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MOJA MAŁA MODLITWA 
DO MATKI ZWYCIĘSKIEJ 
 
Matko Boża Zwycięska!  
Jesteś Świętym Miastem 
Boga. Zasługi Twoje aż do 
tronu Jego.  Pokora Twoja, 
cnoty niezbadane. Serce Twe 
niepokalane. Mądrość Twoja 
pełna. Miłość zaś jest wierna. 
Maryjo Niepokalana, Matko 
Zwycięska, weź mą pychę,  
zaślepienie umysłu, 
zatwardziałość serca, 
pożądliwość, brak męstwa, 
słabość duszy, choroby ciała, 
przywiązanie do rzeczy wielu, 
buntowniczość,niegodziwość, 
łakomstwo, ślepotę, głuchotę, 
lenistwo, chwiejność i nicość. 
Weź wszystko, co podobać się 
nie może Bogu. Weź wszelki 
grzech, wszystkie zranienie. 
Złóż u stóp Syna Twego. 
Uproś zmiłowanie 
przebaczenie, przemienienie, 
uwolnienie i zbawienie. Uproś 
moc dla duszy nędznej,  
aby przynieść mogła owoc 
pożyteczny, wyzbyła się 
siebie, napełniła Bogiem, i 
stała się doskonałą ikoną 
Oblubieńca swego. Amen 
/Weronika/. 

 

    Kochani Parafianie i Sympatycy naszej świątyni 

 
         Rozpoczęliśmy Nowy Rok Pański 2015. Weszliśmy weń z błogosławieństwem Bożym, 
które przyjęliśmy przez posługę kapłanów nawiedzających nasze domy. Odwiedziny kolędowe 
były także daniem świadectwa wobec swoich sąsiadów, że jestem katolikiem oraz wyrazem 
identyfikacji ze wspólnotą wierzących – modlącą się i przeżywającą Ofiarę Eucharystyczną 
sprawowaną w naszych świątyniach; kolęda wreszcie była corocznym odnowieniem więzi ze 
swoją parafią, bo przecież na terenie naszych parafii żyją i niechrześcijanie. 

 Początek nowego roku jest również okazją do pewnych podsumowań czasu, który został 
zamknięty – starego roku. Refleksję taką podjęliśmy w święto Trzech Króli, ale dla przypomnienia 
i dla potomnych (dla historii), pozwólcie Kochani, że jeszcze raz przytoczę pewne fakty. 
 Na podstawie odwiedzin kolędowych wiemy, że parafię Św. Jana Chrzciciela i Św. 
Michała Archanioła tworzy 4196 wiernych; to Ci, którzy faktycznie mieszkają i poprzez doroczną 
kolędę utrzymują świadomą więź ze swoimi braćmi i siostrami w wierze. Są też osoby 
zameldowane na terenie parafii, ale od miesięcy i lat żyją poza Lubawą, więc faktycznie 
uczestniczą w życiu liturgicznym i sakramentalnym w miejscu swojego zamieszkania. 
W roku 2014 przez sakrament Chrztu św. do wspólnoty Kościoła włączonych zostało 68 dzieci 
(2013 – 70) 
 Ślubów było – 22 (2013 – 21) 
 Sakrament Bierzmowania przyjęło – 56 młodych ludzi 
 Pogrzebów było – 30 (2013 – 37). 
 Radością jest również to, że w niedzielnej Mszy św., która jest najwyższą formą, 
sposobem wyrażenia swojej wiary i miłości do Pana Boga uczestniczyło w zeszłym roku prawie 70 
procent osób. Kolejną radością jest fakt, że nie zaniedbujemy okazji do pojednania się z Panem 
Jezusem przez spowiedź św.  
 Ze spraw materialnych, bo i one tworzą naszą codzienność, dzięki życzliwej ofiarności 
podczas niedzielnej Mszy św. i indywidualnym darom udało nam się dokonać wiele remontów. W 
zachodnim skrzydle klasztoru, który odzyskał pierwotny blask, prowadzimy nadal prace. Ufam, że 
w tym roku uda nam się wyremontować parter. Czemu i komu ta część dawnego klasztoru będzie 
służyć? Przeznaczona będzie tylko i wyłącznie duszpasterstwu parafialnemu. Znajdą tam dla 
siebie miejsce dla formacyjnych spotkań nasze grupy parafialne oraz harcerze. Czynimy również 
starania, aby zorganizować PKS JPII, czyli Parafialny Klub Seniora Jana Pawła II. Nasi seniorzy będą 
mieli możliwość spotkania się ze sobą, porozmawiania a także uczestniczenia w różnych formach 
– zajęciach aktywizujących. 
 Wierzę, że z pomocą Boża i dzięki dalszej życzliwości Kochanych Parafian i Sympatyków 
naszej parafii wszystkie rozpoczęte dzieła doprowadzimy do szczęśliwego końca. 
 Jeszcze raz, pozwólcie Kochani, że w imieniu ks. Sławomira, ks. Michała, ks. Andrzeja i 
własnym, podziękuję za stale okazywaną życzliwość – czyli po prostu za Miłość – którą szczerze 
odwzajemniamy. 
 Niech Pan błogosławi Lubawie i Ziemi Lubawskiej w Nowym 2015 Roku. Szczęść Boże! 

