
 

ADRES: 
Ul. Kupnera 22 

14-260 Lubawa 

Tel. (0-89) 645 39 60 

 

ODPUSTY: 
1.Narodzenie św. 

  Jana Chrzciciela 

  24 czerwca 

2.Michała Archanioła 

  29 września 

 

MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 

7.00 i 17.00 

Niedziele i święta 

8.00 10.30 12.00 17.00 

święta „zniesione” 

7.00   9.00     17.00 

 ADORACJA  
 NAJŚWIĘTSZEGO 
 SAKRAMENTU: 
  poniedz. - piątek  

 7.30 - 17.00 w kaplicy 

Św. Franciszka 

 

SAKRAMENT 
 POJEDNANIA: 
 p-szy piątek 15.00-17.00 

 piątki 16.00-17.00 

 i przed każdą Mszą św. 

 
NABOŻEŃSTWA: 
- NOWENNA  DO  MB 
  NIEUSTAJĄCEJ          
  POMOCY 
  środa godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 
  BOŻEGO 
  piątek  godz. 16.45 

 

-DO NIEPOK. SERCA 
NM P p-sza sobota g 6.30  
 
 -DO św. FRANCISZKA       
z Asyżu 2-ga sobota g,6.30 
   

-KU CZCI ŚW. JP II  
Z UCZCZENIEM 
RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 
- KU CZCI  ŚW. o. PIO 
23 dzień m-ca. godz. 17.00 

 

MSZA ŚW.Z MODLITWĄ 

O UZDROWIENIE-ostatni 

piątek m-ca godz.17.00 

 

KANCELARIA 
 PARAFIALNA 
CZYNNA 
 15.30 - 16.30 

poniedziałek, środa,  piątek 

 Tel.896453960 

 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 

Kontakt z księdzem 

proboszczem. 

 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

       

  Adwentowe Dni Skupienia dla M

  

  
 Ostatnia droga ks. kan. Antoniego Kitzermana

    

 
RUCHY  
I STOWARZYSZENIA:
1. SŁUŻBA 
LITURGICZNA 
2. SCHOLA PARAFIALNA
 
3. ODNOWA W DUCHU
ŚWIĘTYM 
      -  środa  godz.18.0

4. GRUPA 
MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”
       -  piątek godz. 18

 
5. WSPÓLNOTA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Lubawa, Tuszewo  

i Fijewo -   pierwszy 

wtorek m-ca  

po Mszy św. o g. 17.00

Mortęgi -ostatni 

czwartek m-ca  

po Mszy św. o g.18

 
6. RODZINY 
NAZARETAŃSKIE 
- środa  

po Mszy św.  o g. 17.00

 

7. FRAŃCISZKAŃSKI               
ZAKON  ŚWIECKICH
-niedziela o godz. 18.00 

Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14

Redaguje zespół pod opiek

Wszystkie prawa zastrze

Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn w Lubawie 

    

Ostatnia droga ks. kan. Antoniego Kitzermana 

  

I STOWARZYSZENIA: 

2. SCHOLA PARAFIALNA 

ODNOWA W DUCHU 

18.00 

„PRZYJACIELE JEZUSA”  

tek godz. 18.00 

CA 
 

pierwszy 

17.00         

o g.18.00 

w.  o g. 17.00 

SKI               
WIECKICH 

niedziela o godz. 18.00    

 
W  NASZEJ  WSPÓLNOCIE  PARAFIALNEJ
 

1. CHRZTY 
 
Odbywają się w ostatnią sobotę miesi

o  godz.17.00.   Wymagane dokumenty: akt urodzenia 

dziecka oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych, 

wierzący i praktykujący. Rodzicami chrzestnymi mog

osoby bierzmowane, żyjące w zwi

 

                      1. Jakub Dreszler 1 XII 

                      2. Franciszek Witan 26 XII

                      3. Michał Szałkowski 

 

2. BIERZMOWANIE odbywa si

młodzież trzeciej klasy gimnazjum 

szkolnej przygotowanie do przyję
wraz z rodzicami spotyka się raz w miesi

skupienia w kościele, a bezpo

sakramentu poznaje owoce Ducha 

odbyło się 14 kwietnia z rąk Bpa Edwarda 

 

3. ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłosze

 

               1. Marcin Kamil Klinkosz i Magdalena Ochocka 28 XII

 

