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PARAFIA św. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA 
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PRZEZ  TWE  WIELKIE  
ZMARTWYCHWSTANIE 
 

Przez Twe wielkie  

Zmartwychwstanie 

Żywioł wszelki  

Budzisz, Panie. 

Budzisz ze snu,  

Żywot dajesz, 

Alleluja, alleluja! 

 

Bądź pochwalon  

Chwalbą pieśni,  

Bądź pochwalon  

W gromie burz.  

Duch Twój  

Niech się ucieleśni,  

Ponad groby  

Życie twórz. 

Alleluja, alleluja! 
                                                                                                         

SŁOWO OJCA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA   
 
Zmartwychwstanie Pańskie jest 
wyjściem, przejściem człowieka 
z niewoli grzechu, zła,  
do wolności, miłości i dobra… 
To przejście musi dokonywać 
się zawsze...  
 
27 kwietnia-  5. rocznica 
kanonizacji św.Jana Pawła II. 
Czy wypełniamy Jego 
testament, budując cywilizację 
miłości?                                                                                    
                                  

 
                                   Chrystus Zmartwychwstał 

    Ta prawda od dwóch tysięcy lat jest podstawą nauczania chrześcijańskiego. 

Pan nasz, który oddał siebie za nasze grzechy, złożył siebie w ofierze nie tylko 

powstał z martwych, ale żyje i Jest obecny pośród nas w świecie. Ta wiadomość   
nie tylko ubogaca nasze życie, ale nią trzeba żyć. Pan Jezus, odwieczny Syn Ojca 

karmi nas codziennie swoim Słowem i Ciałem w Najświętszej Ofierze Mszy św., 

abyśmy wytrwali, mieli siłę w drodze do Królestwa Bożego                                          

Siostry i Bracia , z okazji Wielkiej Nocy naszego Odkupienia życzę wespół      

z wszystkimi duszpasterzami, aby żyjący Chrystus codziennie odnajdywał miejsce 

w naszym sercu, na naszych ustach i w konkretnych dobrych uczynkach. On Droga, 

Prawda i Życie niech nas nieustannie uświęca; pozwólmy Mu na to. Alleluja! 

                                                               ks. Marcin Staniszewski,  proboszcz 

 
          DROGA KRZYŻOWA ULICAMI  LUBAWY   ŚRODA   17  IV 2019   po Mszy Św. 
                                                                                                  o godz. 17:00 w kościele Św. Jana 

             ŚWIĘTE TRIDUUM  PASCHALNE 
WIELKI CZWARTEK   
Msza św. Wieczerzy Pańskiej; kościół parafialny: godz. 19.00,  
Mortęgi : godz.16.30  
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00 

 
WIELKI PIĄTEK 
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 

               Liturgia Męki Pańskiej; kościół parafialny: godz. 17.00, Mortęgi: godz. 17.00. 
 
              WIELKA SOBOTA 
               Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 
               Ciemna Jutrznia: godz. 8.30 

Święcenie pokarmów: Lubawa: godz. 11.00;12.00;13.00;14.00;  
Tuszewo: godz. 11.30;  Mortęgi: godz. 13.00 
Wigilia Paschalna; kościół parafialny: godz. 21;   Mortęgi: godz. 21.00.  
Zabieramy świece. 

                                                                          
      NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  - Msze św. wg porządku niedzielnego.  
      PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Msze św. wg porządku niedzielnego.     
                                                                                                                                                                                                                   
      Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy        

  Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych przebywających na obszarach 
objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych. 
 

                                                                                                

  

 

  

 

                   

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! 