Ks. Marcin Staniszewski 
proboszcz  

 
 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Parafii Św. Jana godz. 16:30 i  18:00, Mortęgi – 18:00 

 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy     

Ogólna: Aby więźniowie, szczególnie ludzie młodzi, mieli możliwość powrotu do 
godnego życia.  
Misyjna: Aby małżonkowie żyjący w separacji znaleźli wsparcie w chrześcijańskiej 
wspólnocie.  

ADRES: 
Ul. Kupnera 22 

14-260 Lubawa 

Tel. (0-89) 645 39 60 
 

ODPUST: 
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: 
 Czwartek 15.00 – 17.00 

 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 Czwartek 15.00-17.00 

 i przed każdą Mszą św. 

 

NABOŻEŃSTWA: 

 
- NOWENNA DO MB 

  NIEUSTAJĄCEJ      

POMOCY 

  środa godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 

  BOŻEGO 

  piątek  godz. 16.45 

 
-DO NAJŚW. SERCA P. 

JEZUSA, MSZA ŚW. Z 

MODLITWĄ O 

UZDROWIENIE i 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

LOURDZKIE 

p-szy piątek godz.17.00 

 

-DO NIEPOKALANEGO 

SERCA MARYI 

  p-sza sobota  godz. 6.30 

  
-KU CZCI BŁ. JP II  

Z UCZCZENIEM 

RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 

- KU CZCI ŚW. O. PIO 

Trzecia niedziela miesiąca 

po Mszy św. godz. 17.00 

 

KANCELARIA 

 PARAFIALNA 

CZYNNA 
 15.30 - 16.30 
oprócz czwartku 

i po każdej Mszy św. 

 
Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 

Kontakt z księdzem 
proboszczem. 

 

PRZECZYTAŁEŚ – 

PODAJ  DALEJ 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 

 

SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA Drodzy Bracia i Siostry, niech w tym czasie Wielkiego 
Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim , którzy żyją w nędzy materialnej, 
moralnej i duchowej gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość 
Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do 
tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i 
ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia; dobrze nam zrobi, jeśli 
zastanowimy się, czego możemy się pozbawić  aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym 
ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby 
bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, 
która nie boli. W tej intencji będę się modlił, aby każdy wierzący i każda społeczność  
kościelna , mogli owocnie przeżyć  czas Wielkiego Postu, proszę Was też o modlitwę za 
mnie. Niech Chrystus Was błogosławi, a Matka Boża ma Was w swojej opiece.  
 
