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Koœció³ jest œwiêty
Pamiêtamy byæ mo¿e, jak podczas Roku Jubileuszowego
2000 papie¿ Jan Pawe³ II, ubrany w fioletowe szaty, przed s³ynn¹
Piet¹ Micha³a Anio³a w Bazylice œw. Piotra prosi³ o przebaczenie
win, jakich chrzeœcijanie dopuœcili siê w ci¹gu wieków. Wœród
najciê¿szych grzechów ludzi Koœcio³a Papie¿ wymieni³ podzia³y
wœród chrzeœcijan, wojny religijne, nieufnoœæ i nietolerancjê
wobec innych kultur i religii. A przecie¿ sk³adaj¹c wyznanie wiary
wypowiadamy s³owa „wierzê w œwiêty Koœció³ powszechny”.
Jak zatem pogodziæ grzesznoœæ cz³onków Koœcio³a z wyznaniem wiary w jego œwiêtoœæ? Zjawisko
grzechu i s³aboœci w Koœciele jest faktem bezspornym i widocznym od samych jego pocz¹tków.
Nie grzesznoœæ jednak, ale w³aœnie œwiêtoœæ stanowi istotê Koœcio³a. Katechizm Koœcio³a Katolickiego
naucza: „Koœció³ jest (...) nieskazitelnie œwiêty. Chrystus bowiem jako Syn Bo¿y, który wraz z Ojcem
i Duchem doznaje czci jako «sam jeden Œwiêty», umi³owa³ Koœció³ jako swoj¹ oblubienicê,
wydaj¹c zañ samego siebie, aby go uœwiêciæ. Z³¹czy³ go ze sob¹ jako swoje cia³o i hojnie obdarzy³
darem Ducha Œwiêtego na chwa³ê Bo¿¹. Koœció³ jest wiêc «œwiêtym Ludem Bo¿ym», a jego
cz³onkowie s¹ nazywani œwiêtymi” (KKK 823). Na czym opiera siê ta nauka? Ju¿ u pocz¹tków
istnienia Koœcio³a œw. Pawe³ w Liœcie do Efezjan pisa³, ¿e Chrystus umi³owa³ i oczyœci³ Koœció³, aby
by³ on chwalebny, nie maj¹cy skazy, œwiêty i nieskalany (zob. Ef 5, 26-27). Koœció³, chocia¿ sk³ada siê
z grzesznych ludzi, przez Chrystusa niesie uœwiêcenie. To w nim tak¿e Jezus Chrystus z³o¿y³ ,,ca³¹
pe³niê zbawczych œrodków”. W nim wreszcie zdobywamy œwiêtoœæ dziêki ³asce Bo¿ej (por. KKK 824).
Stanowi¹c Koœció³ jesteœmy wspólnot¹ œwiêtych, bo otrzymaliœmy chrzest œwiêty, uczestniczymy
w œwiêtej Eucharystii, przyjmujemy inne sakramenty. Poprzez Koœció³ doœwiadczamy wspólnoty
z Maryj¹, anio³ami, aposto³ami i œwiêtymi. W naszych czasach II Sobór Watykañski przypomnia³
prawdê o naszym powszechnym powo³aniu do œwiêtoœci, a Jan Pawe³ II w Liœcie Apostolskim
„Novo millennio ineunte” wskaza³ na ideê œwiêtoœci jako nadrzêdn¹ dla ¿ycia i dzia³alnoœci
Koœcio³a. Powróæmy jeszcze do wspomnianego na pocz¹tku paradoksu œwiêtoœci i grzesznoœci:
Koœció³ Chrystusowy jest œwiêty, choæ sk³ada siê z grzesznych ludzi. Ka¿dy z jego cz³onków,
niezale¿nie od pe³nionej funkcji, jest grzesznikiem i ka¿dy zosta³ objêty zbawieniem Chrystusa.
Koœció³ ma wiêc œwiadomoœæ, ¿e tu na ziemi naznaczony jest œwiêtoœci¹ jeszcze niedoskona³¹
(KK 48). Dlatego „podejmuje pokutê i odnowê” (KK 8). Czy potrafimy uzasadniæ œwiêtoœæ Koœcio³a?
Czy pragniemy œwiêtoœci osobistej i czy do niej d¹¿ymy? Czy rozumiemy sens odnowy Koœcio³a?