 

     

   
SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  WIELKANOCNA 

                        13.04.2019  -  kościół Św. Jana – godz. 8.30  10.00  11.30  15.00  16.30    

 
  ADORACJA  Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka 

                                                                            poniedziałek- piątek  7.30- 16.30     
                        

                   
 
Dokończenie za strony 3: 
  Ona to właśnie nadaje istotny sens Przymierzu zarówno w relacji mężczyzna- kobieta 

jak i przez analogię w relacji Jahwe- Izrael. O cudzołóstwie, o jego grzeszności, o złu 

moralnym, jakie się w nim zawiera, można orzekać na zasadzie przeciwieństwa do 

przymierza małżeńskiego pojmowanego w taki tylko sposób. Wszystko to musimy mieć 
przed  oczyma, gdy mówimy, że cudzołóstwo jest „grzechem ciała”.  „Ciało” 

rozumiemy tutaj, utrzymując pojęciową łączność ze słowami Rdz2,24, te bowiem słowa 

stanowią o mężczyźnie i kobiecie jako o mężu i żonie, którzy jednoczą się ze sobą tak 

ściśle, że stają się „jednym ciałem”. Cudzołóstwo wskazuje na czyn, poprzez który taką 
„jedność ciała” stanowią mężczyzna i kobieta nie będący mężem i żoną ( i to mężem i 

żoną w znaczeniu owej pierwotnie ustalonej monogamii). W zależności od tego, czy 

relacja ta czyni prawdziwą ową małżeńską „jedność ciała”, czy nadaje jej charakter 

prawdomównego znaku, czy też nie, możemy mówić o dobru albo o złu moralnym. 

Możemy więc orzekać w danym wypadku grzech, który zgodnie z przedmiotową treścią 
czynu , o jakim ów grzech orzekamy, nazywa się „cudzołóstwem”. 

 

 
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  

1. CHRZTY                                                                                
1. Julia Mroczek - 8 III 
2. Zuzanna Blanka Sierzputowska - 10 III 

            3. Leon Adam Karczewski - 16 III 

4. Adam Nowakowski - 19 III 

5 Mikołaj Kossowski - 31 III 

6. Maria Konarzewska - 7 IV 

7. Józefina Breńska - 13 IV 

8. Jakub Jankowski - 14 IV 

 

 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. 

 

4. POGRZEBY   
                             1. ks. Andrzej Szauer - 15 III 

2. Teresa Szefer - 18 III 

3. Tadeusz Marceli Chrzanowski - 25 III 

4. Andrzej Truszczyński - 4 IV 

             Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 
 

 

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

Redaguje zespół pod opieką ks. Marcina Staniszewskiego – proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgodą Redakcji. 



LITURGIA SŁOWA 
 
14 IV- Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
Łk19 28-40;Iz50,4-7;Ps22; 
Flp2,6-11;Łk22,14-23.56 
21 IV- Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego Dz10,34a.37-43;Ps118;Kol3,1-4 
lub1Kor5,6b-8;J20,1-9 
22 IV- Poniedziałek Wielkanocny 
Dz2,14.22-33;Ps16;Mt28,8-15 
28 IV- II Niedziela Wielkanocna, 
Miłosierdzia Bożego, uroczystość Dz5,12-
16;Ps118;Ap19-11a.12-13.17-19;;J20,19-31
01V- środa, św. Józefa, rzemieślnika, 
Święto Pracy Dz5,117-26;Ps34;J3,31-36 
03V- piątek, Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski, uroczystość,  
Święto Konstytucji Trzeciego Maja 
Ap11,19a,12,1.3-6a.10ab;Jd13Kol1,12-
16;J19,25-27 
05V-III Niedziela Wielkanocna Dz5,27b-
32.40b-41;Ps30;A5,10-14;J21,1-19 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
/koment. Ks. M. Warowny/ 
14 IV Łk22,14-23.56 W całej swej Ewangelii 
św. Łukasz ukazuje Jezusa, który zmierza 
do Jerozolimy, aby tam umrzeć na krzyżu  
i trzeciego dnia zmartwychwstać. Jezus nie 
jest zdziwiony tym, że Go odrzucają, 
chociaż boleje nad konsekwencjami,  
które spadną na tych, którzy się tego nie 
dopuścili. Wytrwale podąża ku Jerozolimie, 
aby tam dopełnić aktu największej miłości, 
by miłosierdzie Boga rozlało się na cały 
świat. Dopiero w świetle męki Jezusa 
przypowieść o miłosiernym ojcu nabiera 
niesłychanej mocy. Bóg nie jest bierny  
w obliczu cierpienia człowieka ale posyła 
swego syna, aby ten przyciągnął do Jego 
miłosiernego Serca wszystkich 
marnotrawnych synów.  
21IV-J20,1-9 Każda epoka i każdy naród 
mają swoich bohaterów, których 
podziwiają: „Zginął w obronie…”, 
„Poświęcił się, ratując…” itd. Opłakujemy 
ich, podziwiamy, czytamy o nich książki,  
ale wolimy, aby podobne wydarzenia nigdy 
nas nie spotkały. A Chrystus ukazuje coś 
dokładnie przeciwnego. Nigdy nie chciał 
zostać bohaterem, za to chciał 
dobrowolnie oddać życie na krzyżu. Nie dla 
siebie- dla nas i za nas. O błogosławiona 
śmierci Chrystusa, z której rodzi się moje 
życie! 
28IV- J20,19-31 Pośród siedmiu darów 
Ducha Świętego, które znamy  
z katechizmu, nie ma daru przebaczania 
doznanych krzywd, a jednak pierwszym 
znakiem Jego obecności w życiu apostołów 

