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FRAGMENTY STAREJ PIEŚNI  
LUDU LUBAWSKIEGO: 
„Był w one starodawne lata 
przed Krzyżaki przy Lubawie las 
wdzięczny i wesołe krzaki: 
stuletnie rosły dęby i miłe lip 
cienie czyniły dla podróżnych 
miłe odpocznienie… 
Tam jako cedr na Libanie  
w górę wywyższona,cud:  
na lipach widocznie  
światu objawiona osobą swą 
Maryi, gdy miejsce to wsławiła 
pobożność ludzka z ofiar 
kościół wystawiła… 
Zaczem my widząc w Tobie  
te przymioty, idziem do Ciebie  
ze szczerej ochoty, widząc,  
że cuda czynisz niezliczone  
Śpiesz więc na pomoc 
grzesznym i obronę”.  
 

Papieskie Intencje 
Apostolstwa Modlitwy:     
lipiec-  Aby politycy, uczeni i 
ekonomiści pracowali razem na 
rzecz ochrony mórz i oceanów. 
sierpień-  Aby rodziny, dzięki 
życiu pełnemu modlitwy i 
miłości stawały się coraz 
bardziej „laboratoriami 
humanizacji”. 

 
                                                                                                         

  Matko Boża Lipska - módl się za nami! 
 
                                         W tym roku Odpust Lipski Nawiedzenia NMP będzie 

szczególnie celebrowany. Świętować będziemy bowiem pięćdziesiątą rocznicę 
koronacji cudownej Figury naszej Pani i Opiekunki Ziemi Lubawskiej. Koronacji 

dokonał Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński - Prymas Tysiąclecia,  

Ojciec i duchowy przywódca naszego Narodu. 

       Dziękujemy naszej Matce za ochronę naszej ziemi i naszych rodzin przed 

nieszczęściami, które dzięki Jej orędownictwu nie mają tu miejsca. Jednak obecny 

rok, czas Jubileuszu niech będzie również okazją do szczerej i gorącej modlitwy, 

aby nasze rodziny i nasz Naród obronił się przed bezbożnymi ideologiami  

i ateizacją. Dokonać to się może dzięki nawróceniu serc i szczerej Wierze. 

Dlatego, Matko Boża Lipska, uproś nam u Pana żywą Wiarę, prawdziwą Miłość  
i niezachwianą Nadzieję. 

 

                                             ks. Marcin Staniszewski, proboszcz                                            
 

Wakacyjny  porządek Mszy Świętych: 
                            

Lubawa:                                        
 

dni powszednie- 17.00;   soboty- 7.00  /w kaplicy św. Franciszka) i 17.00 
niedziele i święta-  8.00;  10.30;  17.00  

 

Mortęgi:                                    
 

                             czwartki, piątki - 18.00                         
                             niedziele i święta- 9.15 
 

        ADORACJA   Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka 

                             lipiec – sierpień     poniedziałek- piątek  8.00- 16.30   
 

       16 lipca- NMP SZKAPLERZNEJ. Przypominamy,  przed świętem Matki Bożej z Góry 
Karmel /MB Szkaplerznej/, które przypada 16 lipca, siostry karmelitanki organizują  
w Łasinie rekolekcje, po których można przyjąć szkaplerz.  Dar szkaplerza jest 
rozpowszechniany przez zakon karmelitański także poza zakon. Szkaplerz może przyjąć 
każdy. Różaniec i szkaplerz są nierozdzielne. Nauki rekolekcje w Łasinie u sióstr 
karmelitanek są otwarte. Może w nich brać udział każdy. Trwają od 13 – 15 lipca na Mszy 
św. o godz. 18.00. Jest to tzw. Triduum o Matce Bożej, a w Jej święto, 16 lipca  
na uroczystej odpustowej  Mszy św. o godz. 19.00 można przyjąć szkaplerz.  
Dla zainteresowanych przyjęciem szkaplerza świętego podajemy numer telefonu  
do sióstr karmelitanek w Łasinie: (56)4664783 

             Szkaplerz mogą przyjmować także dzieci. Zachęcamy. 
 

