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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 wszy¬stko i pojednaæ ze Sob¹ (por. Kol l,1920; 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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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 18, 15-20).
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idŸ
i upomnij go w cztery oczy. Jeœli ciê us³ucha, pozyskasz swego brata. Jeœli zaœ nie us³ucha,
weŸ z sob¹ jeszcze jednego albo dwóch, ¿eby na s³owie dwóch albo trzech œwiadków
opar³a siê ca³a sprawa. Jeœli i tych nie us³ucha, donieœ Koœcio³owi. A jeœli nawet Koœcio³a
nie us³ucha, niech ci bêdzie jak poganin i celnik. Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko,
cokolwiek zwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a co rozwi¹¿ecie na ziemi, bêdzie
rozwi¹zane w niebie. Dalej, zaprawdê, powiadam wam: Jeœli dwóch z was na ziemi zgodnie
o coœ prosiæ bêdzie, to wszystko otrzymaj¹ od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie s¹
dwaj albo trzej zebrani w imiê moje, tam jestem poœród nich».
* * * * * * * * * * * *
OD KULTU DO KULTURY
Niedawno przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie kilkadziesi¹t osób protestowa³o przeciwko
dotacji przyznanej na powstaj¹ce w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej muzeum
Jana Paw³a II i kardyna³a Wyszyñskiego. G³osili oni m.in. takie has³o:
„Chcemy kultury, a nie kultu!”. Równie¿ œw. Jan Pawe³ II nie chce od nas
kultu swojej osoby, ale raczej pewnej kultury, któr¹ wnosi³ przez ca³e swoje
¿ycie. „Kult” odnosi siê do samego Boga. Œwiêci natomiast wprowadzaj¹
w nasz¹ codziennoœæ ró¿ne wzorce zachowañ i postaw chrzeœcijañskich.
„Kultura” (z ³ac. colere – ‘uprawiaæ’, ‘dbaæ’, ‘pielêgnowaæ’, ‘kszta³ciæ’)
pochodzi od ³ac. cultus agri (‘uprawa ziemi’). Mo¿na j¹ okreœliæ jako ogó³ wytworów ludzi, zarówno
materialnych, jak i niematerialnych. Tak rozumiana kultura to szeroko pojêty styl ¿ycia. Temu
rodzajowi kultury – opartej na wartoœciach ewangelicznych, poszanowaniu ¿ycia, godnoœci ludzkiej
itd. – s³u¿y dzisiejszy Dzieñ Papieski. Nikt tu nie uprawia kultu œw. Jana Paw³a II. Ten dzieñ jest
nie tylko oddaniem mu czci, ale jeszcze bardziej przypomnieniem nam wszystkim, do jakiego
rodzaju kultury nas wzywa³ – i wzywa – œw. Jan Pawe³ II. Polega ona na w³asnym zaanga¿owaniu
na rzecz naszego zbawienia. To zaanga¿owanie, to pe³nienie woli Bo¿ej w naszym ¿yciu, dziêki
czemu uzyskamy godny strój na ucztê w królestwie Bo¿ym. Czytajmy i rozwa¿ajmy dzie³a œw. Jana
Paw³a II. Poznawajmy jego ¿ycie, a nade wszystko nie dopuœæmy, aby nadchodz¹ce pokolenia by³y
pozbawione tego wspania³ego dziedzictwa Wielkiego Œwiêtego i Wielkiego Polaka.
* * * * * * * * * *
Audiencja ogólna – podtrzymujmy ¿ar spotkania z Jezusem (30.08.2017)
O relacji miêdzy nadziej¹ a pamiêci¹, zw³aszcza pamiêci¹ o w³asnym powo³aniu, mówi³ Papie¿ podczas dzisiejszej
audiencji ogólnej. Odby³a siê ona po raz pierwszy od czasu wakacji na Placu œw. Piotra. Punktem wyjœcia papieskiej
katechezy by³ fragment z Ewangelii wed³ug œw. Jana, gdzie uczniowie Jana Chrzciciela, s³ysz¹c jego wskazanie „Oto
Baranek Bo¿y”, pod¹¿aj¹ za Jezusem i zostaj¹ przez Niego zapytani: „Czego szukacie?”. Ewangelista skrupulatnie
zaznacza po latach, ¿e by³o to oko³o czwartej po po³udniu; tak mocno wry³o siê to wydarzenie w jego pamiêæ jako
swoista „iskra” powo³ania – zaznaczy³ Franciszek.