Czy widz¹c gorsz¹ce sytuacje w Koœciele, skupiamy siê jedynie na ich krytyce, zamiast pamiêtaæ
o s³owach Jezusa: „Ten rodzaj z³ych duchów wyrzuca siê tylko modlitw¹ i postem” (Mt 17,21)?
Zapamiêtajmy: „Koœció³ jest œwiêty, poniewa¿ jego twórc¹ jest najœwiêtszy Bóg; Chrystus
wyda³ siê na ofiarê, aby go uœwiêciæ i uczyniæ go uœwiêcaj¹cym; Duch Œwiêty o¿ywia go mi³oœci¹.
W nim zosta³a z³o¿ona ca³a pe³nia zbawczych œrodków. Œwiêtoœæ jest powo³aniem ka¿dego cz³onka
Koœcio³a (…). Koœció³ zalicza do swego grona Maryjê Dziewicê i niezliczonych œwiêtych jako wzory
i orêdowników. Œwiêtoœæ Koœcio³a jest Ÿród³em uœwiêcenia (…) grzeszników, potrzebuj¹cych
zawsze nawrócenia i oczyszczenia” (KomKKK 165).
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 9,36-38.10,1-8).
A widz¹c t³umy ludzi, litowa³ siê nad nimi, bo byli znêkani i porzuceni, jak owce
niemaj¹ce pasterza. Wtedy rzek³ do swych uczniów: «¯niwo wprawdzie wielkie, ale
robotników ma³o. Proœcie wiêc Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo».
Wtedy przywo³a³ do siebie dwunastu swoich uczniów i udzieli³ im w³adzy nad duchami
nieczystymi, aby je wypêdzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie s³aboœci. A oto imiona
dwunastu aposto³ów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem
Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bart³omiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub,
syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradzi³. Tych to
Dwunastu wys³a³ Jezus, daj¹c im nastêpuj¹ce wskazania: «Nie idŸcie do pogan i nie
wstêpujcie do ¿adnego miasta samarytañskiego. IdŸcie raczej do owiec, które poginê³y z
domu Izraela. IdŸcie i g³oœcie: Bliskie ju¿ jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umar³ych, oczyszczajcie trêdowatych, wypêdzajcie z³e duchy. Darmo
otrzymaliœcie, darmo dawajcie».
* * * * * * * * * * * *
BLISKIE JEST KRÓLESTWO BO¯E
W czasach Jezusa tr¹d by³ nieuleczaln¹, odra¿aj¹c¹ chorob¹ skóry.
W takim przypadku Biblia nakazywa³a kwarantannê i oddzielenie chorego
od spo³eczeñstwa. Trêdowaci byli wiêc izolowani, a wiêkszoœæ zdrowych
unika³a jakiegokolwiek kontaktu z nimi (Kp³ 13, 1-46). Wielu ¿ydowskich
nauczycieli uwa¿a³o przy tym, ¿e ludzie ci zostali dotkniêci tr¹dem
w wyniku pope³nionych grzechów. Zachodzi pewna analogia pomiêdzy tr¹dem a grzechem, gdy¿
ten ostatni tak¿e w pewien sposób izoluje cz³owieka od spo³eczeñstwa, nara¿a go na odrzucenie,
potêpienie i w konsekwencji prowadzi do œmierci. Tr¹dem grzechu, który pokrywa nasz¹ duszê,
mo¿e byæ nasz sposób myœlenia, konsumpcyjne nastawienie do ¿ycia, zabieganie o to, aby by³o ono
lekkie i przyjemne, szukanie w³asnej woli, a nie woli Bo¿ej, ci¹g³e zapominanie o Bogu, odrzucanie
nauki Koœcio³a i przykazañ Bo¿ych. Jezus Chrystus przyszed³, aby g³osiæ Dobr¹ Nowinê,
aby uzdrawiaæ chorych, wyzwalaæ z niewoli grzechu i w ten sposób objawiaæ Boga, który z mi³oœci¹
szuka tego, co zginê³o. Do ka¿dego cz³owieka zranionego grzechem, który sam sobie nie mo¿e
pomóc, Pan Jezus posy³a dziœ aposto³ów. Przez nich chce obdarowywaæ ludzi Bo¿ym mi³osierdziem.
Najpe³niej rozlewa siê ono nad nami w sakramencie pokuty i w Eucharystii, w której sam Jezus
uzdrawia i oczyszcza nas moc¹ swojej odkupieñczej Ofiary.