4. .POGRZEBY  
  

                1. Marcin Rutkowski 26 XI 

                 2. ks. kanonik Antoni Kitzermann

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie

 

Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14

ół pod opieką ks. Marcina Staniszewskiego – proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dost

Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgod

 
 

 
Serafiny stały ponad Nim; 

ka

skrzydeł, dwoma zakrywał 

sw

zakrywał swoje 

dwoma latał. I wołał jeden 

do drugiego: „

Świ

Zast

pełna jest Jego 

chwały./Iz6,2

Zapragn

Dzieci

by

doskonałym. S

Go pieluszkami, aby

mógł wyzwoli

wi

si

wynie

Przyszedł na ziemi

ty mógł wznie

gwiazd. /

Narodził si

Zbawiciel. Nad całym 

światem wzeszło dzi

prawdziwe Sło

si

człowiek mógł sta

Bogiem /

 

   

 

PARAFIALNEJ  

 miesiąca na Mszy św.  

Wymagane dokumenty: akt urodzenia 

wiadczenia rodziców chrzestnych, że są 
cy. Rodzicami chrzestnymi mogą być 

związkach sakramentalnych. 

2. Franciszek Witan 26 XII 

odbywa się raz w roku. We wrześniu   

 trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie 

ęcia tego sakramentu. Młodzież 
 raz w miesiącu na wieczorach 

ciele, a bezpośrednio przed otrzymaniem 

tu poznaje owoce Ducha Świętego. Bierzmowanie 

Edwarda Kawki ze Lwowa.  

zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

1. Marcin Kamil Klinkosz i Magdalena Ochocka 28 XII 

2. ks. kanonik Antoni Kitzermann  13 XII                                
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14-260 Lubawa ul. Kupnera 22 

proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie. 

ciach tylko za zgodą Redakcji. 
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Serafiny stały ponad Nim; 

każdy z nich miał po sześć 
skrzydeł, dwoma zakrywał 

swą twarz, dwoma 

zakrywał swoje nogi, a 

dwoma latał. I wołał jeden 

do drugiego: „Święty, 

więty, Święty jest Pan 

Zastępów. Cała ziemia 

pełna jest Jego 

chwały./Iz6,2-3/ 

Zapragnął być 
Dziecięciem, abyś ty mógł 

być człowiekiem 

doskonałym. Skrępowano 

Go pieluszkami, abyś ty 

mógł wyzwolić się z 

więzów śmierci. Narodził 

ę w stajni, aby ciebie 

wynieść na ołtarze. 

rzyszedł na ziemię, abyś 
ty mógł wznieść się do 

gwiazd. /św. Ambroży/.  

Narodził się nam dziś 
Zbawiciel. Nad całym 

wiatem wzeszło dziś 
prawdziwe Słońce. Bóg stał 

ę człowiekiem, aby 

człowiek mógł stać się 
Bogiem /św. Augustyn/ 

                                                                   

                                              

                                                    

  
Minął kolejny Adwent w naszym 

Spotkamy się z naszym Panem i Zbawc

i pragniemy zobaczy

i drugiego spotkania potrzeba przyjaznego klim

łatwo, ale o klimat 

w codzienności Pana trzeba si

i życie zgodne z nauk

również to wszystko co dzieje si

trzeba nam modli

Życzę, aby Pan miał

naszego i naszej Ojczyzny 

Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym by

                 Błogosławionych 
          

     

            Kochanym Babciom i 
stycznia składamy najlepsze
miłości ze strony najbli

 

                       
          SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA       
 

                
bariery oboj

osoby i bezinteresownego
           

      Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
 

 Aby w krajach azjatyckich chrze

religijnymi, mogli 

                                 
Adoracja  Naj

                                   
                       

grudzień   2018                               
CHRZCICIELA 

. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA    

                                                             
                   

                                               