MÓWIĄ WIELCY Pokora i wstyd po uczynionym grzechu, daleko są milsze Bogu, niż pycha 
po spełnieniu dobrego uczynku/św. Augustyn 354-430/.  
 
UŚMIECHNIJ SIĘ ŚRODA POPIELCOWA. Ksiądz przypomina dzieciom pod koniec niedzielnej 
Mszy św. o nadchodzącej Środzie Popielcowej.-  Widzimy się we środę o 17.00. W jakim 
celu, powiedz Ewuniu? – Zostaniemy wszyscy spopieleni! 

 

RUCHY I 

STOWARZYSZENIA

: 

1. SŁUŻBA 

LITURGICZNA 

2. SCHOLA 

PARAFIALNA 

3. ODNOWA W 

DUCHU ŚWIĘTYM 

      - w każdą środę o g. 

18.00 

4. GRUPA 

MŁODZIEŻOWA 

„PRZYJACIELE 

JEZUSA”  

       - w każdy piątek o 

g. 19.00 

5. WSPÓLNOTA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

   z Lubawy, Tuszewa i 

Fijewa - w każdą 

pierwszy wtorek m-ca 

po Mszy św. 

wieczornej,          

z Mortąg -w każdy 

ostatni czwartek  

m-ca o godz.16.30 
 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 

 

CHRZTY 

Kamil Fafiński – 28 XII 

Daria Józefowicz – 28 XII 

Bartosz Karpiński – 3 I 

Jan Łazarewicz – 4 I 

Julia Kowalska – 10 I 

Antoni Lazarowski – 10 I 

Oliwier Banacki – 31 I 

odbywają się w czwartą 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.  

 

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, 

 

ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

Szymon Rzentarski i Natalia Skibicka 22 XI 2014 

 

POGRZEBY   
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

Marek Żuralski 23 XII (+19XII) 

Janusz Stelmach 14 I (+10I) 

Bolesław Rutkowski 17 I (+15I) 
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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 

Liturgia Słowa 

02 II- Ofiarowanie Pańskie, święto, 

Dzień Życia Konsekrowanego Ml3,1-

4;Ps24;(Hbr2,14-18);Łk2,22-40 Duch 

Św. objawił mu, że nie umrze, dopóki nie 

zobaczy Chrystusa Pańskiego. 

08 II- V Niedziela Zwykła, Hi7,1-4.6-

7;Ps147A;1Kor9,16-19.22=23;Mk1,29-

39 Jezus udał się na miejsce pustynne i 

tam się modlił.  

11 II- poniedziałek- NMP z Lourdes, 

Światowy Dzień Chorego Rdz2,4b-

9.15-17;Ps104Mk7,14,23 

15 II-VI Niedziela Zwykła, Kpł 13,1-

2.45-46;Ps32;1Kor10,31-11,1;Mk1,40-

45 Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 

18 II- Środa Popielcowa, Ji2,12-

18;Ps51;2Kor5, 20-6,3;Mt6,1-6;16-18 

22 II- I Niedziela Wielkiego Postu 

Rdz9,8-15;Ps25;1P3,18-22;Mk1,12=15 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

01 III- II Niedziela Wielkiego Postu 

Rdz22,1-2.9-13;Ps116B;Rz8,31B-

34;Mk9,2-10 To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie. 

 

SŁOWO  NA NIEDZIELĘ  

/koment.do NT ks M.KrawiecSSP/. 
02 II- Łk2,22-40 W życiu Symeona i 

Anny spełniło się to, czego oczekiwali 

przez całe swoje życie. Rozpoznali 

Mesjasza. Dostrzegli Go, nawet wtedy, 

gdy był On jeszcze małym chłopcem, 

niewyróżniającym się spośród innych 

dzieci. Ale nie tylko oni czekali na 

Zbawiciela. W Izraelu było wielu 

wypatrujących nadejścia Mesjasza. Nie 

rozpoznali Go jednak. Nawet wówczas, 

gdy jako dojrzały mężczyzna nauczał, 

uzdrawiał i wskrzeszał umarłych. Mieli o 

Nim inne wyobrażenie, do którego Jezus 

im nie pasował. Bywa, że w naszym 

życiu szukamy usilnie Boga. Uskarżamy 

się, gdy Go nie znajdujemy. Może na 

przeszkodzie stoją nasze fałszywe 

wyobrażenia o Nim. Może chcemy 

zobaczyć Boga tam, gdzie Go nie ma. 

