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PRZYMIERZE SERC 
        Aby z kultu Najświętszego 
Serca Jezusa spływały na nas 
obfite łaski, powinniśmy z nim 
łączyć ściśle kult 
Niepokalanego Serca Maryi. 
Jezus rzeczywiście jest Sercem 
Serca Maryi i duszą Jej duszy; 
dlatego zwrócenie się do Serca 
Maryi oznacza cześć dla Jezusa, 
a wołanie do Jej Serca jest 
wołaniem do Serca Jezusa… 
chociaż Serce Jezusa jest 
odmienne niż Serce Maryi i jest 
niezrównane w doskonałości  
i świętości, jednakże Bóg tak 
złączył te dwa Serca,  
że możemy w prawdzie 
powiedzieć że stanowią jedno. 
Oddając się Sercu Maryi, 
odkrywamy drogę do 
Najświętszego Serca Jezusa. 
/św. JPII/ 
 
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  
PO MSZY ŚW. O GODZ. 17.00 
OPRÓCZ NIEDZIEL 
 

Papieskie Intencje 
Apostolstwa Modlitwy:     
Za kapłanów, aby prowadząc 
wstrzemięźliwe i pokorne życie 
z zaangażowaniem okazywali 
aktywną solidarność 
najuboższym. 
    

                                                                                                         
              Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami 
 

      Miesiąc czerwiec kojarzy nam się i słusznie z nabożeństwem ku czci Najświętszego 

Serca Jezusowego. Kult zranionego serca Chrystusa jest, choć w różnych formach, obecny 

w pobożności wiernych od zarania chrześcijaństwa. Słowa św. Tomasza Apostoła:  

„Pan mój i Bóg mój !” wypowiedziane w Wieczerniku po Zmartwychwstaniu Pana  

są niejako pierwszym udokumentowanym aktem pobożności wobec ran Pana Jezusa,  

w tym Jego Serca. 

  Jakże nie uznać, że słowa "Pan mój i Bóg mój!" wypowiedziane przez Apostola Tomasza, 

które niewiernego zmieniły w wierzącego, zawierają w sobie wyznanie wiary, adorację 
miłość, która od zranionej ludzkiej natury Zbawiciela wznosi się aż do majestatu Bożej 

osoby?! Chociaż Serce zranionego Jezusa zawsze ludzi silniej skłaniało do uczczenia Jego 

nieskończonej miłości dla rodzaju ludzkiego,  chociaż do chrześcijan z każdego okresu 

dziejów odnosiły się poniekąd prorocze słowa Zachariasza, zastosowane przez Ewangelistę 
do Ukrzyżowanego: „Zobaczą, kogo przebodli", to jednak trzeba przyznać, że kult 

specjalny do Serca Jezusowego, jako obrazu ludzkiej i boskiej miłości Słowa Wcielonego, 

rozwijał się powoli i stopniowo. 

    Wielkimi propagatorami nabożeństwa do Pana Jezusa byli święci: Franciszek z Asyżu, 

Bonawentura, Albert Wielki, Gertruda, Katarzyna Sieneńska, bł. Henryk Suso, Piotr 

Kanizy, Franciszek Salezy, Jan Eudes. 

     Szczególne miejsce wśród orędowników kultu Serca Jezusowego zajmuje św. 

Małgorzata Maria Alacoque. Główna idea objawień się Pana Jezusa tej Świętej polega na 

tym, że Chrystus Pan, okazując swe Serce w sposób niezwykły i wyjątkowy, chciał 

wezwać umysły ludzi do rozważania i czczenia tajemnicy miłości, okazanej ludzkości 

przez Boga miłosiernego. Przez to szczególniejsze objawienie Chrystus w słowach 

wyraźnych, kilka razy powtórzonych, wskazał na swoje Serce, jako na znak, który ma 

zachęcać ludzi do poznania i uznania Jego miłości.  

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic dla czcicieli Jego Boskiego 

Serca: 

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.  

 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.  

                     3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.  

                     4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.  

                     5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.  

                     6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.  

                     7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  

                     8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.  

