele katolickim (por. KomKKK 162), choæ mo¿liwoœæ
uœwiêcenia i liczne chrzeœcijañskie wartoœci urzeczywistniane s¹ tak¿e w tych Koœcio³ach
i wspólnotach koœcielnych, które nie s¹ jeszcze w pe³nej jednoœci z Koœcio³em katolickim.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj, w uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej, ze szczególn¹ czci¹ Koœció³ wypowiada
modlitwê: „Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu…”. Warto te¿ zdaæ sobie sprawê,
¿e ile razy œwiadomie i pobo¿nie wykonujemy znak krzy¿a, modlitewnie wielbimy Trójcê
Przenajœwiêtsz¹ – jednego Boga w trzech Osobach. Jeœli dzisiaj cz³owiekowi, nawet
chrzeœcijaninowi, trudno poj¹æ tê prawdê, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bo¿¹
m¹droœæ i o œwiat³o Ducha Œwiêtego. Oby wszystko w naszym ¿yciu by³o czynione
na chwa³ê Trójcy Œwiêtej.
2. W najbli¿szy czwartek, 15 czerwca, bêdziemy celebrowaæ uroczystoœæ Najœwiêtszego
Cia³a i Krwi Chrystusa – Bo¿e Cia³o. Z Chrystusem utajonym w Najœwiêtszym Sakramencie
wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z koœcio³ów na ulice naszych miast i drogi
naszych wiosek. Bêdziemy dziêkowaæ Panu Bogu za dar Eucharystii, bêdziemy prosiæ
Chrystusa o b³ogos³awieñstwo i pokój dla Koœcio³a powszechnego, dla naszej Ojczyzny
i naszego narodu. Udzia³ w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, ¿e Pan Jezus
jest wœród nas, w naszym ¿yciu zawsze obecny. Przygotujmy cztery o³tarze, udekorujmy
nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu
Jezusowi nasze serca, aby mog³o je opromieniæ Jego b³ogos³awieñstwo.
00
00
00
00
3. W Bo¿e Cia³o Msze Œwiête o godz. 7 , 9 , 11 i 18 . Uroczysta procesja ulicami naszej
00
parafii wyruszy z koœcio³a po Mszy Œwiêtej o godz. 11 . Prosimy o przygotowanie
tradycyjnych o³tarzy w tych miejscach co w roku ubieg³ym.
Wasz Proboszcz

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

• we wtorek, 13 czerwca – œw. Antoni z Padwy (1195-1231), prezbiter i doktor Koœcio³a, do którego
tak chêtnie zwracamy siê w ró¿nych potrzebach;
• w œrodê, 14 czerwca – b³. Micha³ Kozal (1893-1943), biskup i mêczennik obozu w Dachau;
• w sobotê, 17 czerwca – œw. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik,
który odznacza³ siê heroiczn¹ mi³oœci¹ bliŸniego, dziel¹c los z najubo¿szymi i pragn¹c przywróciæ im
godnoœæ; to on uczy, ¿e trzeba byæ „dobrym jak chleb”.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 16 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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