Symeon i Anna byli otwarci na działanie 

Ducha Świętego. To On pomógł im 

rozpoznać Mesjasza, nawet, gdy Ten był 

jeszcze małym chłopcem, podobnym do 

swych rówieśników.  

08 II-  Mk1,29-39 Podziwiany przez 

tłum, poszukiwany przez żądnych 

władzy gapiów, uwielbiany przez 

uzdrowionych, potępiany przez 

faryzeuszów Jezus ucieka od 

otaczającego Go zewsząd zgiełku. 

Ucieka na pustynię, aby się modlić, aby 

wsłuchać się w głos Tego, który Go 

posłał. Miejsce pustynne gwarantowało 

Mu ciszę, samotność, poczucie 

intymności i bliskie spotkanie z Ojcem. 

Pustynia pozwala zatrzymać się, 

wyciszyć, pomaga przenieść się w 

nadprzyrodzony wymiar kontemplacji 

Boga. Czas pustyni jest czasem 

spotkania z Bogiem i samym sobą. Jest 

to czas powrotu do Ojca, czas 

ponownego odkrywania Jego miłości. 

Tam o wiele łatwiej doświadczyć Jego 

obecności. Odczytać Jego wolę i poznać 

Jego miłosierdzie. Czas pustyni dany jest 

każdemu, kto pragnie pogłębić swoją 

więź z Jezusem, kto chce wrócić do 

Niego, kto chce powierzyć Mu swoje 

problemy, kto szuka przebaczenia. Idź i 

ty na miejsce pustynne, nie bój się 

spotkania z sobą samym, nie bój się 

spotkać Boga twarzą w twarz.  

15 II- Mk1,40-45 Tymi słowami 

trędowaty błagał Jezusa o uzdrowienie. 

Sytuacja, w której się znalazł była 

tragiczna: dotknięty straszliwą chorobą, 

wykluczony ze społeczności, uznany 

przez Boga za przeklętego. Człowiek ten  

upokorzony, pozbawiony nadziei, 

skazany był na powolną śmierć. A 

jednak przychodzi do Jezusa, upada 

przed Nim na kolana i prosi: „ Jeśli 

chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jakże 

wielka wiara przyprowadziła go do 

Jezusa, jakże wielka nadzieja rozpaliła 

jego serce, jakże wielkiej miłości 

doświadczył w uzdrawiającym 

dotknięciu Chrystusa. Każdy z nas jest 

pokryty trądem grzechu, niewierności, 

obojętności, nienawiści. Odkrycie tego 

ropiejącego na duszy wrzodu budzi 

wstręt i odrazę do siebie samego. Jak się 

od tego uwolnić? Wystarczy uwierzyć, 

przyjść do Jezusa, upaść na kolana i 

prosić: „Panie, jeśli chcesz możesz mnie 

oczyścić”! Jeśli przyjdziesz do Niego i 

poprosisz Go o to, to Jezus uleczy 

wszystkie twoje rany i na nowo pozwoli 

ci odczuć, że twoje serce jest odbiciem 

Bożego piękna i czystości.  

22 II- MK1,12-15 Nawrócić się, to 

znaczy powrót do Boga, odwrócenie się 

od złego, naprawa błędów, przebaczenie. 

Pełny sens nawrócenia poznajemy w 

świetle Ewangelii. Dobra Nowina jest 

jedyną racją, która tłumaczy ogromny 

wysiłek towarzyszący nawróceniu. 