                                                    Podnieś rękę Boże Dzieci

ł kolejny Adwent w naszym życiu, ale życiowy adwent wci

 z naszym Panem i Zbawcą w tajemnicy świąt Jego Narodzenia 

i pragniemy zobaczyć Go u kresu naszego ziemskiego życia. Do jednego 

i drugiego spotkania potrzeba przyjaznego klimatu. O klimat 

łatwo, ale o klimat życiowy, poprzez który już tu i teraz doświadczymy 

ci Pana trzeba się mocno postarać. Jest to troska o czyste serce 

ycie zgodne z nauką Pana i Jego przykazaniami. Na ten osobisty klima

 to wszystko co dzieje się na zewnątrz, w rodzinie i w Ojczy

trzeba nam modlić się za rodziny i Polskę. 
, aby Pan miał stale podniesioną swą dłoń, którą pobłogosławi ka

naszego i naszej Ojczyzny życia. „Podnieś rękę Boże Dzieci

. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej sił

Błogosławionych świąt życzą  

ks. Marcin Staniszewski,                                                                                                     
ks. Damian Kuna,                              
ks. Jacek Raszkowski                                                                                                         
ks. kanonik Jerzy Hirsz

Kochanym Babciom i Dziadkom w Dniu Ich Święta w dniach 21 i 22 
stycznia składamy najlepsze życzenia pokoju i radości Bo

ci ze strony najbliższych. 

                       
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA        

                Boże Narodzenie potrafi „rozgrzać najzimniejsze

obojętności wobec bliźniego, zachęcić do otwarcia

bezinteresownego daru”. 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi mniejszo

religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności. 

                       
Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka

                                                       poniedziałek - piątek
                                                                                                                                  

                              

                                                                                                       

e Dziecię… 

yciowy adwent wciąż trwa… 

t Jego Narodzenia  

ycia. Do jednego  

atu. O klimat świąteczny jest dość 
wiadczymy  

. Jest to troska o czyste serce  

 Pana i Jego przykazaniami. Na ten osobisty klimat wpływa 

trz, w rodzinie i w Ojczyźnie. Dlatego 

 pobłogosławi każdą chwilę 
e Dziecię, błogosław 

cie wspieraj jej siłę swą siłą”  

 

ks. Marcin Staniszewski,                                                                                                     
ks. Damian Kuna,                              
ks. Jacek Raszkowski                                                                                                         
ks. kanonik Jerzy Hirsz. 

ta w dniach 21 i 22 
ci Bożej oraz wiele 

najzimniejsze serca, usunąć 
otwarcia wobec drugiej 

cijanie wraz z innymi mniejszościami    

 

w. Franciszka 
tek  7.30 -16.30                                       

                                                                



LITURGIA SŁOWA 
 

24 XII- poniedziałek, Wigilia 
Narodzenia Pańskiego   
2SM,1-5.8b12.14a.16;Ps89;Łk1,67-79 

25 XII- wtorek, Narodzenie Pańskie, 
uroczystość  pasterka:  Iz9,1-3.5-

6;Ps96;Tt2,11-14,Łk2,1-14; Msza św. o 

świcie Iz62,11-12;Ps97;Tt3,4-7;Łk2,15-

20; Msza św. w dzień  
Iz52,7-10,Ps98,Hbr1,1-6;J1,1-18  

26XII-środa, św. Szczepana- 
pierwszego męczennika, święto 
Dz6,8-10;7,54-60;Ps31;Mt10,17-22 
27XII- czwartek, św. Jana Apostoła  
i Ewangelisty, święto   
1J1,1-4;Ps97;J20,2-8 

30 XII- I Niedziela po Narodzeniu 
Pańskim, Święto Świętej Rodziny: 

Jezusa, Maryi i Józefa Syr3,2-6.12-

14;Ps 128;Kol3,12-21; Łk2,41-52 

01 I- wtorek, Świętej Bożej 
Rodzicielki, Maryi, uroczystość. 
Nowy Rok 2018. Światowy Dzień 
Modlitw o Pokój Lb6,22-27;Ps67,2-

3,5-8;Ga4,4-7;Łk2,16-21 
03 I- czwartek, Najświętszego Imienia 
Jezus 1J2,29-3.6;Ps98;1J29-34  