                                                                                                                                                                      

  

 

  

 

                   

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! 

 

     

Dokończenie ze str. 3  
Wyrażenie biblijne „patrzy pożądliwie” może wskazywać bądź na akt poznawczy, którym 
posługuje się człowiek, pożądając,  bądź też chodzi tutaj o akt poznawczy wywołujący  
pożądanie w woli oraz w sercu. Można, jak widać, poddać interpretacji intencjonalnej sam akt 
wewnętrzny, uwzględniając jeden lub drugi biegun psychologii człowieka, poznanie lub 
pożądanie jako appetitus (ap-petitus jest czymś szerszym niż pożądanie, oznacza wszystko,  

co ujawnia się w podmiocie jako dążenie, a skoro dążenie, to zawsze do jakiegoś celu- czyli 

przedmiotu poznanego pod kątem wartości). Jednakże adekwatna interpretacja słów  
z Mt5,27-28, domaga się, abyśmy poprzez intencjonalność właściwą dla poznania, lub appetitus 
dostrzegli więcej: dostrzegli intencjonalność samego bytowania człowieka. W tym przypadku 
mężczyzny względem  kobiety oraz kobiety względem mężczyzny. Do tej sprawy wypadnie nam 
jeszcze powrócić. Kończąc dzisiejsze rozważanie, należy powiedzieć, iż w owym pożądaniu, 
pożądliwym patrzeniu, o jakim mowa w Kazaniu na Górze, dla tego mężczyzny który w ten 
sposób patrzy, kobieta przestaje bytować jako podmiot (współpodmiot), odwiecznego 
wezwania, a zaczyna być tylko przedmiotem pożądliwości ciała, o którym była już mowa  
w poprzednim rozważaniu.  
MÓWIĄ WIELCY    Żyjcie zawsze radością. Ta radość tryska z czystości serca i wytrwałości  
w modlitwie  /św. Franciszek z Asyżu/ 
UŚMIECHNIJ SIĘ    Chłopczyk idzie do mamy i pyta: - Mamo, czy Bóg korzysta z łazienki?  
 – Nie, kochanie, ale dlaczego pytasz mnie o to?   – Bo codziennie rano słyszę, jak tata puka do 
drzwi łazienki  i mówi „Mój Boże, jesteś tam jeszcze?”                                                                           
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.    Antonina Domeracka - 30 V 

            2.    Maciej Klimek - 8 VI 

            3.    Helena Marta Cyrankowska - 13 VI 

            4.    Ksawery Płotkowski - 21 VI 

            5.    Bartłomiej Monkowski - 21 VI 

            6.    Adam Łukaszewski - 22 VI 

            7.    Maksymilian Roman Dudek - 22 VI 

            8.    Bartosz Wiśniewski - 29 VI 

            9.    Agata Puwalska - 29 VI 

          10.    Klara Czacharowska - 29 VI 

 
 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.   Michał Eska-Wojciechowski i Beata Stanowicka - 1 VI 

              2.    Patryk Baran i Sylwia Kanios - 15 VI 

              3.    Dariusz Zakrzewski i Anna Katarzyna Dąbrowska - 15 VI 

              4.    Łukasz Andrzej Wileński i Natalia Prass - 29 VI 

 

4. POGRZEBY   
                             1.  . +Antonina Domeracka - 1 VI 

                        2.. +Tadeusz Łuziński - 10 VI 

                        3.. +Marta Żmijewska - 24 VI 

 

             Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej 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 
 