31 

W całej swej Ewangelii 

tać. Jezus nie 

dopuścili. Wytrwale podąża ku Jerozolimie, 
aby tam dopełnić aktu największej miłości, 

ale wolimy, aby podobne wydarzenia nigdy 

dobrowolnie oddać życie na krzyżu. Nie dla 

znakiem Jego obecności w życiu apostołów 

jest misja odpuszczania grzechów, 
jednania człowieka z Bogiem, z bliźnim i 
z sobą samym. Ten potrójny wymiar 
przebaczenia winien nam przypominać 
przykazanie miłości, ono bowiem także 
realizuje się w tych trzech wymiarach. 
Stąd prosty wniosek, że nie ma miłości 
bez Ducha Świętego. Nie ma miłości i 
nie może jej być tam, gdzie nie ma 
doświadczenia przebaczenia grzechów. 
05V- J21,1-19  W trudnych momentach 
życia pojawia się pragnienie powrotu do 
czasów i miejsc, w których czuliśmy się 
szczęśliwi. Stąd nostalgia za domem 
rodzinnym, wspominanie starych, 
dobrych czasów. Uczniowie w obliczu 
śmierci Jezusa w podobny sposób 
wracają do tego, co robili wcześniej.  
Jeszcze nie rozumieją jaka czeka ich 
przyszłość i co mają robić. I wówczas 
Jezus pokazuje im, że powrót do starego 
życia oznacza fiasko ich misji. Oni zostali 
wezwani, aby iść za Jezusem. Dlatego 
powrót do poprzedniego życia , życie 
wspomnieniami, jest niemożliwy.    
Piotr, a wraz z nim wszyscy pozostali 
uczniowie otrzymali nowy fundament 
pod swą egzystencję- relację miłości do 
Zbawiciela. Miłości, która nie gorszy się 
zdradą, ani słabością, która nie liczy na 
ludzkie siły i deklaracje. Miłości, na 
której Piotr będzie budował nie tylko 
swoją przyszłość, ale także przyszłość 
całego Kościoła.   
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 
II  CUDZOŁÓSTWO ZAFAŁSZOWANIEM 
ZNAKU I ZERWANIEM OSOBOWEGO 
PRZYMIERZA. W Kazaniu na Górze 
Chrystus mówi: „Nie sądźcie, że 
przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść,  
ale wypełnić (Mt 5,17). Aby ukazać,  
na czym ma polegać to wypełnienie, 
przechodzi z kolei do poszczególnych 
przykazań. Odwołuje się też do 
przykazania „Nie cudzołóż”. Poprzednie 
nasze rozważanie miało ukazać jak 
właściwa, zamierzona przez Boga treść 
tego przykazania w szczegółowym 
prawodawstwie Izraela została 
przyćmiona szeregiem kompromisów. 
Prorocy, którzy w swoim nauczaniu 
przedstawiają często odstępstwa ludu 
od prawdziwego Boga- Jahwe 
porównując je do „cudzołóstwa”, 
bardziej autentycznie uwydatniają  
tę treść. Ozeasz stara się nie tylko 
słowami, ale również swym 
postępowaniem ukazać, że zdrada ludu 