                     9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie 

                         czczony.               

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje   

     wypisane w Sercu moim.            

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najbardziej zatwardziałych.  

                    12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy 

                          będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z    

                          rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie  

                          umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie    

                          im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.  

 

                                                                            ks. Marcin Staniszewski, proboszcz                                         

  

 

  

 

                   

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 - 16.30 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! 

 

     

   
KOCHANI OJCOWIE    w Dniu Waszego Święta - 23 czerwca - życzymy, abyście  

wypełniając swe ojcowskie powołanie, pamiętali, że najbliżsi i świat bardzo Was 
potrzebują. Życzymy, abyście świadomi byli, jakim zaszczytnym powołaniem obdarzył 
Was Bóg. Przeżywajcie wasze ojcostwo radośnie i odpowiedzialnie, czerpiąc radość  
z tego, że jesteście dla dzieci autorytetami i świadkami miłości naszego Ojca w niebie. 
Pamiętajcie, że o losie Waszej rodziny decyduje to, w jaki sposób z całą swoją rodziną 
przeżywacie więź z Bogiem. 

                                                                            
UŚMIECHNIJ SIĘ 
 
ŚWIĘTA PUŁAPKA. Pewnego dnia papież Pius IX (pontyfikat 1846-1878) rozmawiał  
z dominikaninem, Lacordaire, na temat małżeństwa. Powodem było nieszczęśliwe małżeństwo 
jego przyjaciela Frederika Ozanama. „Mój przyjaciel - mówi zakonnik – wpadł w pułapkę 
małżeństwa”. „Jak to być może? – pyta Pius IX – Czy chce ojciec powiedzieć, że nasz Pan Jezus 
ustanowił sześć sakramentów i jedną pułapkę? 
              
MÓWIĄ WIELCY  
 
Radosne serce wzmacnia zdrowie /Księga Przysłów/. 

                         
 
RUCHY I 
STOWARZYSZENIA: 
 

1. SŁUŻBA 
LITURGICZNA 
2. SCHOLA PARAFIALNA 
3. ODNOWA W DUCHU 
ŚWIĘTYM 
      -  środa  godz.18.00 

4. GRUPA 
MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”  

       -  piątek godz. 18.00 

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.18.00 

6. RODZINY 
NAZARETAŃSKIE 
- środa po  

Mszy św.  o g. 17.00 

7. FRAŃCISZKAŃSKI               
ZAKON  ŚWIECKICH 
-niedziela o godz. 18.00    

 
W  NASZEJ  WSPÓLNOCIE  PARAFIALNEJ  

CHRZTY    
                                                                                             
1.   Liwia Remus 11 V 

            2.   Miłosz Rudszewski 11 V 

            3.   Maria Zelma 19 V 

            4.   Laura Faber 25 V 

            5  . Jan Łążyński 25 V 

 

 Odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy św. o 

godz.17.00.   Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz 

zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzący i 

praktykujący. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby 

bierzmowane, żyjące w związkach sakramentalnych. 
 

2.    BIERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu   

młodzież trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie 

szkolnej przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. 

Młodzież wraz z rodzicami spotyka się raz w miesiącu na 

wieczorach skupienia w kościele, a bezpośrednio przed 

otrzymaniem sakramentu poznaje owoce Ducha Świętego, 
 

3. ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

 

1. Dawid Piotr Faber z Magdaleną Bach - 25 V 

 