Wierzę w Ewangelię, a więc wiem, że 

Jezus sam przychodzi do mnie i podaje 

mi swoją dłoń, że daje mi prawdę, że 

uczy mnie miłości, że mnie prowadzi 

przez życie, że przygotował dla mnie 

mieszkanie w niebie, że wytrwale na 

mnie czeka. Uświadamiając  sobie 

ogrom danej mi łaski, nie mogę zamknąć 

się na nią, nie mogę jej odrzucić. A 

jednak trwając w grzechu, świadomie się 

jej wyrzekam, rezygnuję z ofiarowanego 

mi dobra. Nie można trwać bez końca w 

pustce beznadziei, w mroku 

zwątpienia i ciemności grzechu. 

Można się z tego wyzwolić, 

wróćmy do Ojca, to ten czas! On 

czeka!.  

01 III-  Mk9,2-10 Bóg Ojciec w 

momencie przemienienia Jezusa 

na Górze Tabor, Nie tylko 

potwierdza boskość swojego 

Syna, ale także w Jego osobie 

wskazuje ludziom jedynego 

Nauczyciela: „Jego słuchajcie” . 

Słowa Chrystusa są pewnym 

drogowskazem. Głos Syna 

Bożego nie zamilkł wraz z Jego 

przejściem do chwały niebieskiej 

– Jego przesłanie jest aktualne na 

wieki. Jezus nie przestaje mówić 

do człowieka; komunikuje mu 

swoją wolę, podpowiada, 

tłumaczy, prowadzi. Środki 

Bożego przekazu są różne. Jezus 

mówi poprzez swoich świadków, 

poprzez swoich kapłanów, 

poprzez swoich uczniów. Przede 

wszystkim bóg mówi do  
człowieka w ciszy jego serca. 

Mówi do człowieka, gdy w 

chwili modlitewnej zadumy 

spotyka się z nim w sanktuarium 

jego sumienia. Jego łagodny głos 

łatwo jednak zagłuszyć. Łatwo 

Jezusa nie zauważyć. Łatwo Go 

zlekceważyć. Szukaj więc 

momentów osobistego spotkania 

z Nim, wsłuchaj się w ciszę 

swego serca, a na  pewno 

usłyszysz głos Boży. Siądź u stóp 

Jezusa i słuchaj. On ma ci wiele 

do powiedzenia.  

 
KATECHEZA BŁ JANA PAWŁA II 

TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA. 

ZNACZENIE PIERWOTNEJ 

JEDNOŚCI MĘŻCZYZNY I 

KOBIETY- cd. W opowiadaniu 

biblijnym samotność jest drogą, 

prowadzącą do tej jedności, 

którą- idąc za Soborem 

Watykańskim II-  możemy 

określić jako wspólnotę osób/ 

communio persona rum/. Jak już 

stwierdziliśmy poprzednio, 

człowiek w swojej pierwotnej 

samotności zdobywa świadomość 

osobową w procesie „odróżnienia 

się” od wszystkich istot żyjących 

(animalia) i jednocześnie w tej 

samotności otwiera się w stronę 

istoty podobnej do niego , którą 

Księga Rodzaju określa jako 

„odpowiednią dla niego pomoc”. 

To otwarcie decyduje o 

człowieku- osobie niż samo 

„odróżnienie”. Samotność 

człowieka w opowiadaniu 

jahwistycznym ukazuje się nam 

nie tylko jako pierwsze odkrycie 

znamiennej transcendencji. 

Właściwej osobie, lecz także 

jako odkrycie stosownej relacji 

„do” osoby i stąd jako otwarcie i 

oczekiwanie na „komunię osób”. 

Można by tutaj użyć także słowa 

„wspólnota”, gdyby nie było 

ogólne i nie miało tylu znaczeń. 