jest podobna do zdrady 
małżeńskiej, owszem, więcej 
jeszcze, do cudzołóstwa 
praktykowanego jako nierząd: 
„Idź, a weź za żonę kobietę, 
co uprawia nierząd, i [bądź 
ojcem]dzieci nierządu; kraj 
bowiem uprawiając nierząd 
odwraca się
Prorok słyszy ten nakaz i 
przyjmuje go jako pochodzący od 
Boga
<Pokochaj jeszcze raz kobietę, 
która innego kocha, łamiąc wiarę 
małżeńską>(Oz3,1). Chociaż 
bowiem Izrael jest tak niewierny 
wobec swego Boga, jak t
małżonka, która „biegała za swymi 
kochankami, a o Mnie 
zapomniała”(Oz2,15), to jednak 
Jahwe nie przestaje szukać swojej 
oblubienicy , nie przestaje 
oczekiwać jej nawrócenia 
i powrotu
przez słowa i uczynki proroka: 
„I stanie się w o
wyrocznia Pana
<Mąż mój> a już nie powie:< Mój 
Baal<(…) i poślubię cię sobie 
[znowu]na wieki poślubię przez 
sprawiedliwość i prawo, przez 
miłość i miłosierdzie. Poślubię cię 
sobie przez wierność, a poznasz 
Pana” (Oz2,18.21
wezwanie do nawrócenia 
niewiernej oblubienicy
idzie w parze z następującą 
groźbą: „Winna usunąć znaki 
nierządu ze swej twarzy i spośród 
swej piersi ozdoby cudzołożnicy. 
W przeciwnym razie 
zupełnie i stanie się taka jak 
w 
Ten obraz 
nagości narodzin
w pełniejszych jeszcze rozmiarach 
przypomniany Izraelowi
niewiernej oblubienicy
Ezechiela: „W dniu twego 
urodzenia wyrzucono cię na puste 
pole
Ja przechodziłem obok ciebie 
i ujrzałem cię jak szamotałaś
we krwi. Rzekłem do ciebie
gdy byłaś we krwi: Żyj, urośnij! 
Uczyniłem cię jak kwiat polny: 
Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do 
wieku dojrzałego. Piersi twoje 
nabrały kształtu i wł
sta

jest podobna do zdrady 
małżeńskiej, owszem, więcej 
jeszcze, do cudzołóstwa 
praktykowanego jako nierząd: 
„Idź, a weź za żonę kobietę,  
co uprawia nierząd, i [bądź 
ojcem]dzieci nierządu; kraj 
bowiem uprawiając nierząd – 
odwraca się od Pana”(Oz1,2). 
Prorok słyszy ten nakaz i 
przyjmuje go jako pochodzący od 
Boga- Jahwe: „Pan rzekł do mnie: 
<Pokochaj jeszcze raz kobietę, 
która innego kocha, łamiąc wiarę 
małżeńską>(Oz3,1). Chociaż 
bowiem Izrael jest tak niewierny 
wobec swego Boga, jak ta 
małżonka, która „biegała za swymi 
kochankami, a o Mnie 
zapomniała”(Oz2,15), to jednak 
Jahwe nie przestaje szukać swojej 
oblubienicy , nie przestaje 
oczekiwać jej nawrócenia  
i powrotu- daje zaś temu wyraz 
przez słowa i uczynki proroka:  
„I stanie się w owym dniu- 
wyrocznia Pana-  iż nazwie Mnie: 
<Mąż mój> a już nie powie:< Mój 
Baal<(…) i poślubię cię sobie 
[znowu]na wieki poślubię przez 
sprawiedliwość i prawo, przez 
miłość i miłosierdzie. Poślubię cię 
sobie przez wierność, a poznasz 
Pana” (Oz2,18.21-22). To żarliwe 
wezwanie do nawrócenia 
niewiernej oblubienicy- małżonki, 
idzie w parze z następującą 
groźbą: „Winna usunąć znaki 
nierządu ze swej twarzy i spośród 
swej piersi ozdoby cudzołożnicy. 
W przeciwnym razie – obnażę ją 
zupełnie i stanie się taka jak  