„Jezus jawi siê w Ewangeliach jako znawca ludzkiego serca. Spotka³ w tej chwili dwóch m³odych mê¿czyzn
poszukuj¹cych, prze¿ywaj¹cych zdrowy niepokój. Istotnie, có¿ to za m³odoœæ, jeœli jest zadowolona z siebie,
bez pytania o sens? Ludzie m³odzi, którzy niczego nie szukaj¹, nie s¹ m³odzi, s¹ jakby na emeryturze, zestarzeli siê
przedwczeœnie. To smutne widzieæ takich m³odych emerytów... A Jezus przez ca³¹ Ewangeliê, we wszystkich
spotkaniach, które mu siê przydarzaj¹ podczas drogi, jawi siê jako «podpalacz» serc. St¹d jego pytanie, które usi³uje
doprowadziæ do ujawnienia siê pragnienia ¿ycia i szczêœcia, jakie ka¿dy m³ody cz³owiek nosi w swym wnêtrzu: «Czego
szukasz?». Ja równie¿ dzisiaj chcia³bym zapytaæ m³odych, którzy s¹ tu na placu, i tych, co s³uchaj¹ tego w mediach:
«Ty, który jesteœ m³ody, czego szukasz? Czego szukasz w swoim sercu?»”.
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Koœció³ jest apostolski
Ilekroæ sk³adamy wyznanie wiary, wyra¿amy nasz¹
wiarê w Koœció³: „jeden, œwiêty, powszechny i apostolski”.
S¹ to cztery przymioty Koœcio³a, nierozdzielnie ze sob¹
powi¹zane. Wskazuj¹ one na istotne jego rysy i pos³ania
(czyli zadania), otrzymane od Chrystusa (KKK 811). Ka¿dy
z tych przymiotów ma okreœlon¹ treœæ. Jednym z nich jest
apostolskoœæ Koœcio³a. Czy jednak w³aœciwie rozumiemy
ten przymiot Koœcio³a? Co to znaczy, ¿e Koœció³ jest
apostolski? Jakie konsekwencje wynikaj¹ z tego rysu
Koœcio³a – tak¿e dla nas? Najogólniej mo¿na powiedzieæ,
¿e Koœció³ jest apostolski, „poniewa¿ jest zbudowany
na Aposto³ach” (KKK 857). Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu: po pierwsze – „by³ i pozostaje
oparty na «fundamencie Aposto³ów» (Ef 2,20; Ap 21,14), œwiadków wybranych i pos³anych przez
samego Chrystusa”; po drugie – „zachowuje i przekazuje, z pomoc¹ Ducha Œwiêtego, który w nim
mieszka, dobry depozyt i zdrowe zasady us³yszane od Aposto³ów”; i po trzecie – „w dalszym ci¹gu –
a¿ do powrotu Chrystusa – jest nauczany, uœwiêcany i prowadzony przez Aposto³ów dziêki tym,
którzy s¹ ich nastêpcami w misji pasterskiej, to znaczy Kolegium Biskupów; s¹ w tym wspomagani
«przez kap³anów» w jednoœci «z nastêpc¹ Piotra, Najwy¿szym Pasterzem Koœcio³a»” (KKK 857).
Mówi¹c o rysie apostolskim Koœcio³a nale¿y najpierw zwróciæ uwagê na samo „pos³anie”
Aposto³ów, jak to czyni Katechizm Koœcio³a Katolickiego. Punktem wyjœcia jest tutaj stwierdzenie,
¿e Jezus jest „Pos³anym” Ojca. Na pocz¹tku swojego pos³ania powo³a³ On i ustanowi³ Dwunastu, aby
Mu towarzyszyli, by móg³ wys³aæ ich na g³oszenie nauki (Mk 3,13-14). „Od tej chwili bêd¹ oni
«pos³ani»” (KKK 858). To w³aœnie w nich Jezus kontynuuje w³asne pos³anie przez Ojca (Mt 10,40).
Od Niego te¿ otrzymali nakaz misyjny oraz moc do jego wype³niania. Podejmuj¹c swoje
pos³annictwo, Aposto³owie byli œwiadomi, ¿e spe³niaj¹ je w imieniu Chrystusa (2 Kor 5,20). Dobrze
wiedz¹, ¿e pozostaj¹ wybranymi œwiadkami Zmartwychwstania i fundamentem Koœcio³a, co stanowi
element nieprzekazywalny tego¿ pos³ania. Maj¹ jednak œwiadomoœæ i tego, ¿e ich misja powierzona
im przez Chrystusa trwaæ bêdzie „a¿ do skoñczenia œwiata” (Mt 28,20), dlatego „zatroszczyli siê o to,
by ustanowiæ swych nastêpców” (KKK 860; por. KK 20), to jest biskupów, tworz¹cych Kolegium
Biskupów, wspomaganych przez kap³anów. Swoim bezpoœrednim wspó³pracownikom przekazali
zadanie kontynuowania rozpoczêtego przez siebie dzie³a, zobowi¹zuj¹c ich do troski o przejêcie go
przez odpowiednich mê¿ów (KKK 861). W ten sposób trwa w Koœciele sukcesja apostolska, biskupi
bowiem „z ustanowienia Bo¿ego stali siê nastêpcami Aposto³ów jako pasterze Koœcio³a; kto wiêc ich
s³ucha, s³ucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, gardzi Chrystusem i Tym, który pos³a³ Chrystusa” (KKK 862;
por. KK 20). Rys apostolskoœci odnosi siê do ca³ego Koœcio³a, poniewa¿ pozostaje on „w komunii wiary
i ¿ycia ze swoim pocz¹tkiem” i jest „pos³any” na ca³y œwiat. Wynika st¹d, ¿e wszyscy wyznawcy
Koœcio³a, „choæ na ró¿ne sposoby, uczestnicz¹ w tym pos³aniu” (KKK 863). Bior¹c to pod uwagê,
Katechizm Koœcio³a Katolickiego wskazuje na okreœlone zadania, jakie wynikaj¹ z owego pos³ania.