01VII- 02 VII- poniedziałek- wtorek, 
uroczystość odpustowa w Lipach, 
Nawiedzenie NMP  
Rz12,9-16b;Iz12;Łk1,39-56 
07VII- 14 Niedziela Zwykła Iz66,10.12-
14c;Ps66Ga6,14-18;Łk10,1-12.17-20 
14VII- 15 Niedziela zwykła Pwt30,10-
14;Ps69,Kol1,15-20Łk10,25-37 
16VII- wtorek, NMP z Góry Karmel, 
wspomnienie Wj2,1-15a;Ps69;Mt11,20-24  
21VII- 16 Niedziela Zwykła  Rdz18,1-
10a;Ps15;Kol1,24-28;Łk10,38-42 
26VII- piątek św. Joachima i Anny, 
rodziców NMP Jr2,1-3.7-8,12-
13;Ps36;Mt13,10-17 
28VII- 17 Niedziela Zwykła Rdz18,20-
30a;Ps138;Kol2,12-14;Łk11,1-13 
02 VIII-piątek , Matki Bożej Anielskiej 
Kpł23,1.4-11.15-16.27.34b.-
37;Ps81;Mt13,54-58 
04VIII- 18 Niedziela Zwykła Rdz1,2;2,21-
23;Ps90;Kol3,1-5.9-11;Łk12,13-21 
05VIII- poniedziałek, rocznica poświęcenia 
rzymskiej Bazyliki NMP 
Lb11,4b-15;Ps81;Mt14,13-21 
06VIII- wtorek, Przemienienie Pańskie, 
święto Dn7,9-10.13-14 ;Ps97;Łk9,28b.36 
11VIII- 19 Niedziela Zwykła Mdr18,6-
9;Ps33;Nbr11,1-2.8-19;Łk12,32-48 
15VIII- czwartek, Wniebowzięcie NMP, 
uroczystość ,99 rocznica cudu nad Wisłą, 
Święto Wojska Polskiego Ap11,19a.12,1.3-
6a.10ab;Ps45;1Kor15,10-26;Łk1,39-56 
18VIII- 20 Niedziela Zwykła  
Jr38,4-6.8-10;Ps40;Hbr12,1-4;Łk12,49-53 
22VIII- czwartek, NMP Królowej, 
wspomnienie  
Sdz11,29-39a;Ps40;Mt22,1-14 
25VIIII- 21 Niedziela Zwykła Iz66,18-
21Ps117,Hbr125-7.11-13;Łk13,22-30 
26VIII- poniedziałek,   
NMP Częstochowskiej, uroczystość  
Prz8,22-35(Iz2,2-5);Ps48;Ga4,4-7;J2,1-11 
29VIII- czwartek, Męczeństwo św. Jana 
Chrzciciela, wspomnienie Jr1,17-19;Ps 
71;Mk6,17-29 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
/koment. ks.M.Warowny/ 
07VII- Łk10,1-12.17-20 Dobrze przyjęci, czy 
też odrzuceni uczniowie mają z mocą głosić 
nadejście królestwa Bożego. Misja ma być 
pozbawiona nawet pozorów szukania 
wygody, czy dobrego przyjęcia (nie 
przenoście się z domu do domu), oraz 
jakiejkolwiek interesowności(strząsamy 
wam nawet proch z waszego miasta). 
Największą radością dla uczniów nie jest 