dzień swych urodzin”(Oz2,4-5). 
Ten obraz – obraz upokarzającej 
nagości narodzin- zostaje  
w pełniejszych jeszcze rozmiarach 
przypomniany Izraelowi- 
niewiernej oblubienicy- przez 
Ezechiela: „W dniu twego 
urodzenia wyrzucono cię na puste 
pole- przez niechęć do ciebie. Oto 
Ja przechodziłem obok ciebie  
i ujrzałem cię jak szamotałaś się 
we krwi. Rzekłem do ciebie,  
gdy byłaś we krwi: Żyj, urośnij! 
Uczyniłem cię jak kwiat polny: 
Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do 
wieku dojrzałego. Piersi twoje 
nabrały kształtu i włosy twoje 
stały się obfitsze. Ale byłaś naga  

i odkryta. Oto przechodziłem obok 
ciebie i ujrzałem cię. Był to twój 
czas, czas miłości. Rozciągnąłem 
połę płaszcza me gonad tobą i 
zakryłem twoją nagość. Związałem 
się z tobą przysięgą i wszedłem z 
tobą w przy
stałaś się moją(…).Włożyłem też 
pierścień na twój nos, kolczyki na 
twoje uszy i wspaniały diadem na 
twoją głowę. Zostałaś ozdobiona 
złotem i srebrem, przyodziana 
w bisior oraz szaty jedwabne, 
wyszywane(…). Rozeszła się twoja 
sława 
twojej piękności, bo była ona 
doskonała z powodu ozdób, którymi 
cię wyposażyłem(…). Ale zaufałaś 
swojej piękności i wyzyskałaś swoją 
sławę na to, by uprawiać nierząd. 
Oddawałaś się każdemu, kto obok 
ciebie przechodził(…). Jakżeż słab
było twoje serce 
Boga 
rzeczy godnych bezwstydnej 
nierządnicy, skoro budowałaś szałas 
na początku każdej drogi, skoro 
urządzałaś sobie wzniesienia na 
każdym placu a gardząc zapłatą nie 
byłaś podobna do nie
do kobiety cudzołożnej, która 
zamiast swojego męża przyjmuje 
obcych” (Ez16,5
Długi cytat. Tekst jednak jest tak 
znamienny, że trzeba go było 
wprowadzić. Analogia pomiędzy 
cudzołóstwem a bałwochwalstwem 
wypowiedziana w nim jes
sposób szczególnie pełny i mocny. 
Momentem upodabniającym oba 
człony analogii do siebie jest 
przymierze, któremu towarzyszy 
miłość. Bóg 
przymierze z Izraelem z miłości 
bez żadnych jego zasług
niego tym, kim jest dl
najczulszy , najtroskliwszy 
i najhojniejszy oblubieniec 
i małżonek. Za tę miłość, która 
od zarania dziejów towarzyszyła 
Ludowi Wybranemu, Jahwe
Oblubieniec doczekał się rozlicznych 
zdrad: „szałas”, „wzniesienia” 
to miejsca bałwochwalczeg
w których dokonywało się 
„cudzołóstwo” Izraela 
Oblubienicy. W analizie, którą tutaj 
przeprowadzamy, Istotne jest samo 
pojęcie cudzołóstwa, którym 
posługuje się Ezechiel. Można 