06 I- Niedziela, Objawienie Pańskie, 
uroczystość  
Iz60,1-6;Ps72;Ef3,2-3a.5-6;Mt2,1-12 

13 I- Niedziela Chrztu Pańskiego, 
święto,  kończy się okres Narodzenia 

Pańskiego, Iz40,1-5.9-11;Ps104;Tt2,11-

14;3,4-7;Łk3,15-16;21-22 

20 I- II Niedziela Zwykła,  Tydzień 
Modlitw o Jedność  Chrześcijan  

Iz62,1-5;Ps96;1Kor12,4-11;J2,1-11 

21 I- poniedziałek, Dzień Babci 
Hbr5,1-10;Ps110;Mk2,18-22 

22 I- wtorek, Dzień Dziadka  
Hbr6,10-20;Ps111;Mk2,23-28 

27 I- III Niedziela Zwykła   
Ne8,2-4a.5-6.8-10;Ps19;1Kor12,12-

30Łk1,1-4;4,14-21 

02 II –sobota, Ofiarowanie Pańskie, 
święto, Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Zakończenie 

Okresu Bożego Narodzenia w Polsce, 
Ml3,1-4( Hbr2,14-18);Ps24;Łk2,22-40 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

/koment. ks. M. Warowny SSP/ 

30XII- I Niedziela Łk2,41-52 Jan był 

świadkiem naocznym . Misterium 

Paschy objawiło się w jego oczach jako 

„zwycięstwo, które zwyciężyło świat”. 

Zwyciężyło świat swą obiektywną 

rzeczywistością. Również w 

umysłach i sercach ludzi. Naprzód 

tych najbliższych, którzy podobnie 

jak on sam, „nie rozumieli Pisma”, 

czyli tego, co w Starym Testamencie 

było zapowiedzią zmartwychwstania. 

Wymowa śmierci Chrystusa była tak 

przytłaczająca, tak po ludzku 

przekonująca i jednoznaczna,  

że trudno im było przyjąć tę 
jednoznaczną rzeczywistość. 
Naprzód „pusty grób”, a potem 

Chrystus wśród żyjących.  

06 0I- Niedziela Objawienia 
Pańskiego Mt2,1-12 Co jestem w 

stanie poświęcić? Jakie trudy podjąć, 
aby spotkać Boga? Na pewno wiele 

razy słyszeliśmy świadectwo ludzi, 

których życie zostało przemienione 

przez spotkanie z Jezusem. Owocem 

tego były uratowane rodziny, 

odnaleziona radość, zmiana pracy  

i zawsze zmiana kierunku życia.  

Ale czy ja osobiście przeżyłem takie 

Objawienie Pańskie, które owocuje 

zmianą drogi życia, codziennym 

posłuszeństwem słowu Boga, 

wybieraniem nowych dróg, 

stosownie do woli Boga, a często  

w opozycji do świata, który przez 

modę, telewizję, kulturę pragnie mi 

narzucić sposób życia daleki  

od Ewangelii? 

13 0I- Niedziela Chrztu Pańskiego 
Łk3,5-16;21-22 Jezus staje 

pomiędzy grzesznikami, którzy 

przychodzili do Jana i podobnie jak 

oni, zanurza się w wodzie. Dla Niego 

nie ma obmycia z grzechu, On 

wchodzi w wody Jordanu, aby wziąć 
na siebie grzechy ludu, aby 

„zabrudzić się” niewiernością ludu i 

przybić ją do krzyża. Jezus bierze na 

siebie nasz grzech, a w darze daje 

nam Tego, którego otrzymał od 

Ojca: Ducha Świętego. W Jezusie 

wszyscy Jesteśmy umiłowanymi 

synami Boga. Jan zapowiada dzieło 

Jezusa w nas, dar Ducha Świętego i 

ogień, w którym będzie się spalać to, 

co nie jest w nas z woli Ojca.  

20 0I- II Niedziela Zwykła Mk2,18-
22 Jan Ewangelista powtarza  

w swoich listach że „Bóg jest 

miłością”. A skoro tak, to Jego 

relacja do człowieka nie może się 
dokonywać inaczej, jak tylko w 

miłości. Jezus, przychodząc zbawić 

każdego z nas, rozpoczyna swą 
misję od uczty weselnej. Bóg 

Oblubieniec obdarza swą 
miłością Lud Oblubienicę. 
Zawiera przymierze, którego 

obrazem jest małżeństwo, gdzie 

małżonkowie z miłości oddają 
się sobie nawzajem. I mimo, że 

człowiek nie jest przygotowany 

na takie wydarzenie, On sam 

okazuje się także gospodarzem , 

który zapewnia wyborne wino 

swej miłości tym, którzy żyją  
w smutku, w problemach dnia 

codziennego.  

27 0I- III Niedziela Zwykła 
Łk1,1-4;4,14-21 Świat, na który 

patrzymy przez okienko 

telewizora, lub o którym 

czytamy w kolorowych gazetach, 

to świat sukcesu materialnego, 

zawodowego lub medialnego. 