spektakularna moc nad złymi duchami, 
ale posiadanie natury dzieci Bożych. 
Misjonarze niosą Boży pokój, który rodzi 
się z przebaczenia, z wyrzeczenia się 
jakiejkolwiek przemocy, a zakaz 
zabierania na wyprawę misyjną 
czegokolwiek uczy składania całej 
ufności w Bogu. 
14VII-Łk10,25,37 Aby usprawiedliwić się 
z niekochania drugiego człowieka bez 
podważania zasady miłości bliźniego, 
faryzeuszowi wystarczyło 
zinterpretować odpowiednio pojęcie 
„bliźni”. Tymczasem Jezus 
przeciwstawia się takiemu zabiegowi 
teologicznemu. Jego nauka jest inna. 
„Nie pytaj, kto jest twoim bliźnim, aby 
go kochać, ale zastanów się, dla kogo ty 
jesteś bliźnim. Kto odkrywa w tobie,  
w twoich czynach, w twoich słowach i 
postawach miłość do siebie?”Wskazując 
na Samarytanina jako przykład miłości, 
Jezus pokazuje fałsz ograniczeń, które 
nakładamy na miłość. Ani pochodzenie, 
ani religia, ani narodowość, a nawet 
grzeszność nie mogą usprawiedliwić 
niekochania bliźniego.  
21VII-Łk10,25-37 Opisane przez Łukasza 
zachowanie Marii jest 
charakterystyczne dla uczniów. Jezus 
przyjmuje Marię na swoją uczennicę. 
Tak Łukasz Ewangelista tworzy 
przepiękną teologię kobiety całkowicie 
równej mężczyźnie. W jej zachowaniu 
ukazany jest także sposób budowania 
relacji z Jezusem, słuchanie Jego słowa. 
Taka postawa jest konieczna, aby 
otrzymać łaskę wiary. A słuchanie i 
wypełnianie słowa Bożego tworzy 
prawdziwe rodzinne więzi z 
Nauczycielem. Dlatego upomnienie 
udzielone Marcie jest znamienne dla 
wszelkiej aktywności Kościoła. Najpierw 
mamy wsłuchiwać się w słowo Jezusa, a 
dopiero później działać w 
posłuszeństwie woli Ojca.  
28VII-Łk11,1-13 Prosząc o chleb 
powszedni, czy też o siły  
w przeciwstawieniu się pokusom, łatwo 
zapominamy, że najważniejszym  
z darów, którego Bóg pragnie nam 
udzielać jest Duch Święty. To On, 
Nauczyciel modlitwy, jest 
fundamentalnym darem. Dzięki Niemu 
możemy wierzyć i żyć miłością Boga. To 
On prowadzi nas do jedności z Ojcem  
i Synem, czyni z nas żywe członki 
Kościoła, uzdalnia do składania 
świadectwa naszej wiary, obdarza 
owocami miłości, radości, pokoju, 

cierpliwości. Dlatego każda 
modlitwa w swym podstawowym 
wymiarze winna być pragnieniem 
Jego obecności.  
04VIII-Łk12,13-21 Akceptując , że 
życie człowieka nie zależy od tego, 
co posiadamy, często nie 
dostrzegamy, że chciwość ma 
jeszcze inny wymiar. Ona realizuje 
pewien model szczęścia 
pożądanego przez człowieka. 
„Odpoczywaj, jedz, pij i baw się”, 
to nie jest tylko starożytny model 
szczęścia człowieka. Na naszych 
oczach ten sam ideał rozrasta się  
i jest przyczyną frustracji wielu 
ludzi, którym nie udaje się tak żyć. 
Słabość wiary objawia się tym, że 
także w sercach wierzących tkwi 
głębokie przekonanie, że być 
może nie jakieś miliony, ale kilka 
setek tysięcy uczyniłoby ich życie 
szczęśliwym. De Saint- Exupery 
napisał „ I choć można cię okraść  
z tego, co otrzymujesz, kto ma 
moc okraść cię z tego, co dajesz?” 
11VIII-Łk12,32-48 Bóg 
przychodząc do człowieka 
przynosi mu pokój, który usuwa 
lęk. Jezusowe „nie bój się” nie jest 
ani moralizowaniem, ani naiwnym 
pocieszaniem. On jest Księciem 
Pokoju, który pokonał śmierć- 
główną przyczynę naszych lęków. 
Ale tylko ten może trwać w 
 Jezusowym pokoju, kto przyjmuje 
Jezusowy sposób życia. 
Rozważana Ewangelia wskazuje 
na trzy konieczne elementy: 
wyrzeczenie się idolatrii 
pieniądza, pragnienie 
przebywania z Jezusem oraz 
pełnienie woli Boga. To te 
postawy czynią z nas „posiadaczy” 
królestwa Bożego , zdolnych do 
miłości, z sercem prawdziwie 
kochającym Boga. 
18VIII-Łk1249-53 Jezus przynosi 
ogień, który ma rozpalić ludzkie 
serca z miłością. Chrzest, o którym 
mówi uczniom, to jego krzyż, 
którym otwiera ludzkości nowy 
wymiar miłości do Boga i do 
bliźniego. Ta miłość jest darem 
czynionym ze swego życia  
w każdym jego wymiarze. Św. 
Paweł świadczy: „Z Chrystusem  
zostałem ukrzyżowany, żyję więc 
już nie ja, ale żyje we mnie 
Chrystus”. Tak szalona miłość do 

