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Gdy dosięgnie nas choroba 

MYŚL 
MIESIĄCA 
 

Cierpienie nie 
ominie takŜe 

twojego Ŝycia, 
ale pamiętaj, Ŝe ból 
i smutek są niczym 

innym, jak 
poca
unkiem 

Jezusa - znakiem, 
Ŝe jesteś tak blisko 
Niego iŜ moŜe cię 

poca
ować 
 
 

Matka Teresa z Kalkuty 
 

 

KALENDARIUM 
  

2 lutego – Ofiarowanie 
Pańskie – święto 
 

5 lutego – Św. Agaty  – 
wspomnienie 
 

6 lutego – Św. Paw
a Miki i 
Towarzyszy – wspomnienie 
 

10 lutego – św. Scholastyki – 
wspomnienie 
 

11 lutego – NMP z Lourdes – 
wspomnienie 
 

14 lutego – Św. Cyryla 
Mnicha i Metodego Biskupa – 
Patronów Europy – święto 
 

22 lutego – Katedry św. Piotra 
Aposto
a – święto  
 

23 lutego – św. Polikarpa – 
wspomnienie 
 

25 lutego – Środa Popielcowa 
 

Choroby i cierpienia zazwyczaj nikt nie 
wypatruje, nie oczekuje i nie tęskni za nim, 
wręcz przeciwnie odsuwa od siebie myśl  
o nim i 
udzi się, Ŝe ono go nie dosięgnie. Jednak 
jest inaczej - ono pojawia się nagle, spada jak 
grom z jasnego nieba, wciska w nasze serce  
i umys
, odbiera radość Ŝycia i pokój. To 
cierpienie, które nas dosięga i komplikuje Ŝycie. 
Wspó
czesny świat odrzuca prawdę o cierpieniu  
i śmierci i zachowuje się tak, jakbyśmy mieli Ŝyć 
wiecznie, ciągle m
odzi, bez chorób, bólu, 
cierpienia - ot sielanka. 
Ale niestety o tym, Ŝe kaŜdy z nas zmierza do 
Portu Zbawienia i czy mu się to podoba, czy 
nie, czy jest wierzący, czy nie, będzie musia
 
stanąć przed Bogiem Odwiecznym Sędzią - 
oczywiście nie ma mowy.  

Aby nam uzmys
owić co w Ŝyciu jest waŜne 
i uwraŜliwić na potrzebę pomocy cierpiącym, 
co roku 11 lutego we wspomnienie Matki BoŜej 
z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień 
Chorego. Choćby w tym dniu zauwaŜmy, Ŝe 
wokó
 nas są ludzie moŜe bardziej cierpiący niŜ 
my, którzy liczą na Ŝyczliwość i konkretną 
pomoc.  

Gdy choroba, cierpienie, krzyŜ nas 
dosięgnie, to pamiętajmy by b
agać Jezusa  
o pomoc i swój krzyŜ z
ączyć z Jego, bo samo 
cierpienie jest niczym, ale cierpienie w
ączone 
w Mękę Chrystusa jest wspania
ym darem. Nie 
naleŜy pytać dlaczego to mnie spotyka, lecz 
jakie dobro z tego cierpienia Jezus wyprowadzi. 
Gdy mimo niepokoju i bólu przestaniemy 
myśleć tylko o sobie, to wnet zauwaŜymy, Ŝe 
inni nas potrzebują. Tak, w
aśnie my, chorzy, 
s
abi i lękliwi moŜemy pomagać innym 
cierpiącym, czy porozmawiać czy teŜ 
"doprowadzić" do tego, Ŝe po wielu latach 
skorzystają z Sakramentu Pokuty i Sam Jezus 
zagości do ich serc, a na twarzach pojawi się 
ulga i uśmiech. To wszystko daje nam radość, 
czujemy się potrzebni, bo pe
nimy Wolę BoŜą. 
Jesteśmy wtedy nawet w stanie z ca
ego serca 
podziękować Jezusowi za to cierpienie, które 
budzi nasze serce i sumienie. Tak, jest to realne 
i moŜliwe. KrzyŜ z
ączony z cierpieniem Jezusa 
staje się o wiele lŜejszy i moŜe dać radość. 
 