i odkryta. Oto przechodziłem obok 
ciebie i ujrzałem cię. Był to twój 
czas, czas miłości. Rozciągnąłem 
połę płaszcza me gonad tobą i 
zakryłem twoją nagość. Związałem 
się z tobą przysięgą i wszedłem z 
tobą w przymierze- wyrocznia Pana- 
stałaś się moją(…).Włożyłem też 
pierścień na twój nos, kolczyki na 
twoje uszy i wspaniały diadem na 
twoją głowę. Zostałaś ozdobiona 
złotem i srebrem, przyodziana  
w bisior oraz szaty jedwabne, 
wyszywane(…). Rozeszła się twoja 
sława między narodami dzięki 
twojej piękności, bo była ona 
doskonała z powodu ozdób, którymi 
cię wyposażyłem(…). Ale zaufałaś 
swojej piękności i wyzyskałaś swoją 
sławę na to, by uprawiać nierząd. 
Oddawałaś się każdemu, kto obok 
ciebie przechodził(…). Jakżeż słabe 
było twoje serce -  wyrocznia Pana 
Boga – skoro dopuszczałaś się takich 
rzeczy godnych bezwstydnej 
nierządnicy, skoro budowałaś szałas 
na początku każdej drogi, skoro 
urządzałaś sobie wzniesienia na 
każdym placu a gardząc zapłatą nie 
byłaś podobna do nierządnicy, lecz 
do kobiety cudzołożnej, która 
zamiast swojego męża przyjmuje 
obcych” (Ez16,5-8,12-15,30-32). 
Długi cytat. Tekst jednak jest tak 
znamienny, że trzeba go było 
wprowadzić. Analogia pomiędzy 
cudzołóstwem a bałwochwalstwem 
wypowiedziana w nim jest  w 
sposób szczególnie pełny i mocny. 
Momentem upodabniającym oba 
człony analogii do siebie jest 
przymierze, któremu towarzyszy 
miłość. Bóg – Jahwe zawarł takie 
przymierze z Izraelem z miłości – 
bez żadnych jego zasług- stał się dla 
niego tym, kim jest dla oblubienicy 
najczulszy , najtroskliwszy  
i najhojniejszy oblubieniec  
i małżonek. Za tę miłość, która  
od zarania dziejów towarzyszyła 
Ludowi Wybranemu, Jahwe- 
Oblubieniec doczekał się rozlicznych 
zdrad: „szałas”, „wzniesienia”  
to miejsca bałwochwalczego kultu, 
w których dokonywało się 
„cudzołóstwo” Izraela – 
Oblubienicy. W analizie, którą tutaj 
przeprowadzamy, Istotne jest samo 
pojęcie cudzołóstwa, którym 
posługuje się Ezechiel. Można 

powiedzieć, że cała sytuacja w jaką to 
pojęcie zostało wpisane, jest 
nietypowa. Mamy bowiem do czynienia 
nie tyle ze wzajemnym wyborem 
oblubieńców, zrodzonym z obustronnej 
miłości, ile z wyborem oblubienicy 
( i to już od chwili jej narodzenia), 
pochodzącym z miłości Oblubieńca, 
która z jego strony jest aktem czystego 
miłosierdzia. Tak rysuje się ten wybór 
co jest zgodne z tą częścią analogii, 
która określa przymierze Jahwe z 
Izraelem, natomiast mniej zgodne jest 
z częścią drugą, która określa naturę 
małżeństwa. Z pewnością umysłowość 
ówczesna była mniej na to wyczulona 
małżeństwo było u Izraelitów wynikiem 
raczej jednostronnego wyboru, często 
ze strony rodziców, jednakże w kręgu 
naszych pojęć sytuacja taka z trudem 
się mieści. Pomijając wszakże ten 
szczegół, nie można nie zauważyć, iż w 
tekstach proroków uwydatnia się i
znaczenie cudzołóstwa, niż w tradycji 
prawodawczej. Cudzołóstwo jest 
grzechem dlatego, ponieważ stanowi 
złamanie osobowego przymierza 
mężczyzny i kobiety. W tekstach 
prawodawczych uwydatniało się 
naruszenie prawa własności 
przede wszystkim prawo
mężczyzny w stosunku do tej kobiety, 
która była jego prawną żoną: jedną z 
wielu. W tekstach prorockich podtekst 
faktycznego i „legalnego” wielożeństwa 
nie zakłóca etycznego sensu 
cudzołóstwa. Monogamia występuje w 
tylu tekstach jako jedyna prawi
analogia monoteizmu rozumianego w 
kategoriach Przymierza, czyli wierności 
i zawierzenia jednemu Bogu 
Oblubieńcowi Izraela. Cudzołóstwo jest 
przeciwieństwem owej relacji 
oblubieńczej, jest antynomią 
małżeństwa (również jako instytucji), 
o ile małżeństwo monogamiczne  
realizuje w sobie międzyosobowe 
przymierze mężczyzny i kobiety, 
zrodzone z miłości i zaakceptowane 
poprzez odnośne dwie osoby właśnie 
jako małżeństwo  i jako takie uznane 
przez społeczeństwo. Tego rodzaju 
przymierze osób stanowi p
owej jedności, przez którą „mężczyzna 
…łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem”(Rdz2,24). 
Można w wyżej określonym kontekście 
mówić, że taka jedność w ciele jest ich 
„prawem”(obustronnym 
uprawnieniem) 