Boga rodzi sprzeciw najbliższych. 
Korzeniami tego sprzeciwu jest 
zazdrość  o czas dany Bogu i 
wspólnocie oraz o znaczenie nadane 
Bogu i Jego woli. Jedynym 
sposobem uzdrowienia jest 
poddanie się tej samej miłości. 
25VII-Łk13,22-30 Jezus nie 
odpowiada wprost na postawione 
Mu pytanie, ale ukazuje, co jest 
konieczne, aby wejść do Jego 
Królestwa. Surowa odpowiedź 
gospodarza „Nie znam was” odnosi 
się do najważniejszego wymiaru 
wiary: znać Boga, to znaczy być z 
Nim w osobistej relacji Teoretyczna 
wiedza o Bogu, czy też znajomość 
Jego nauki nie wystarczy. Ciasna 
brama, to brama osobistej więzi z 
Bogiem, brama poznania Go i być 
poznanym przez Niego. W tym 
kontekście „dopuszczanie się 
niesprawiedliwości”  jest aktem 
odrzucenia woli Boga. Mówiąc 
natomiast o wielu, którzy przyjdą z 
daleka i przekroczą tę bramę Jezus 
podkreśla dramat odrzucenia Go 
przez tych, którzy są tak blisko 
Niego. 
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 
POŻĄDANIE- INTENCJONALNA 
REDUKCJA HORYZONTU MYŚLI I 
SERCA.W poprzednim rozważaniu 
zadaliśmy sobie pytanie: czym jest 
owo pożądanie, o którym mówi 
Chrystus na Górze(Mt5, 27-28). 
Pamiętamy, iż mówi na ten temat  
w związku z przykazaniem  
„Nie cudzołóż”.  Samo zaś 
pożądanie (ściśle pożądliwe 
patrzenie)- określa jako 
„cudzołóstwo popełniane sercem”. 
To oczywiście daje wiele  
do myślenia. W poprzednich 
rozważaniach wyraziliśmy pogląd, 
że Chrystus wyrażając się w ten 
sposób chce wskazać swoim 
słuchaczom na odejście od 
oblubieńczego znaczenia ciała, 
jakiego doświadcza człowiek ( w tym 
przypadku mężczyzna)w 
wewnętrznym akcie pożądania, 
poddając się pożądliwości ciała. 
Odejście od oblubieńczego sensu 
ciała jest równocześnie konfliktem  
z osobową jego godnością. Jest to 
autentyczny konflikt sumienia.  
W tym miejscu wskaźnik biblijny     
(a więc i teologiczny), „pożądania” 

jest inny aniżeli wskaźnik czysto 
psychologiczny. Psycholog opisze 
pożądanie jako intensywny zwrot do 
przedmiotu ze względu na określoną 
jego wartość. Natomiast opis biblijny 
uwydatnia nade wszystko moment 
etyczny: moment naruszenia wartości. 
Pożądanie jest jakoby zawodem 
zgotowanym w sercu ludzkim temu 
odwiecznemu wezwaniu mężczyzny  
i kobiety jakie zostało objawione w 
tajemnicy stworzenia: wezwaniu do 
osobistej komunii poprzez wzajemny 
dar. Tak więc, gdy Chrystus w kazaniu 
na Górze odwołuje się do serca, do 
człowieka wewnętrznego, słowa Jego 
nie przestają nieść w sobie owej 
prawdy „początku” do której 
sprowadził całą sprawę mężczyzny, 
kobiety i małżeństwa odpowiedzi danej 
faryzeuszom na ich pytania. Owo 
odwieczne wezwanie, którego analizę 
staraliśmy się przeprowadzić za Księgą 
Genezis (Rdz2,23-25)odwieczna 
poniekąd fascynacja wzajemna- 
mężczyzny kobiecością, a kobiety 
męskością mężczyzny- jest wezwaniem 
poprzez ciało, nie jest natomiast 
pierwotnym „pożądaniem” w znaczeniu 
takim, o jakim świadczą słowa  
z Mt5,27-28. „pożądanie” jako 
aktualizacja pożądliwości ciała oznacza 
swego rodzaju redukcję tego, czym było 
i merytorycznie nie przestaje być owo 
wezwanie, wzajemna fascynacja. 
Odwieczna kobiecość, podobnie zresztą 
jak odwieczna męskość również  
i w całej swej historyczności stara się 
uchylić od pożądania – i szuka dla siebie 
miejsca na właściwym dla świata osób 
poziomie afirmacji. Świadczył o tym już 
ów pierwotny wstyd, o jakim mowa  
w Rdz3. Ten wymiar intencjonalności 
ludzkich myśli i serc stanowi jeden  
z głównych wątków ogólnoludzkiej 
kultury. Słowa Chrystusa z kazania na 
Górze potwierdzają ten właśnie 
wymiar. Niemniej jednak słowa te 
mówią bardzo wyraźnie, iż pożądanie 
należy do rzeczywistości ludzkiego 
serca. Jeśli twierdzimy, że w stosunku 
do odwiecznej wzajemnej fascynacji 
męskością i kobiecością, pożądanie jest 
pewnego rodzaju redukcją, to mamy na 
myśli redukcję intencjonalną, jak gdyby 
ograniczenie, czy zamknięcie horyzontu 
myśli i serca. Czym innym bowiem jest 
świadomość, że w całym tym bogactwie 
wartości w jakim pojawia się dla 
człowieka – mężczyzny drugi człowiek, 