Trzeba tylko ufać i s
uchać co Jezus nam mówi 
i pe
nić Jego Wolę. 

Warto teŜ pamiętać, Ŝe cierpienie pochodzi od 
Boga i zaufać, Ŝe On wie co dla nas jest 
najlepsze. Naszym obowiązkiem jest podjąć 
leczenie, ale gdy Wola BoŜa jest inna naleŜy się z 
tym zgodzić i przyjąć cierpienie jako 
askę. 
Większość z nas odwraca się od cierpienia 
i ucieka przed nim. Im bardziej uciekamy, tym 
szybciej krzyŜ nas ściga. Trzeba jednak 
zatrzymać się i chociaŜby we 
zach i bólu serca, 
ale koniecznie podjąć krzyŜ, który daje nam 
Chrystus. Jezus mówi, Ŝe do Nieba moŜna dostać 
się tylko jedną ścieŜką - przez Golgotę i KrzyŜ. 
...Kto chce pójść za Mną, niech zaprze się 
samego siebie, niech weźmie krzyŜ swój i niech 
Mnie naśladuje. Nikogo do tego nie zmusza, 
tylko jasno i wyraźnie wzywa: ."Kto chce"..  

Czy zatem moŜna Ŝyć bez krzyŜa? Zrzucić 
krzyŜ, to odrzucić nie karę, ale 
askę, to pozbyć 
się podobieństwa do Syna BoŜego, zrezygnować 
z Królestwa BoŜego obiecanego tym, którzy 
z Jezusem dotrą do mety niosąc swój krzyŜ. Czy 
zatem op
aca się Ŝyć bez krzyŜa? KrzyŜe daje 
Jezus. On na sta
e dla Siebie zarezerwowa
 tą 
czynność. Robi je wszystkie na miarę. Zawsze 
najpierw bada nasze si
y i d
ugość Ŝyciowej drogi 
na której będziemy go nieśli. 
Nie bójmy się. KrzyŜ, który nam dostosuje Jezus, 
nie będzie ponad nasze si
y. 
Ktoś powiedzia
, Ŝe cierpiący są wręcz dotykani 
przez Jezusa, bądźmy więc z nimi nie tylko 
w modlitwie, ale i blisko ich 
óŜka!  
 sjk 
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OFIAROWANIE PAŃSKIE – WEJŚCIE JEZUSA 
W HISTORIĘ CZ	OWIEKA  

 
 

 

    W miniony poniedzia
ek przeŜywaliśmy święto 
Ofiarowania Pańskiego, które w pradawnej polskiej 
tradycji nazywane by
o świętem Matki BoŜej Gromnicznej.  
    Z mojego dzieciństwa pamiętam, Ŝe przewodnim 
tematem tego dnia by
a Maryja trzymająca w d
oniach 
zapaloną gromnicę jako symbol Świat
a z nieba, które 
rozprasza mroki nocy i odda-la wszelkie z
o. Poświęcona 
w tym czasie gromnica by
a w domu traktowana jak 
relikwia a kaŜdy z domowników wiedzia
 gdzie jest 
przechowywana  

Podstawowe znaczenie tego święta bierze się  
z ewangelicznego przekazu świętego 	ukasza 
dotyczącego rytualnego oczyszczenia matek zgodnego z 
prawem MojŜeszowym. Dla staroŜytnych rodzenie mia
o w 
sobie coś budzącego strach, albowiem m
oda matka 
dotknę
a ze zbyt bliska wielkich spraw. Nie oskarŜano jej o 
jakieś przewinienie, proszoną ją jedynie o usunięcie się na 
jakiś czas z Ŝycia wspólnego i kultu publicznego. Po 
up
ywie wyznaczonego okresu (40 dni po urodzeniu 
ch
opca, a 80 po urodzeniu dziewczynki) matka by
a 
„oczyszczona”, tzn. z powrotem w
ączona do spo
eczności. 
 