Najogólniej ujmuj¹c, jest to zadanie apostolatu. Powo³anie chrzeœcijañskie jest ze swej natury
powo³aniem do apostolstwa, rozumianego jako „«wszelka dzia³alnoœæ Cia³a Mistycznego», która
zmierza do rozszerzenia «Królestwa Chrystusa po ca³ej ziemi»” (KKK 863). Poniewa¿ Ÿród³em
i pocz¹tkiem ca³ego apostolstwa w Koœciele jest Chrystus, przeto skutecznoœæ apostolstwa,
tak duchownych jak i œwieckich, „zale¿y od ich ¿ywego zjednoczenia z Chrystusem”. Dusz¹ zaœ ca³ego
apostolstwa jest mi³oœæ, „czerpana przede wszystkim z Eucharystii” (KKK 864).
Zapamiêtajmy: Koœció³ jest apostolski, gdy¿ jest zbudowany na trwa³ym fundamencie
dwunastu Aposto³ów; jest niezniszczalny; jest nieomylnie zachowywany w prawdzie. Koœcio³em
rz¹dzi Chrystus przez Piotra i innych Aposto³ów, obecnych w ich nastêpcach: papie¿u i Kolegium
Biskupów.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Jutro, w poniedzia³ek, 11 wrzeœnia, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku.
Z powodu nienawiœci 16 lat temu zginê³o tylu niewinnych ludzi. Chrystus nieustannie poucza nas:
„B³ogos³awieni ubodzy w duchu…, b³ogos³awieni cisi…, b³ogos³awieni, którzy ³akn¹ i pragn¹
sprawiedliwoœci…, b³ogos³awieni mi³osierni…, b³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój…”.
Ale taki mo¿e byæ tylko ten, kto naprawdê ¿yje w wielkiej przyjaŸni z Panem Bogiem, kto idzie
drog¹ wiary, nadziei i mi³oœci. Módlmy siê dzisiaj tak¿e o to, aby Chrystus, którego na krzy¿
zawiod³a mi³oœæ do ka¿dego cz³owieka, przyci¹gn¹³ do siebie jak najwiêksze rzesze ludzi. Proœmy
o prawdziwy Bo¿y pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej
OjczyŸnie i na ca³ym œwiecie.
2. W nadchodz¹cy czwartek, 14 wrzeœnia, przypada œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Krzy¿
jest naszym chrzeœcijañskim god³em – znakiem mêki i œmierci naszego Odkupiciela. Jednak
po nim nadesz³o zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie. Krzy¿ jest wiêc tak¿e znakiem naszej
nadziei. Pamiêtajmy te¿, ¿e Chrystusowym krzy¿em staje siê o³tarz w naszej œwi¹tyni
i we wszystkich koœcio³ach na ca³ym œwiecie. Na nim podczas ka¿dej Eucharystii Chrystus
ponawia swoj¹ paschaln¹ Ofiarê „za ¿ycie œwiata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone s¹
krzy¿ami. Jak nigdzie w Europie, zw³aszcza Zachodniej, wszêdzie góruj¹ u nas krzy¿e.
Zachowujmy je w szacunku i dba³oœci nie tylko przy okazji œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a. Zachêcam
00
00
do licznego udzia³u w œwi¹tecznej Mszy Œwiêtej o godz. 7 i 18 .
3. W tym tygodniu, w pi¹tek, 15 wrzeœnia, przypada jeszcze jedno maryjne wspomnienie
liturgiczne – Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Bo¿a od chwili poczêcia a¿ po krzy¿
na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak
bolesne tajemnice. Uczmy siê od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potêga z³a. Bêdziemy J¹
00
00
o to prosiæ szczególnie podczas wieczornej Mszy Œwiêtej o godz. 7 i 18 .
4. W przysz³¹ niedzielê, 17 wrzeœnia, w rocznicê napaœci Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê
w 1939 roku, w modlitwach pamiêtajmy o wszystkich poleg³ych w obronie naszej Ojczyzny
na Wschodzie.
Wasz Proboszcz

* * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w œrodê, 13 wrzeœnia – œw. Jan Chryzostom (ok... 349-407), biskup i doktor Koœcio³a, który zas³yn¹³ jako wielki obroñca
czystoœci wiary i moralnoœci, kaznodzieja i pisarz, obroñca ubogich;
• w sobotê, 16 wrzeœnia – œw. Korneliusz, papie¿, i œw. Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrzeœcijañskiej
i ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ w po³owie III wieku.

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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