powiedzieć, że cała sytuacja w jaką to 
pojęcie zostało wpisane, jest 
nietypowa. Mamy bowiem do czynienia 
nie tyle ze wzajemnym wyborem 
oblubieńców, zrodzonym z obustronnej 
miłości, ile z wyborem oblubienicy  
( i to już od chwili jej narodzenia), 
pochodzącym z miłości Oblubieńca, 
która z jego strony jest aktem czystego 

ierdzia. Tak rysuje się ten wybór – 
co jest zgodne z tą częścią analogii, 
która określa przymierze Jahwe z 
Izraelem, natomiast mniej zgodne jest  
z częścią drugą, która określa naturę 
małżeństwa. Z pewnością umysłowość 
ówczesna była mniej na to wyczulona – 
małżeństwo było u Izraelitów wynikiem 
raczej jednostronnego wyboru, często 
ze strony rodziców, jednakże w kręgu 
naszych pojęć sytuacja taka z trudem 
się mieści. Pomijając wszakże ten 
szczegół, nie można nie zauważyć, iż w 
tekstach proroków uwydatnia się inne 
znaczenie cudzołóstwa, niż w tradycji 
prawodawczej. Cudzołóstwo jest 
grzechem dlatego, ponieważ stanowi 
złamanie osobowego przymierza 
mężczyzny i kobiety. W tekstach 
prawodawczych uwydatniało się 
naruszenie prawa własności – i to 
przede wszystkim prawo własności 
mężczyzny w stosunku do tej kobiety, 
która była jego prawną żoną: jedną z 
wielu. W tekstach prorockich podtekst 
faktycznego i „legalnego” wielożeństwa 
nie zakłóca etycznego sensu 
cudzołóstwa. Monogamia występuje w 
tylu tekstach jako jedyna prawidłowa 
analogia monoteizmu rozumianego w 
kategoriach Przymierza, czyli wierności 
i zawierzenia jednemu Bogu -Jahwe: 
Oblubieńcowi Izraela. Cudzołóstwo jest 
przeciwieństwem owej relacji 
oblubieńczej, jest antynomią 
małżeństwa (również jako instytucji),  

małżeństwo monogamiczne  
realizuje w sobie międzyosobowe 
przymierze mężczyzny i kobiety, 
zrodzone z miłości i zaakceptowane 
poprzez odnośne dwie osoby właśnie 
jako małżeństwo  i jako takie uznane 
przez społeczeństwo. Tego rodzaju 
przymierze osób stanowi podstawę 
owej jedności, przez którą „mężczyzna 
…łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem”(Rdz2,24). 
Można w wyżej określonym kontekście 
mówić, że taka jedność w ciele jest ich 
„prawem”(obustronnym 
uprawnieniem) – jednak należy 