Jest to świat schlebiania naszym 

ułomnościom moralnym i niskim 

instynktom. Świat, gdzie trzeba 

być silnym, aby wygrać. 
Tymczasem Jezus zaczyna swoją 
misję ogłaszając, że przyszedł do 

tych, którzy nic nie mają, są 
chorzy fizycznie lub moralnie,  

są prześladowani. Nie jest 

rewolucjonistą, który pragnie 

zburzyć istniejący porządek 

społeczny. Jest pokornym 

Mesjaszem niosącym Dobrą 
Nowinę, która ma moc 

przemienienia ludzkiego życia.  
 

KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 

 CHRYSTUS WIE, CO SIĘ 

DZIEJE W CZŁOWIEKU.  

W dzisiejszym kolejnym 

rozważaniu wracamy znowu do 

Kazania na Górze. Do tej 

wypowiedzi: „Każdy, kto 

pożądliwie patrzy na kobietę już 
się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa”(Mt5,28). Pan 

Jezus odwołuje się do serca.  

W rozmowie z faryzeuszami,  

w której Chrystus odwołał się do 

początku, padły w związku ze 

sprawą listu rozwodowego takie 

słowa: „Przez wzgląd na 

zatwardziałość serc waszych, 

pozwolił wam Mojżesz oddalać 
wasze żony, lecz od początku tak 

nie było”(Mt19,8). Zdanie to bez 

wątpienia zawiera oskarżenie. 

Zatwardziałość serc wskazuje na 

wszystko, co w etosie ludu starego 

przymierza ukształtowało sytuację 
sprzeczną z pierwotnym 

ustanowieniem Boga Jahwe wedle 

Księgi Rodzaju 2,24. Tam trzeba 

szukać klucza do interpretacji 

całego prawodawstwa izraelskiego 

w dziedzinie małżeństwa, a szerzej 

jeszcze w dziedzinie całokształtu 

wzajemnych odniesień mężczyzny 

i kobiety. Gdy Chrystus mówi  

o „zatwardziałości serc”, oskarża 

jakby zbiorowy podmiot 

wewnętrzny, który jest 

odpowiedzialny za zniekształcenie 

prawa. W Kazaniu na Górze 

(mt5,27-28) odwołuje się także  

do „serca” – jednakże słowa tu 

wypowiedziane zdają się być nie 

tylko oskarżeniem. Musimy 

przyjrzeć się im jeszcze raz w 

pełnym kontekście historycznym. 

Dotychczasowa analiza, która 

starała się ukazać „człowieka 

pożądliwości” w momencie jego 

narodzin stanowi obszerne 

wprowadzenie do pracy, jaką 
wypada nam  podjąć. Jest to 

przede wszystkim wstęp 

antropologiczny. Kolejny etap 

naszej analizy winien posiadać 
charakter etyczny. Kazanie na 

Górze oznacza proklamację 
nowego stosu: etosu Ewangelii.  

W nauczaniu Chrystusa jest on 

gruntownie sprzęgnięty ze 

świadomością „początku”, a więc 

z tajemnicą stworzenia w całej jej 

pierwotnej prostocie i bogactwie. 

Etos, jaki Chrystus proklamuje  

w Kazaniu na Górze jest 

zaadresowany realistycznie do 

człowieka „historycznego”, tego, 

który stał się człowiekiem 

pożądliwości. Trojaka pożądliwość 
jest wszakże dziedzictwem całej 

ludzkości, rzeczywistym udziałem 

ludzkiego serca. Chrystus, który 

wie, „co w człowieku się kryje 

(J2,25), nie może przemawiać 
inaczej, jak tylko z tą 
świadomością. Z tego punktu 

widzenia słowa Mt 5,27 nie 

zawierają oskarżenia, ale zawierają 
osąd. Realistyczny sąd o sercu 

człowieka. Sąd ten ma fundament 

antropologiczny, ale charakter jego 

jest bezpośrednio etyczny. Jest to sąd 

konstytutywny do etosu Ewangelii.  