4. POGRZEBY   
                             1.  . Otylia Guzowska 25 V 
 

             Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie 
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LITURGIA SŁOWA 
02 VI- Niedziela, Wniebowstąpienie 
Pańskie, uroczystość  Dz1,1 
11;Ps47;Hbr9,24-28;10,19-23;Łk24,46-53 
09 VI- Niedziela, Zesłanie Ducha Świętego, 
uroczystość  Msza w dzień Dz2,1-
11;Ps104;Rz8,8-17;J14,15-16.23b-26 
10 VI- poniedziałek, Najświętszej Maryi 
Panny, Matki Kościoła, święto  Rdz3,9-
15.20(Dz1,12-14)Ps87;J2,1-11(J19,25-27) 
13 VI- czwartek, Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto 
Iz6,1-4.8(Hbr2,10-18)Ps23J17,1-2.9.14-26 
16 VI- Niedziela, Najświętszej Trójcy, 
uroczystość Prz8,22-31;Ps8;Rz5,1-5;J16,12-
15 
20 VI- czwartek, Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, uroczystość Rdz14,18-
20;Ps110;1Kor11,23-26;Łk9,11b-17 
23 VI- 12 Niedziela Zwykła, Dzień Ojca 
Za12,10-11;Ps63;Ga3,26-29;Łk9,18-24 
24 VI- poniedziałek, Narodzenie Jana 
Chrzciciela, uroczystość Iz49,1-
6;Ps139;Dz13,22-26;Łk1,57-66.80 
27 VI- czwartek, NMP Nieustającej 
Pomocy, gł. patronki diecezji, uroczystość  
Rdz16,1-12.15.16;Ps106;Mt7,21-29 
28 VI- piątek, Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, uroczystość Ez34,11-
16;Ps23;Rz5,5b-11;Łk15,3-7 
29 VI- sobota, św. Apostołów Piotra  
i Pawła, uroczystość Dz12, 1-11; Ps34; 
2Tm4,6-8.17-18;Mt16,13-19  
30VI-  13 Niedziela Zwykła 1Krl19,16b.19-
21;Ps16;Ga5,1.13-18;Łk9,51-62 
01-02VII- poniedziałek, wtorek, 
uroczystość odpustowa w Lipach, 
Nawiedzenie NMP  
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
/koment. ks. M. Warowny/  
02 VI- Łk24,46-53 Wniebowstąpienie nie 
jest odejściem Chrystusa z tego świata.  
W swej istocie ukazuje, że Jezus zostaje z 
nami. Jest zawsze tam, gdzie jest głoszone 
wezwanie do nawrócenia, gdzie 
obwieszczane jest odpuszczenie grzechów. 
Każdy z nas jest zaproszony do 
uczestnictwa w tej misji. Bóg wszystkim 
posyła Ducha Świętego, aby wszyscy mogli 
świadczyć o ukrzyżowanym i 
zmartwychwstałym Jezusie. A świadek to 
ten który jest pewien tego, co mówi. Jezus 
potrzebuje każdego z nas na świadka 
miłości Boga.  
09VI - J14,15-16.23b-26 Miłość to nie tylko 
piękne słowa i głębokie poruszenia serca. 
To konkretne czyny, wyrażające 
poszukiwanie dobra drugiego człowieka. 
Najpełniej wyrażamy naszą miłość  Bogu 

przez wierność Jego przykazaniom. 
Wierność ta otwiera nas na przyjęcie 
darów Ducha Świętego, który sprawia, 
że potrafimy dostrzec realną obecność  
i działanie Jezusa w naszym życiu.  
Nie jesteśmy sierotami, osobami 
zostawionymi samym sobie. Bóg 
nieustannie wspiera nasze pragnienie 
dążenia ku Niemu.  
16VI-  J16,12-15 Chrześcijanin to 
człowiek, który pozwala się prowadzić 
Duchowi Świętemu. Bez pokory  
i ufności nie jest to możliwe. Nasza 
natura chce dominować, wiedzieć  
z góry, nie znosi nieprzewidzianych 
wydarzeń, lubi wszystko dobrze 
zaplanować. Wiara natomiast wymaga 
od nas pokornego poddania się Bożemu 
przewodnictwu. Dzień po dniu bez 
jakiejkolwiek znajomości naszej 
przyszłości jesteśmy zapraszani przez 
Boga do wsłuchiwania się w głos Ducha 
Świętego , do szukania Bożej obecności 
w naszym życiu codziennym, 
przyjmowaniu darów, które On dla nas 
przygotował.  
23VI-  Łk9,18-24 Koncentrując się na 
treści Piotrowego wyznania wiary, 
możemy nie dostrzec jego 
pedagogicznego wymiaru. Pierwszym 
etapem jest  odkrywanie opinii innych 
na temat Jezusa. Drugi etap to 
wewnętrzne przekonania uczniów , a 
ostatni wyjaśnienie prawdziwej natury 
misji Mesjasza. Ten schemat uczy nas, 
jak ma wyglądać nasze wyznanie wiary. 
Nie może być ono powtarzaniem opinii 
tłumów, ale nie może być także 
nieświadome tego, co mówią inni. Nie 
może też pozostawać osobistym 
subiektywnym przekonaniem, ale musi 
prowadzić do tajemnicy krzyża  
i zmartwychwstania.  
24VI - Łk1,57-66.80- Według starej 
tradycji narodziny Jana miały miejsce  
w Ain-Karim u bram Jerozolimy. 
Towarzyszące mu okoliczności były tak 
niezwykłe, że zadawano sobie od 
początku pytanie, „Kimże będzie to 
dziecię”? Było rzeczą oczywistą, że jego 
narodziny są znakiem od Boga; więcej, 
że była z nim od początku „ręka 
Pańska”.  Przyszłość miała w pełni 
potwierdzić przewidywania i 
okoliczności związane z jego 
narodzeniem. Chrystus sam powiedział, 
że wśród narodzonego z niewiasty nie 
było większego od Jana Chrzciciela. 
Dlatego też Kościół od początku otacza 
szczególną czcią tego Bożego Zwiastuna.  