„Komunia „ mówi więcej i z 

większą dokładnością, ponieważ 

wskazuje właśnie na tę „pomoc”, 

która wypływa z samego faktu 

istnienia jako osoba „obok” 

osoby. W opowiadaniu 

biblijnym ten fakt staje się sam 

przez się- istnieniem osoby, 

przyjąwszy, że człowiek w 

swojej pierwotnej samotności 

był już w pewien sposób w tej 

relacji. Jest to potwierdzenie, w 

sensie negatywnym, właśnie 

przez jego samotność. Prócz 

tego, komunia osób mogła 

ukształtować się tylko na 

podstawie „dwoistej” 

samotności- mężczyzny i 

kobiety, albo jako spotkanie w 

ich „odróżnieniu” od świata istot 

żyjących( animalia), które 

dawało obojgu możliwość 

istnienia w szczególnej 

wzajemności. Pojęcie „pomocy” 

wyraża także tę wzajemność w 

istnieniu której żadna inna istota 

żyjąca nie mogłaby zapewnić. 

Nieodzowne dla tej wzajemności 

było wszystko to, co 

konstytutywnego zakładała 

samotność każdego z nich i z 

tego powodu także 

samopoznanie i samookreślenie, 

czyli podmiotowość i 

świadomość znaczenia własnego 

ciała. Opowiadanie o stworzeniu 

człowieka w pierwszym 

rozdziale stwierdza od początku i 

bezpośrednio że człowiek został 

stworzony na obraz Boży jako 

mężczyzna i niewiasta. 

Opowiadanie w drugim rozdziale 

nie mówi natomiast nic o 

„obrazie Bożym” ale odsłania w 

sposób sobie właściwy, że 

całkowite i definitywne 

stworzenie „człowieka „ 

poddanego najpierw 

doświadczeniu i pierwotnej 

samotności, wyraża się w 

powołaniu do życia owej 

„komunii osób „, jaką tworzą 

mężczyzna i niewiasta. W ten sposób 

opowiadanie jahwistyczne zgadza się z 

treścią pierwszego opowiadania. Jeżeli 

na odwrót, chcemy wydobyć także z 

opowiadania jahwistycznego pojęcie 

„obrazu Bożego”, możemy wtedy 

wyprowadzić wniosek, że człowiek stał 

się „obrazem i podobieństwem” Bożym  

nie tylko przez swoje człowieczeństwo, 

lecz także przez wspólnotę osób, jaką 

mężczyzna i niewiasta tworzą od 

początku. Funkcja obrazu polega na 

odtwarzaniu swojego prototypu. 

Człowiek staje się obrazem Boga nie 

tyle w chwili samotności, ile w chwili 

wspólnoty. Jest ono istotnie „od 

początku” nie tylko obrazem, w którym 

odzwierciedla się samotność Osoby, 

która rządzi światem, lecz także , i 

istotnie, obrazem niezbadanej boskiej 

komunii Osób. W ten sposób drugie 

opowiadanie mogłoby także 

przygotowywać do zrozumienia 

trynitarnego pojęcia „obrazu Boga”, 

chociaż ono pojawia się jedynie w 

pierwszym opowiadaniu. Jest to 

oczywiście nie bez znaczenia także dla 

teologii ciała, raczej stanowi może 

nawet najgłębszy aspekt teologiczny 

tego wszystkiego, co można 

powiedzieć o człowieku. W tajemnicy 

stworzenia na podstawie pierwotnej i 

konstytutywnej „samotności” swojego 

istnienia, człowiek został obdarzony 

głęboką jednością tego wszystkiego, co 

w nim po ludzku i przez ciało jest 

męskiego i  przez ciało jest kobiecego. 

Na to wszystko od początku zstąpiło 

błogosławieństwo płodności  

połączonej z prokreacją ludzką. W ten 

sposób znajdujemy się w samym 

rdzeniu rzeczywistości  

antropologicznej, której na imię ciało. 