Ca
opalenie by
o ofiarą dziękczynną z radości, iŜ 
zosta
a wydana na świat nową istota. 
 To, Ŝe Maryja i Józef wykazali wierność  
i pos
uszeństwo owemu prawu, ofiarując po 
narodzeniu Jezusa dar ubogich w postaci go
ębi lub 
synogarlic (gatunek dzikiego go
ębia występujący 
równieŜ w Polsce) – „Mieli równieŜ z
oŜyć w ofierze 
parę synogarlic albo dwa m
ode go
ębie, zgodnie  
z przepisami Prawa Pańskiego” (	k 2, 24) – ma 
ogromne znaczenie, poniewaŜ w tym momencie 
Jezus – Bóg nie tylko cieleśnie, ale i na mocy prawa 
wkracza w historię ludzkości i odmienia ją 
radykalnie, a przede wszystkim nadaje cz
owiekowi 
rangę dziecka BoŜego. 
 Są dwa momenty w Ŝyciu Jezusa – Cz
owieka, 
które rozpoczynają nowe etapy w Jego Ŝyciu na 
ziemi i jednocześnie mają epokowe znaczenie  
w historii Ŝycia ca
ej ludzkości. Pierwszym jest 
w
aśnie wyŜej wspomniane ofiarowanie w świątyni  
a drugim chrzest Jezusa w Jordanie. Bardzo 
wymowny jest opis chrztu Jezusa podany przez 
	ukasza i Jana. Pierwszy z nich pisze: „Jezus tak Ŝe 
przyją
 chrzest. A gdy się modli
, otworzy
o się niebo 
i Duch Święty zstąpi
 na Niego, w postaci cielesnej 
niby go
ębica, a z nieba odezwa
 się g
os: Tyś jest 
mój syn umi
owany, w Tobie mam upodobanie.”  
(	k 3, 21 – 22), za ś Jan Ewangelista stwierdza „Jan 
da
 takŜe świadectwo: Ujrza
em Ducha, który jak 
go
ębica zstępowa
 z nieba i spoczą
 na Nim”  
(J 1, 32). Opisy to bezpośrednie relacje z objawienia 
przez Boga Jezusa jako Mesjasza, o którym 
publiczne zaświadcza Jan. Sam zaś Chrzest Jezusa 
stanowi punkt wyjścia, sygna
 dany Mu przez Boga 
– Ojca do rozpoczęcia przez Niego pos
annictwa. 

 Obydwie te dość odleg
e w czasie chwile 
(dzieli je oko
o 30 lat) 
ączy pewien, nie przez 
kaŜdego dostrzegany szczegó
 a mianowicie go
ąb. 
Go
ąb, który dla nas chrześcijan zawsze by
 
symbolem mi
ości, prostoty, pokoju i Ducha 
Świętego. Starajmy się z ca
ych si
, aby w Ŝyciu 
towarzyszy
 nam „go
ąb” mi
ości, prostoty i pokoju. 
Przekazujmy pos
annictwo Jezusa naszym 
potomnym zgodnie z Jego poleceniem – „Oto Ja 
was posy
am jak owce między wilki. Bądźcie więc 
roztropni jak węŜe, a nieskazitelni jak go
ębie!”  
(Mt 10, 16). 