* * * * * * * * * *
Papie¿: imiê Boga to mi³osierdzie, litoœæ, cierpliwoœæ, wiernoœæ (11.06.2017)
Refleksji osnutej wokó³ czytañ liturgicznych z dzisiejszej niedzieli Trójcy Przenajœwiêtszej poœwieci³ Papie¿ rozwa¿anie
przed modlitw¹ „Anio³ Pañski”. Podkreœli³, i¿ pozwalaj¹ one wejœæ w tajemnicê istoty Boga. Przywo³uj¹c s³owa œw. Paw³a
z 2 Listu do Koryntian: „£aska Pana Jezusa Chrystusa, mi³oœæ Boga i dar jednoœci w Duchu Œwiêtym niech bêd¹ z wami
wszystkimi”, zauwa¿y³, ¿e s¹ one owocem osobistego doœwiadczenia mi³oœci Boga, któr¹ objawi³ Aposto³owi
zmartwychwsta³y Jezus.
„Wychodz¹c od tego doœwiadczenia ³aski, Pawe³ mo¿e wiêc zachêcaæ chrzeœcijan nastêpuj¹cymi s³owami: «Radujcie siê,
d¹¿cie do doskona³oœci, pokrzepiajcie siê na duchu [...] pokój zachowujcie» (w. 11). Wspólnota chrzeœcijañska, pomimo
wszystkich ludzkich ograniczeñ, mo¿e staæ siê odbiciem komunii Trójcy Œwiêtej, Jej dobroci i piêkna. Ale to – jak zaœwiadcza
sam Pawe³ – musi koniecznie przejœæ przez doœwiadczenie Bo¿ego mi³osierdzia, Bo¿ego przebaczenia” – mówi³ Papie¿.
Natomiast objawiaj¹c siê Moj¿eszowi – kontynuowa³ Franciszek – Bóg wypowiedzia³ swoje imiê i jego znaczenie: „Jahwe,
Bóg mi³osierny i litoœciwy, cierpliwy, bogaty w ³askê i wiernoœæ”. „Imiê to mówi, ¿e Bóg nie jest daleki i zamkniêty w sobie, ale
jest ¿yciem, które chce siê dawaæ innym, jest otwarciem, jest Mi³oœci¹ zbawiaj¹c¹ cz³owieka od niewiernoœci. Bóg jest
«mi³osierny», «litoœciwy» i «bogaty w ³askê», poniewa¿ daje siê nam, aby wype³niæ nasze ograniczenia i nasze braki,
przebaczyæ nasze b³êdy, aby zaprowadziæ nas z powrotem na drogê sprawiedliwoœci i prawdy” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty.
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Koœció³ jest powszechny
Aposto³owie i ich nastêpcy otrzymali od Chrystusa nakaz: ,,IdŸcie
i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna,
i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam
przykaza³em” (Mt 28,19). Pos³annictwo to pe³ni Koœció³ w ró¿ny sposób
- zale¿nie od miejsca, mentalnoœci ludzi, tradycji, warunków
spo³ecznych, ekonomicznych, kulturalnych i politycznych. Przekraczaj¹c
wszelkie bariery i podzia³y ludzkie, uk³ady i ustroje, Koœció³ objawia
swoj¹ powszechnoœæ. S³owo „powszechny”, czyli „katolicki” oznacza
„uniwersalny”, czyli „ca³y” lub „zupe³ny” (por. KKK 830). Przymiotnik
ten okreœla uniwersalny Koœció³, który obejmuje sw¹ dzia³alnoœci¹ ca³y œwiat, nauczaj¹c ca³oœci prawdy
Chrystusowej. Koœció³ Katolicki jest wiêc powszechny w odró¿nieniu od tych wspólnot, które uznaj¹
tylko czêœæ prawdy, albo chc¹ byæ koœcio³ami okreœlonego narodu, krêgu kulturowego czy jednej
warstwy spo³ecznej. Katechizm Koœcio³a Katolickiego naucza: „Koœció³ jest powszechny, poniewa¿ jest
w nim obecny Chrystus. «Tam gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Koœció³ powszechny». Istnieje w nim