Słowa Księgi Rodzaju mówią o niej 

wprost i po raz pierwszy w 

następujących słowach: „kość z moich 

kości i ciało z mego ciała”. Człowiek 

Mężczyzna wypowiada te słowa , jak 

gdyby tylko na widok niewiasty mógł 

się zidentyfikować i nazwać po imieniu 

to, co w sposób widzialny czyni ich 

podobnymi do siebie, i jednocześnie to, 

w czym przejawia się człowieczeństwo. 

W świetle uprzedniej analizy 

wszystkich „ciał”, z którymi człowiek 

wszedł w kontakt i które on określił 

pojęciowo, dając im nazwy(animalia), 

wyrażenie „ciało z mego ciała” nabiera 

właśnie tego znaczenia: ciało ukazuje 

człowieka. Ta zwięzła forma zawiera 

już to wszystko, co o strukturze ciała 

jako organizmu. O jego żywotności, o 

jego szczególnej fizjologii płciowej i t 

d. będzie mogła w ogóle powiedzieć 

ludzka wiedza. W tym pierwszym 

wyrażeniu człowieka- mężczyzny, 

„ciało z mego ciała” jest także 

zawarte odniesienie do tego, przez co 

ciało jest autentycznie ludzkie, i stąd 

do tego, co określa człowieka jako 

osobę, czyli jako istotę która także w 

całej swej cielesności jest „podobna” 

do Boga. Znajdujemy się zatem 

niejako w samym rdzeniu 

rzeczywistości  antropologicznej, 

której na imię „ciało”. Jednakże jak 

łatwo zauważyć, jest to rdzeń nie 

tylko antropologiczny , lecz również 

teologiczny. Teologia ciała, która od 

początku jest związana ze 

stworzeniem człowieka na obraz 

Boży, staje się także teologią płci lub 

raczej teologią męskości i kobiecości, 

która w Księdze Rodzaju ma swój 

punkt wyjścia. Pierwotne znaczenie 

jedności  poświadczone przez słowa 

Rdz2,24 będzie miało w objawieniu 

Bożym szeroką i daleką perspektywę. 

Ta jedność poprzez ciało, („i będą 

oboje jednym ciałem”)posiada 

wieloraki wymiar: etyczny, który 

zostaje potwierdzony przez 

odpowiedź Chrystusa daną 

faryzeuszom /Mt10/a także wymiar 

sakramentalny, ściśle teologiczny, co 

potwierdzają słowa św. Pawła z Listu 

do Efezjan. które odnoszą się także do 

tradycji proroków (Ozeasz, Izajasz, 

Ezechiel). Jest tak dlatego, ponieważ 

ta jedność, która się urzeczywistnia 

poprzez ciało, wskazuje od początku 

nie tylko na „ciało”, lecz także na 

„wcieloną” wspólnotę osób i tej 

wspólnoty od początku się domaga. 

Męskość i kobiecość wyrażają 

dwojaki aspekt somatycznej 

konstytucji człowieka. („ Ta dopiero 

jest kością z moich kości i ciałem z 

mego ciała”)i prócz tego wskazują 

przez te same słowa Księgi Rodzaju 

na nową świadomość sensu własnego 

ciała: sensu, który polega na 

wzajemnym wzbogaceniu. Ta właśnie 

świadomość przez którą 

człowieczeństwo kształtuje się na 

nowo jako wspólnota osób wydaje się 

stanowić warstwę, która w 

opowiadaniu o stworzeniu człowieka 

i w zawartym w nim objawieniu ciała 

jest głębsza od samej struktury 

somatycznej jako mężczyzny i 

kobiety. W każdym razie ta struktura 

jest przedstawiona od początku z 

głęboką świadomością cielesności i 

płciowości ludzkiej i to stanowi 

nieodzowną normę dla zrozumienia 

człowieka na płaszczyźnie 

teologicznej.  