właśnie przez swą kobiecość, tkwi 
zarazem wartość seksualna, sama 
cielesna płciowość tego człowieka,  
a czym innym redukcja całego tego 
osobowego bogactwa kobiecości do tej 
jednej wartości , do samej płciowości 
jako przedmiotu własnego 
zaspokojenia seksualnego. To samo 
oczywiście można powtórzyć w 
odwrotnym kierunku, w stosunku do 
męskości, chociaż słowa z Mt5, 27-28  
bezpośrednio dotyczą tylko tamtej 
relacji. Owa redukcja intencjonalna jest 
jak widać, natury aksjologicznej. Samo 
odwieczne wezwanie wypowiedziane 
kobiecością  pod adresem mężczyzny, 
wyzwala w nim całą skalę pragnień 
duchowo cielesnych natury osobowej  
i komunijnej, którym to pragnieniom 
odpowiada proporcjonalna hierarchia 
wartości. Pożądanie zaś przesłania tę 
hierarchię wartości właściwą osobowej 
fascynacji odwiecznego wezwania 
męskości i kobiecości. Pożądanie 
przyczynie się (wewnątrz, czyli  
w sercu), do tego, że w polu widzenia 
człowieka owładniętego nim (lub we 
wzajemnym polu widzenia mężczyzny  
i kobiety), zaciera się osobowy sens 
ciała. Kobiecość dla męskości przestaje 
być wyrazem osobowego podmiotu , 
przestaje być swoistą mową ludzkiego 
ducha , traci wymowę znaku. Traci 
charakter znaku. Przestaje dźwigać  
na sobie to wspaniałe znamię 
oblubieńczego sensu ciała. przestaje 
być jego świadomościowym i 
przeżyciowym kontekstem. Zrodzone z 
samej pożądliwości ciała pożądanie od 
pierwszej chwili zaistnienia wewnątrz 
człowieka – zaistnienia w sercu- 
przechodzi obok tego kontekstu i 
zmierza mocą swojej intencjonalności 
aksjologicznej wprost do jednego tylko 
celu: do zaspokojenia samej tylko 
seksualnej potrzeby ciała. tego typu 
redukcja intencjonalno- aksjologiczna 
może dokonać się według słów 
Chrystusa z Mt5,27-28, już w obrębie 
samego spojrzenia (patrzenia), a raczej 
w obrębie aktu czysto wewnętrznego , 
który wyraża się w samym spojrzeniu. 
Samo z siebie spojrzenie, czy raczej 
patrzenie jest aktem poznawczym. 
Kiedy w jego strukturę wewnętrzną 
wkracza pożądanie, patrzenie nabiera 
charakteru poznania pożądliwego.       
                                       c.d. na stronie 4 
 
 