Chrystus w Kazaniu na Górze zwraca 

się bezpośrednio do człowieka, który 

przynależy do ściśle określonego 

społeczeństwa. Nauczyciel również 
należy do tego społeczeństwa i stąd 

wypada nam szukać w słowach 

Chrystusa  odniesień do faktów, 

sytuacji, instytucji, z którymi obcował 

na co dzień. Trzeba nam też te 

konkretne odniesienia poddać 
analizie, aby etyczne znaczenie 

słówMt5,27 wystąpiło bardziej 

wyraziście. Równocześnie zwraca  

się Chrystus w tych słowach  

w sposób pośredni do każdego 

człowieka. Jest to właśnie ów 

„człowiek pożądliwości”, którego 

tajemnicę serca Chrystus zna- „Sam 

bowiem wiedział, co w człowieku  

się kryje”(J2,25). Słowa Kazanie na 

Górze pozwalają nam nawiązać 
kontakt z doświadczeniem 

wewnętrznym tego człowieka w 

każdym punkcie długości i szerokości 

geograficznej, w różnych epokach, 

uwarunkowaniach społecznych, 

kulturalnych czy cywilizacyjnych. 

Człowiek naszych czasów czuje się tą 
wypowiedzią Chrystusa nazwany po 

imieniu, niemniej, niż człowiek 

ówczesny, do którego Nauczyciel 

bezpośrednio się zwracał. Na tym 

polega uniwersalizm ewangelii. Ten 

uniwersalizm nie jest uogólnieniem. 

Może w tej właśnie wypowiedzi, 

którą poddajemy analizie, okazuje się 
to w sposób szczególnie jasny. 

Człowiek każdego czasu, każdej 

długości i szerokości geograficznej, 

czuje się tą wypowiedzią nazwany  

w sposób właściwy, konkretny  

i niepowtarzalny, skoro Chrystus 

odwołuje się do serca ludzkiego.  

W tym właśnie punkcie człowiek nie 

poddaje się żadnym uogólnieniom. 

Kategorią „serca” nazwany jest każdy 

z osobna niejako bardziej jeszcze niż 
po imieniu. Jest dotknięty w tym, co o 

nim samym stanowi w sposób jedyny 

i niepowtarzalny. Jest określony w 

swoim człowieczeństwie „od 

wewnątrz”. Obraz „człowieka 

pożądliwości jest nade wszystko 

obrazem wnętrza. Historia ludzkiego 

wnętrza od upadku pierworodnego 

jest pisana pod wpływem trojakiej 

pożądliwości. Z tym też wiąże się 
najgłębszy obraz ludzkiego etosu w 

jego różnych historycznych zapisach. 

Równocześnie owo wnętrze, czyli 

serce jest siłą decydującą o 

zewnętrznym kształcie ludzkiego 

postępowania a także o kształcie 

struktur i instytucji w wymiarze życia 

społecznego. Jeśli z nich 

odczytujemy treści etosu w różnych 

historycznych sformułowaniach, to 

zawsze równocześnie skierujemy się 
w stronę wnętrza, poszukujemy 

obrazu wewnętrznego człowieka. Ten 

bowiem jest tutaj najbardziej istotny. 

Słowa Chrystusa z Kazania na Górze 

Mt5,27 wskazują na to w sposób 

niepodważalny. Żadne studium 

ludzkiego etosu nie może obok nich 

przejść obojętnie. I dlatego też w 

następnych rozważaniach postaramy 

się poddać bardziej szczegółowej 

analizie ową wypowiedź Jezusa , 

który mówi tak: „Słyszeliście,  

że powiedziano <Nie cudzołóż>.  

A Ja wam powiadam: Każdy, kto 

pożądliwie patrzy na kobietę już  
się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa”. Aby uzyskać 
pełniejsze zrozumienie tego tekstu 

postaramy się poddać analizie 

poszczególne jego części, aby 

uzyskać gruntowniejsze spojrzenie na 

całość. Będziemy też starali się brać 
pod uwagę nie tylko ówczesnych 

adresatów tych, którzy na własne 

uszy słuchali Kazania na Górze, ale 

także adresatów współczesnych, ludzi 

naszych czasów.  
              
MÓWIĄ WIELCY  
 

Czytanie Pisma Świętego, to 

zasięganie rady u Chrystusa. 

 /św. Franciszek z Asyżu/.  
 
UŚMIECHNIJ SIĘ  
 

 SZYBKA ROBOTA. Tato, jak Bogu 

udało się stworzyć świat w sześć dni? 

Nie był skazany na fachowców. 

    
    
 

 