A.G. 
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BoŜe Narodzenie w obiektywie 
 

Szopka w Przytocznej  
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atkowe w kościele 

i w Nowej Niedrzwicy 
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Przykazania 

kościelne  
Drugie 

 

PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU PRZYSTĄPIĆ DO 
SAKRAMENTU POKUTY 

1. Podczas wizyty w P
ocku, 7 czerwca 1991 r., Ojciec 
Święty Jan Pawe
 II mówi
: „Nie zapominajmy, Ŝe 
pieniądz, bogactwo i róŜne wygody tego świata 
przemijają. Osoba ludzka jest waŜniejsza niŜ rzeczy,  
a dusza jest waŜniejsza niŜ cia
o”. W trosce o naszą 
duszę, o osiągnięcie Ŝycia wiecznego i oglądanie Boga 
twarzą w twarz Kośció
, jak bardzo zatroskana matka 
zobowiązuje swoje dzieci w drugim przykazaniu 
kościelnym, by przynajmniej raz w roku pojedna
y się  
z Bogiem i ludźmi w sakramencie pokuty. 
 
2. Katechizm Kościo
a Katolickiego stwierdza, Ŝe drugie 
przykazanie kościelne („przynajmniej raz w roku 
przystąpić do sakramentu pokuty”) „zapewnia 
przygotowanie do Eucharystii przez przyjęcie 
sakramentu pojednania, który jest kontynuacją dzie
a 
nawrócenia i przebaczenia, zapoczątkowanego na 
chrzcie” (KKK 2047; por. KomKKK 432). Jest tu 
wyraźne odwo
anie się do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, w którym czytamy: „KaŜdy wierny, po 
osiągnięciu wieku rozeznania, przynajmniej raz w roku 
winien wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy cięŜkie” 
(KPK kan. 989). 
Stwierdzenie, Ŝe do sakramentu pokuty naleŜy 
przystąpić „przynajmniej raz w roku” naleŜy rozumieć 
jako wyznaczenie pewnej nieprzekraczalnej granicy, 
koniecznego minimum, a nie wystarczającej normy, 
przy której zastosowaniu wszystko juŜ jest w porządku. 
Częsta spowiedź pomaga w rozwoju duchowym, 
zwiększa wraŜliwość wewnętrzną oraz otwartość na 
dzia
anie Ducha Świętego. 
 
3. By lepiej zrozumieć ducha drugiego przykazania 
kościelnego, naleŜy sięgnąć do historii. Praktyka 
pokutna istnieje w Kościele od dawna. Ma ona swój 
początek i źród
o w zdarzeniach opisanych w Ewangelii. 
W historii Kościo
a zmienia
y się formy pokuty. Gdy 
chrześcijanin pope
ni
 grzech cięŜki, móg
 dostąpić jego 
odpuszczenia przez wyznanie go przed zwierzchnikiem 
gminy chrześcijańskiej i wype
nienie pokuty. Na czas 
pe
nienia pokuty by
 wykluczony ze spo
eczności 
kościelnej, potem zaś ponownie zostawa
 do niej 
przyjmowany. Owo wykluczenie ze spo
eczności  
i przyjęcie do grona pokutników po
ączone  
z nak
adaniem szat pokutnych i posypywaniem g
owy 
 

popio
em następowa
o kilka tygodni przed 
Wielkanocą. Faza końcowa mia
a miejsce w Wielki 
Czwartek albo w Wielką Sobotę.  
Praktyka pokuty publicznej przetrwa
a aŜ do po
owy 
średniowiecza. Na prze
omie I i II tysiąclecia ustąpi
a 
ona spowiedzi regularnej i element pokuty 
zredukowany zosta
 do pokuty sakramentalnej. Sobór 
Lateraneński IV w 1215 r. zobowiąza
 chrześcijan do 
wyznawania grzechów przynajmniej jeden raz w roku. 
Sformu
owano wówczas obowiązek (kan. 21) 
odbywania corocznej spowiedzi przed w
asnym 
kap
anem (proboszczem), albo za jego pozwoleniem 
przed innym kap
anem oraz nakaz przyjmowania 
Komunii św. w okresie wielkanocnym. 
 