powiedzieć, że jest prawidłowym 
znakiem tego zjednoczenia osób, jakie 
zostało ukonstytuowane pomiędzy 
mężczyzną i kobietą jako małżonkami. 
Cudzołóstwo ze strony każdego z nich 
jest nie tylko naruszeniem prawa 
(uprawnienia), które jest wyłącznym 
uprawnieniem drugiego
jest ono równocześnie radykalnym 
zafałszowaniem znaku. Wydaje się, iż w 
mowach prorockich ten właśnie aspekt 
cudzołóstwa dochodzi wyraźnie 
do głosu. Kiedy stwierdzamy, 
że cudzołóstwo jest zafałszowaniem 
znaku, który po prostu wewnętrzną 
prawdę posiada w małżeństwie, czyli w 
obcowaniu mężczyzny i kobiety, którzy 
są małżonkami, wówczas na nowo 
dotykamy owych podstawowych 
ustaleń, których dokonaliśmy już 
dawniej, jako istotnych i ważnych jako 
dla teologii ciała, zarówno 
antropologicznie jak i e
Cudzołóstwo jest „grzechem ciała”. 
Cała tradycja starotestamentalna daje 
temu wyraz, a Chrystus potwierdza to 
samo. Analiza porównawcza Jego słów 
z Kazania na Górze a także innych 
wypowiedzi na ten temat, jakie 
znajdują się w Ewangeliach i pismach
Nowego Testamentu, pozwala nam 
ustalić właściwą rację grzeszności 
cudzołóstwa. Rzecz jasna, że ową rację 
grzeszności , czyli zła moralnego, 
ustalamy na zasadzie przeciwieństwa 
w stosunku do odnośnego dobra 
moralnego. Tak więc racja zła 
moralnego cudzołós
określić tylko na podstawie 
przeciwieństwa w stosunku 
do moralnego dobra wierności 
małżeńskiej, które to dobro w sposób 
właściwy może być urzeczywistnione 
tylko w wyłącznym związku dwojga( to 
znaczy w związku małżeńskim jednego 
mężczyzny z jedną kobietą). Takiego 
też tylko związku domaga się miłość 
oblubieńcza, której międzyosobowa 
struktura kieruje się wewnętrzną 
prawidłowością „komunii osób”. 
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Bóg stał się takim, jakimi my jesteśmy, 
aby móc uczynić nas
/św. Atanazy Wielki/.
   

, że jest prawidłowym 
znakiem tego zjednoczenia osób, jakie 
zostało ukonstytuowane pomiędzy 
mężczyzną i kobietą jako małżonkami. 
Cudzołóstwo ze strony każdego z nich 
jest nie tylko naruszeniem prawa 
(uprawnienia), które jest wyłącznym 
uprawnieniem drugiego z małżonków- 
jest ono równocześnie radykalnym 
zafałszowaniem znaku. Wydaje się, iż w 
mowach prorockich ten właśnie aspekt 
cudzołóstwa dochodzi wyraźnie  
do głosu. Kiedy stwierdzamy,  
że cudzołóstwo jest zafałszowaniem 
znaku, który po prostu wewnętrzną 

wdę posiada w małżeństwie, czyli w 
obcowaniu mężczyzny i kobiety, którzy 
są małżonkami, wówczas na nowo 
dotykamy owych podstawowych 
ustaleń, których dokonaliśmy już 
dawniej, jako istotnych i ważnych jako 
dla teologii ciała, zarówno 
antropologicznie jak i etycznie. 
Cudzołóstwo jest „grzechem ciała”. 
Cała tradycja starotestamentalna daje 
temu wyraz, a Chrystus potwierdza to 
samo. Analiza porównawcza Jego słów 
z Kazania na Górze a także innych 
wypowiedzi na ten temat, jakie 
znajdują się w Ewangeliach i pismach 
Nowego Testamentu, pozwala nam 
ustalić właściwą rację grzeszności 
cudzołóstwa. Rzecz jasna, że ową rację 
grzeszności , czyli zła moralnego, 
ustalamy na zasadzie przeciwieństwa  
w stosunku do odnośnego dobra 
moralnego. Tak więc racja zła 
moralnego cudzołóstwa pozwala się 
określić tylko na podstawie 
przeciwieństwa w stosunku  
do moralnego dobra wierności 
małżeńskiej, które to dobro w sposób 
właściwy może być urzeczywistnione 
tylko w wyłącznym związku dwojga( to 
znaczy w związku małżeńskim jednego 

jedną kobietą). Takiego 
też tylko związku domaga się miłość 
oblubieńcza, której międzyosobowa 
struktura kieruje się wewnętrzną 
prawidłowością „komunii osób”.  
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