pe³nia Cia³a Chrystusa zjednoczona z G³ow¹, w wyniku czego Koœció³ otrzymuje od Niego «pe³niê
œrodków zbawienia», której On chcia³ mu udzieliæ: poprawne i pe³ne wyznanie wiary, integralne ¿ycie
sakramentalne, pos³uga œwiêceñ w sukcesji apostolskiej. W tym podstawowym znaczeniu Koœció³ by³
ju¿ powszechny w dniu Piêædziesi¹tnicy i taki bêdzie a¿ do dnia Paruzji. Koœció³ jest powszechny,
poniewa¿ zosta³ pos³any przez Chrystusa do ca³ego rodzaju ludzkiego” (KKK 830 –831).Powszechnoœæ
Koœcio³a jest doskonale uzasadniona biblijnie. Wed³ug Pisma Œwiêtego Bóg, który sam jest obejmuj¹c¹
wszystko rzeczywistoœci¹, chcia³, aby pe³nia Jego bóstwa zamieszka³a w Chrystusie, by przez Niego
zjednoczyæ wszystko i pojednaæ ze Sob¹ (por. Kol l,19-20; por. Ef l,9-10). Do pe³ni orêdzia o zbawieniu
nale¿y równie¿ to, ¿e ca³e jego bogactwo mo¿e siê objawiæ jedynie poprzez wejœcie w ró¿norodnoœæ
narodów œwiata i ich kultur (por. Ef 3,8-12; Kol l,24-28). Stwierdzenie: „Koœció³ jest powszechny”
oznacza wiêc: Koœció³ g³osi pe³n¹ wiarê i zbawienie ka¿demu cz³owiekowi i ca³ej ludzkoœci; Koœció³
dysponuje pe³n¹ prawd¹ i wszystkimi œrodkami potrzebnymi do zbawienia. W jaki sposób
urzeczywistnia siê powszechnoœæ Koœcio³a? Przede wszystkim przez to, ¿e Koœció³ jest pos³any na ca³y
œwiat, by g³osiæ Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15; Mt 28,19-20), a bêd¹c Koœcio³em
miejscowym, w œciœle okreœlonym historycznym miejscu, jest zarazem Koœcio³em uniwersalnym,
obejmuj¹cym ca³y œwiat. Ka¿dy Koœció³ miejscowy i Koœció³ jako ca³oœæ potrzebuj¹ dla siebie pe³ni
darów, s³u¿b, stanów, czyli grup, które realizuj¹ chrzeœcijañstwo na ró¿ny sposób, w stanie duchownym,
zakonnym i œwieckim. Koœció³ jest wiêc znakiem ,,jednoœci ca³ego rodzaju ludzkiego” (por. KK 1);
znakiem i prekursorem przekraczania w Chrystusie rozmaitych ograniczeñ. Powszechnoœæ jest dla
Koœcio³a nie tylko darem, ale i zadaniem. Koœció³ jest bowiem mesjañskim Ludem Bo¿ym, który choæ
nie obejmuje faktycznie wszystkich ludzi, to jednak jest zal¹¿kiem jednoœci, nadziei i zbawienia dla
ca³ego rodzaju ludzkiego (por. KK 9). Istniej¹ca wiêc ju¿ powszechnoœæ Koœcio³a ma byæ dopiero
urzeczywistniona w pe³ni poprzez jego dzia³alnoœæ misyjn¹. Powszechnoœæ Koœcio³a jest niestety
przyæmiona podzia³ami w jego ³onie. Poprzez rozbicie miêdzy chrzeœcijanami Koœció³ nie traci
wprawdzie swej powszechnoœci, jednak utrudnia mu ono - w konkretnym ¿yciu - uwypuklenie jej pe³ni,
czyli katolickoœci, pod ka¿dym wzglêdem (por. DE 4). Pe³niê katolickoœci osi¹gn¹æ mo¿na tylko drog¹
w³aœciwie pojmowanego i realizowanego ekumenizmu.
Powszechnoœæ Koœcio³a to równie¿ dar i zadanie dla ka¿dego z nas. Czy mamy tego œwiadomoœæ? Czy
przez w³asne œwiadectwo wiary, szacunek dla drugiego cz³owieka, postawê misyjn¹, ukazywanie
Chrystusa, dialog i troskê o jednoœæ chrzeœcijan przyczyniamy siê do ukazywania powszechnoœci
Koœcio³a?