30VI- Łk9 51-62  Gościnność jest 
cechą większości ludów Wschodu. 
Dlatego reakcja uczniów jest  
w pewnym sensie zrozumiała. Oni 
chcą zniszczyć grzeszników wraz  
z ich grzechem. Ale Jezus przynosi 
inną odpowiedź na grzech. Jest 
nim powołanie do wspólnoty 
uczniów, gdzie każdy jest 
konfrontowany z korzeniami 
grzechu, które są w jego sercu. 
Zostać uczniem Jezusa to znaczy 
odpowiedzieć  jednoznacznie  
na Jego wezwanie. Trzy radykalne 
przykłady są dla nas nauką, że  
na wezwanie Jezusa nie można 
odpowiedzieć połowicznie. Tylko 
ten jest Jego uczniem, kto 
całkowicie poświęca się Jego 
dziełu.   
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 
POŻĄDLIWOŚĆ, A SENS 
OBLUBIEŃCZY I RODZICIELSKI 
CIAŁA. Przeprowadzamy refleksje 
nad tymi słowami Pana Jezusa z 
Kazania na Górze: „Każdy, kto 
pożądliwie patrzy na kobietę, już 
w swoim sercu dopuścił się z nią 
cudzołóstwa”. Chrystus 
wypowiedział te słowa wobec 
słuchaczy, którzy na podstawie 
ksiąg Starego Testamentu byli 
przygotowani do zrozumienia 
słów o pożądaniu( pożądliwym 
patrzeniu). Odwoływaliśmy się już 
do tekstów Ksiąg Mądrościowych. 
Oto dla przykładu jeszcze jeden z 
takich tekstów, w którym autor 
biblijny poddaje analizie stan 
duszy człowieka opanowanego 
przez pożądliwość ciała:   
„Namiętność gorąca, jak ogień 
płonący, nie zgaśnie, aż będzie 
zaspokojona;  człowiek nieczysty 
wobec swego ciała nie zazna 
spokoju aż go ogień spali; 
rozpustnik, dla którego każdy 
chleb słodki, nie uspokoi się aż do 
śmierci. Człowiek popełniający 
cudzołóstwo mówi do swej duszy: 
„Któż na mnie patrzy? Wokół 
mnie ciemności, a mury mnie 
zakrywają. Nikt mnie nie widzi, 
czego mam się lękać? Najwyższy 
nie będzie pamiętać moich 
grzechów.” Tylko oczy ludzkie  
są postrachem dla niego,  
a zapomina, że oczy Pana nad 
słońce dziesięć tysięcy razy 