4. W pierwszym okresie dziejów Kościo
a  
w sakramencie pojednania zosta
 wyakcentowany 
element samej pokuty czyli zadośćuczynienie za 
grzechy; stąd sakrament ten nazywano wtedy pokutą. 
W średniowieczu punkt cięŜkości przesuną
 się na 
wyznanie grzechów przed kap
anem, co uwaŜano za 
najwaŜniejsze i najtrudniejsze; dlatego ten sakrament 
nazwano spowiedzią. Dzisiaj nie rezygnując z tych 
elementów, trzeba bardziej niŜ dawniej uwzględnić 
spo
eczny charakter pokuty. 
Chrześcijanie wezwani są przez Boga do świętości. 
Jej początkiem jest radykalne nawrócenie. Zaczyna 
się ono od uznania w
asnej grzeszności. „Ten, kto 
wyznaje swoje grzechy – uczy św. Augustyn – juŜ 
dzia
a razem z Bogiem. Bóg osądza twoje grzechy; 
jeśli ty takŜe je osądzasz, jednoczysz się z Bogiem” 
(św. Augustyn, In evangelium Ioannis tractatus, 12; 
por. KKK 1458). 
 
5. Zapamiętajmy: Sakrament pokuty zosta
 
ustanowiony wówczas, gdy Chrystus przekaza
 
Aposto
om w
adzę odpuszczenia grzechów. 
Kośció
 dla dobra swoich dzieci poleci
 
przystępowanie do niego przynajmniej raz w roku, 
by moŜna by
o w okresie wielkanocnym przyjąć 
Komunię św. i radować się w pe
ni tajemnicą 
Zmartwychwstania Pana. 

Ks. Mieczys
aw Ochtyra 
www.katecheza.plock.opoka.org.pl 
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Otoczmy troską 
Ŝycie 

Has
o tegorocznego roku  duszpasterskiego swym 
zakresem obejmuje ca
e Ŝycie cz
owieka. W sposób 
szczególny te sytuacje, gdy jest ono zagroŜone z uwagi na 
bezbronność osoby s
abszej. Dziecko w 
onie matki nie powie 
swojego zdania, nie zas
oni się przed atakami, nie wykrzyczy 
pragnienia Ŝycia. To wszyscy wiemy, stąd wielu z nas w
ącza 
się w ruch obrony Ŝycia poczętego przez dzia
ania i modlitwę.  
 Tak się z
oŜy
o, Ŝe od kilkunastu lat mam radość 
wspó
pracy  z osobami zaangaŜowanymi w Stowarzyszeniu 
Rodzin Katolickich. To taka parafialna forma katechezy 
doros
ych, gdzie jest modlitwa, analiza nauki Kościo
a  
i konkretna dzia
alność dla dobra rodzin, m. in. przez 
organizowanie pielgrzymek i festiwali piosenek religijnych 
(zachęcam do w
ączenia się). Podczas rozwaŜań 
tegorocznych priorytetów dzia
ań pad
a m. in. propozycja 
zwrócenia uwagi na Ŝycie religijne starszych osób. 
 Dzięki systematycznemu zwiększaniu liczby szafarzy 
Komunii św. coraz większa ilość chorych moŜe przyjmować 
Cia
o Chrystusa nawet w kaŜdą niedzielę. Jednak niektóre  
z tych osób chcia
yby być fizycznie na Mszy św., a nie są 
tylko z powodu zbyt d
ugiej drogi do świątyni. Jedna z pań 
jeŜdŜąc do Kościo
a samochodem wykorzystuje wolne 
miejsca do zabierania starszych i schorowanych  osób na 
Eucharystię, nawet nie nadrzuca kilometrów. A dzięki temu 
kilka z tych osób, takŜe w zwyk
y dzień, jest obecnych na 
Mszy świętej. Daje im to radość wiary, a jednocześnie rozwija 
relacje międzyludzkie. Starsze panie wsiadając do 
samochodu umawiają się na spotkania i Ŝartują, Ŝe są 
najstarszą grupą ze stacji (A)laska. Pogoda ducha ponad 80-
letnich kobiet p
ynie z wiary, ale równieŜ z Ŝyczliwej postawy 
innych, m
odszych osób. 
 Na przeciwnym biegunie odniesień do ludzi przypomnia
a 
mi się scena sprzed 40 lat. Szed
em z moją babcią ulicą 
miasta, prowadząc ją z ośrodka zdrowia do domu. Nagle 
mijający nas wyrośnięty m
odzieniec spluną
 na pochyloną 
przez wiek babcię z komentarzem: "Co starucho s
ychać?". 
By
em za ma
y i za s
aby, aby wstawić się za nią. Przetar
em  
tylko jej oplute w
osy. Dzisiaj ten cz
owiek zbliŜa się do wieku 
emerytalnego. Ciekawe, jak teraz by oceni
 swoje dawne 
zachowanie? JeŜeli Ŝyje, to chyba jak wszyscy, potępia 
zbrodnię, jakiej dokona
 m
ody cz
owiek w tegoroczną noc 
sylwestrową, zabijając starszego pana za zwrócenie mu 
uwagi. 
 Dlatego, aby uniknąć podobnych dramatów, uczmy 
m
odych ludzi szacunku dla starszych, nie tylko s
owami. 
Wielu parafian jeździ do świątyni pięknymi samochodami. 
Warto im podpowiedzieć, Ŝe czasami moŜna teŜ zabrać 
babcię lub dziadka, dla których kilkaset metrów drogi to 
wysi
ek ponad si
y. A moŜe samemu warto się obejrzeć, czy 
takich osób nie ma w naszym środowisku. Chrystus zaprasza 
do siebie wszystkich, a szczególnie tych, którzy są utrudzeni 
przez wiek, chorobę i cierpienia. PomóŜmy spe
nić to 
pragnienie. 
 