Zapamiêtajmy: „Koœció³ jest katolicki to znaczy powszechny, poniewa¿ jest w nim obecny
Chrystus. (...) Koœció³ g³osi ca³oœæ wiary; nosi w sobie i rozdziela pe³niê œrodków zbawienia i jest
pos³any do wszystkich narodów, zwraca siê do wszystkich ludzi i obejmuje wszystkie czasy i kultury”
(KomKKK 166).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Minê³a po³owa czerwca, miesi¹ca poœwiêconego Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy siê, na ilu
nabo¿eñstwach czerwcowych by³em (by³am), ile razy pobo¿nie odmówi³em Litaniê do Serca Pana Jezusa
czy Koronkê do mi³osierdzia Bo¿ego albo Akt poœwiêcenia rodzaju ludzkiego, mo¿e jak¹œ inn¹ modlitwê
wynagrodzenia i przeb³agania, ile chwil poœwiêci³em na cich¹ adoracjê i rozmowê z Bogiem ukrytym
w Najœwiêtszym Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej i czerwcowego
nabo¿eñstwa. Mo¿liwoœci mamy wiele i tylko od nas samych zale¿y, jak spo¿ytkujemy czas, który jest nam
zadany, abyœmy siê uœwiêcali i abyœmy pomagali tak¿e innym dojœæ do œwiêtoœci.
2. We wtorek, 20 czerwca, przypada ustanowiony przez ONZ w 2000 roku Miêdzynarodowy Dzieñ UchodŸcy.
Przypomnijmy: uchodŸca to osoba, która z powodu obaw przed przeœladowaniem, ze wzglêdu na rasê, religiê,
narodowoœæ, pogl¹dy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie mo¿e liczyæ na ochronê swoich praw
w kraju ojczystym. Takich osób na ca³ym œwiecie s¹ setki tysiêcy. Ten dzieñ ma upamiêtniæ ich odwagê i si³ê,
ich têsknotê za rodzinn¹ ziemi¹ i za bliskimi. Równie¿ w naszych modlitwach starajmy siê przynieœæ im ulgê
w ich cierpieniach.
3. W tym tygodniu, w pi¹tek, 23 czerwca, przypada uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
a jednoczeœnie ustanowiony z inicjatywy œw. Jana Paw³a II Œwiatowy dzieñ modlitw o uœwiêcenie kap³anów.
00
00
Podczas Eucharystii o godz. 7 i 18 bêdziemy gor¹co prosiæ, aby Pan Jezus uczyni³ serca nasze wed³ug Serca
swego oraz o œwiête ¿ycie dla kap³anów w naszej diecezji i w ca³ym Koœciele powszechnym. Z racji uroczystoœci
w pi¹tek nie bêdzie obowi¹zywa³ post od potraw miêsnych.
4. W ten sam dzieñ, 23 czerwca, obchodzimy Dzieñ Ojca. Naszymi modlitwami obejmijmy wszystkich ojców
z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z mi³oœci¹ wype³niali swoje obowi¹zki w codziennych staraniach
o swoje rodziny.
5. W sobotê, 24 czerwca, przypada kolejna uroczystoœæ – Narodzenie œw. Jana Chrzciciela, który przygotowa³
drogê Jezusowi Chrystusowi. W Litanii do wszystkich œwiêtych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po
Maryi. To wielki nauczyciel i œwiadek Bo¿ej prawdy, który by³ gotów oddaæ za ni¹ ¿ycie. Ciesz¹c siê narodzinami
œw. Jana Chrzciciela, warto pomyœleæ nad swoim ¿yciem, nad zgodnoœci¹ naszych czynów, s³ów i postaw
z wyznawan¹ przez nas wiar¹, z praktykowan¹ pobo¿noœci¹. Wpatruj¹c siê we wzór œw. Jana Chrzciciela,
00
00
prosz¹c go o si³ê, kroczmy przez nasz¹ codziennoœæ w obecnoœci Pana Boga. Msze Œwiête o godz. 7 i 18 .
6. Zbli¿a siê koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, m³odzie¿y i rodzicom, ¿e ka¿de
dzie³o, aby przynios³o dobre owoce, aby by³o dobrze zakoñczone, powinno byæ ofiarowane Panu Bogu. Warto
w modlitwach nie tylko prosiæ, ale i dziêkowaæ za otrzymane dobro, za prze¿yty z Bogiem czas. Niech nie
zabraknie tego dziêkczynienia w nadchodz¹cych dniach. Bêdziemy te¿ prosiæ o dobre prze¿ycie czasu wakacji.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w œrodê, 21 czerwca – œw. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok œw. Stanis³awa Kostki jest patronem
katolickiej m³odzie¿y.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00
00
00
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 13 , 16 (w koœciele na cmentarzu), 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
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