jaśniejsze, patrzą na wszystkie drogi 
człowieka i widzą zakątki najbardziej 
ukryte(…) Podobnie i kobieta, która 
zdradziła męża i podrzuca 
spadkobiercę poczętego  
z innym”(Syr23,17-22). Podobnych 
opisów nie brak w literaturze całego 
świata. Z pewnością wiele z nich 
odznacza się większą jeszcze 
wnikliwością analizy 
psychologicznej, o wiele większą 
sugestywnością i siłą wyrazu. Opis 
biblijny z Syr 23,17-22 zawiera 
pewne elementy, które można 
uznać za klasyczne, gdy chodzi  
o analizę pożądania zmysłowego. 
Takim elementem jest np. 
porównanie namiętności cielesnej 
do ognia. Jest to ogień, który zapala 
się w człowieku, ogarnia jego 
zmysły, rozbudza ciało, 
rozprzestrzenia się na uczucia, 
poniekąd ogarnia „serce”. Owa 
namiętność zrodzona z pożądliwości 
ciała, tłumi w tym „sercu” głębszy 
głos sumienia, poczucie 
odpowiedzialności przed Bogiem.  
Zostaje co najwyżej powierzchniowy 
wstyd przed ludźmi, a raczej 
namiastka wstydu wyrażająca się 
jako lęk przed konsekwencjami, nie 
zaś przed samym złem. Tłumiąc głos 
sumienia ta sama namiętność niesie 
ze sobą niepokój ciała i zmysłów. 
Jest to niepokój „człowieka 
zewnętrznego”, gdy „człowiek 
wewnętrzny” zmuszony został do 
milczenia. W takiej sytuacji, 
namiętność uzyskawszy swobodę 
działania, ujawnia się jako 
natarczywe dążenie do zaspokojenia 
ciała i zmysłów. Ma ono w poczuciu 
człowieka opanowanego 
namiętnością ugasić ogień. 
Zaspokojenie to nie sięga jednakże 
do źródeł wewnętrznego pokoju, 
przebiega tylko w powierzchownej 
warstwie człowieczeństwa. I tu 
autor biblijny z ogromną trafnością 
stwierdza, że człowiek w tym 
zaspokojeniu zmysłowym nie 
uspokaja się, nie odnajduje siebie, 
ale wręcz przeciwnie, sam się spala. 
Namiętność dąży do zaspokojenia 
niejako na ślepo, bez odniesień do 
sumienia, a w tym dążeniu sama się 
zużywa. Nie ma ona w sobie 
żadnego źródła niezniszczalności. 
Właściwy jest dla niej natomiast 
dynamizm użycia, aż do zużycia. 

Jeśli zostanie wciągnięta w orbitę 
wewnętrznych energii ludzkiego ducha, 
może okazać się sama siłą twórczą, ale 
musi wtedy ulec głębokiemu 
przetworzeniu. Jeśli stłumi te głębsze 
siły serca i sumienia, jak to ma miejsce 
w opisie Syr23 sama z siebie 
ostatecznie się wypala, a pośrednio 
wypala się w niej człowiek, który 
pozwolił, ażeby nim zawładnęła. Kiedy 
Chrystus w Kazaniu na Górze mówi  
o człowieku, który pożąda i pożądliwie 
patrzy, ma może przed oczyma również 
ten czy inny obraz znany Jego 
słuchaczom z tradycji mądrościowej. 
Odwołuje się jednak do każdego 
człowieka, który na podstawie 
własnego doświadczenia 
wewnętrznego jest świadom tego,  
co znaczy pożądać, pożądliwie patrzeć. 
Nauczyciel nie dokonuje analizy tego 
doświadczenia, nie opisuje go, zakłada 
niejako wystarczającą znajomość faktu 
wewnętrznego, do którego się 
odwołuje u każdego ze swoich 
potencjalnych czy aktualnych 
słuchaczy. Czy ktoś z nich może nie 
wiedzieć o co chodzi? Jeśliby naprawdę 
nie wiedział, wszystko, co jest zawarte 
w tych Chrystusowych słowach po 
prostu nie odnosiłoby się do niego  
i żaden opis, czy analiza nie 
powiedziałyby mu tego, o co chodzi. 
Jeśli natomiast wie, - a chodzi tutaj o 
całkowicie wewnętrzną wiedzę i wiedzę 
sumienia- od razu też zrozumie kiedy te 
słowa do niego się odnoszą.  Chrystus 
więc nie opisuje, nie poddaje analizie 
tego, co zawiera się w doświadczeniu 
pożądania, w przeżyciu pożądliwości 
ciała. Odnosimy nawet wrażenie iż nie 
wchodzi w to doświadczenie w całej 
rozciągłości jego wewnętrznej dynamiki 
, jak to ma miejsce choćby w 
przytoczonym tekście Syracha, raczej 
zatrzymuje się na jego progu. Jeszcze 
pożądanie nie zmieniło się w 
wewnętrzne działanie, jeszcze nie stało 
się uczynkiem ciała, jest jeszcze tylko 
wewnętrznym aktem serca: wyraża się 
we wzroku, sposobie patrzenia na 
kobietę. W każdym razie już można  
w pełni odkryć i zidentyfikować jego 
istotną treść i wartość.  Co więcej, 
trzeba to uczynić w tej właśnie chwili. 
Spojrzenie mówi o tym, co dzieje się w 
sercu. Wzrok wyraża całego człowieka. 
Jeśli powszechnie przyjmuje się za 
prawdę iż człowiek  „działa wedle tego 
kim jest”, to Chrystus pragnie w tym 