L.K. 

KRZYśÓWKA 
 
Droga Duchowa 

Stacja I 

Jest wiele dróg na świecie. KaŜdy cz
owiek 
idzie w
asną niepowtarzalną ścieŜką do Boga. 
Ale wszystkie drogi muszą się zejść na tej 
samej jednej jedynej, prowadzącej do celu: na  
drodze krzyŜa Pana naszego Jezusa Chrystusa 
 
KrzyŜ …… 

 1          

2           

   3        

 4          

    5       

6           

    7       

    8       

 9            

   10        

 

1. Wielki t
um ludzi, 
2. Wymierzona kara przestępcy,  
3. Potajemne porozumienie, 
4. ….pracy magisterskiej, 
5. Masa widzów na stadionie, 
6. Triumfalny okrzyk radości, 
7. Obwódka wokó
 czapki, 
8. Melodyjny ciąg g
osów ludzkich, 
9. śadna cz
owieka nie hańbi, 
10. Laurowy na szyi zwycięzcy. 

, 

Opracowa
: 
Niedźwiecki Zygmunt 
Rzeszów 
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom: 
1. Blanka Woźniarska c.. Przemys
awa i Kingi 
2. Tobiasz Kaczorowski s. Jaros
awa i Joanny 

 
 
 
 
 
Związek ma
Ŝeński zawarli: 
1. 	ukasz Jarosz i Julita Pietrzak 
2. Trojanek Pawe
 i Agnieszka Molewska 

 
 
 
 
PoŜegnaliśmy: 
1. Śp. Genowefa Siennicka, zm. 22.12.2008 r. 

pogrzeb odby
 się 24.12.2008 r.

2. Śp. Kazimierz Myślicki, zm. 22..12. 2008 r. 

pogrzeb odby
 się 27. 12. 2008 r.