wypadku uwydatnić, iż człowiek 
„patrzy wedle tego, kim jest”. 
Spojrzenie odsłania człowieka do 
pewnego stopnia na zewnątrz, wobec 
drugich, daleko bardziej odsłania go 
jeszcze do wewnątrz, odsłania go przed 
nim samym. Chrystus uczy więc, ażeby 
zatrzymać się przy spojrzeniu, bo ono 
jest jakby progiem wewnętrznej 
prawdy. W nim też już – to znaczy  
w spojrzeniu, w tym jak patrzę- można 
w całej pełni zidentyfikować, czym jest 
pożądanie. Spróbujmy na to 
odpowiedzieć. „Pożądanie”, 
„pożądliwie patrzeć”, wskazuje na 
takie doświadczenie sensu ciała,  
w którym za sprawą właśnie 
pożądania, przestaje on być sensem 
oblubieńczym. Przestaje też być 
sensem rodzicielskim, o którym  
w poprzednich rozważaniach 
powiedzieliśmy już- że gdy chodzi  
o małżeńskie zjednoczenie mężczyzny  
i kobiety - jest zakorzeniony  
w oblubieńczym sensie ciała, niejako 
organicznie się z niego wyłania. Tak 
więc człowiek „pożądając”, „patrząc 
pożądliwie”, w sposób mniej lub 
bardziej wyraźny doświadcza odejścia 
od tego sensu ciała( który jak widzimy 
również z naszych wcześniejszych 
analiz 0, stoi u podstaw budowania 
komunii, czyli jedności osób: zarówno 
poza małżeństwem, jak też wówczas, 
gdy te osoby jako mężczyzna i kobieta 
są wezwane do budowania owej 
jedności właśnie „w ciele”. 
Doświadczenie oblubieńczego sensu 
ciała jest w sposób szczególny 
przyporządkowane owemu 
sakramentalnemu wezwaniu, ale nie 
jest do niego ograniczone. Oblubieńczy 
sens ciała warunkując wolność daru, 
która może się urzeczywistniać również 
inaczej niż przez małżeństwo. Chrystus 
mówi: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na 
kobietę,  już się w swoim sercu 
dopuścił z nią cudzołóstwa”, 
„cudzołożył w sercu”(Mt5,28). Czyż nie 
chce przez to właśnie powiedzieć , iż 
pożądanie, podobnie jak cudzołóstwo 
jest wewnętrznym odejściem od 
oblubieńczego sensu ciała? Czyż nie 
usiłuje wręcz naprowadzić słuchaczy na 
ich własne wewnętrzne doświadczenie 
takiego odejścia? Czyż nie dlatego 
określa je właśnie jako „cudzołożenie 
sercem”? 
 
 