3. Śp. Lucyna Święcicka, zm. 01.01. 2008 r. 
pogrzeb odby
 się 05. 01. 2009 r

4. Śp. Lucyna Święcicka, zm. 01.01. 2009 r. 
pogrzeb odby
 się 05. 01. 2009 r

5. Śp. Emilian i Romana Hawrylak, zm. 07.01.2009 r. 

Pogrzeb odby
 się  10.01.2009 r.

6. Śp. Weronika Kasik, zm. 16.01.2009 r. 

pogrzeb odby
 się  20.01.2009

7.  Śp. Tadeusz Lisek, zm. 29.01.2009 r. 

Pogrzeb odby
 się 03.02.2009 r.
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1. Od 2 lutego trwa w naszej diecezji okres spowiedzi 
i Komunii św. wielkanocnej. 

 

2. Tradycyjnie w lutym (8.02) po kaŜdej Mszy św. odbywać 
się będzie zbiórka do puszek na hospicja 
w naszej diecezji. 

 

3. W Środę Popielcową rozpoczyna się Tydzień 
Trzeźwości. 

 

4. W Środę Popielcową rozpoczynają się kwartalne dni 
modlitwy o ducha pokuty. 

 
 

 

Nauczanie 
Benedykta XVI 

 

A zatem proszę was, bracia, przez mi
osierdzie BoŜe, 
abyście dali cia
a swoje na ofiarę Ŝywą, świętą, Bogu 
przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej s
uŜby BoŜej”.  

W s
owach tych dochodzi do pozornego paradoksu: 
podczas gdy ofiarowanie z regu
y wymaga śmierci ofiary, 
Pawe
 mówi o niej w odniesieniu do Ŝycia chrześcijanina. 
WyraŜenie „dać swoje cia
a”, biorąc pod uwagę następne 
pojęcie ofiarowania, nabiera zabarwienia kultowego 
„z
oŜyć w ofierze, ofiarować”. Wezwanie do „oddania 
cia
a” odnosi się do ca
ej osoby; istotnie w Rz 6, 13 
wzywa on do „oddania się”. Zresztą bezpośrednie 
odwo
anie do fizycznego wymiaru chrześcijanina zbiega 
się z zaproszeniem do „chwalenia Boga w waszym ciele” 
(1 Kor 6,20): chodzi tu o oddawanie czci Bogu  
w najbardziej konkretnym codziennym Ŝyciu, które sk
ada 
się ze wzajemnej i postrzegalnej widzialności.  

 
Postawę tego rodzaju Pawe
 określa jako „ofiarę Ŝywą, 

świętą, Bogu mi
ą”. Tu w
aśnie napotykamy s
owo 
„ofiara”. W powszechnym uŜyciu termin ten odnosi się do 
kontekstu sakralnego i s
uŜy do wskazania zarŜnięcia 
zwierzęcia, którego jedna część moŜe być spalona na 
cześć bogów, druga zaś moŜe zostać spoŜyta przez 
sk
adających ofiarę w czasie uczty. Pawe
 stosuje go 
natomiast do Ŝycia chrześcijanina. Określa on bowiem 
taką ofiarę przy uŜyciu trzech przymiotników. Pierwszy – 
„Ŝywa” – wyraŜa Ŝywotność. Drugi – „święta” – 
przypomina Paw
ową ideę świętości, związanej nie  
z miejscem lub podmiotami, lecz z samą osobą 
chrześcijan. Trzeci przymiotnik – „Bogu mi
a” – 
przywo
uje być moŜe pojawiające się często wyraŜenie 
biblijne o ofierze o „mi
ej woni” (por. Kp
 1,13.17; 23,18; 
26,31 itd.).  

 
Zaraz potem Pawe
 tak określa ten nowy sposób 

Ŝycia: to jest „wasz kult duchowy”… Zwyk
y w
oski 
przek
ad „kult duchowy” nie oddaje wszystkich odcieni 
tekstu greckiego (ani nawet 
acińskiego). W kaŜdym razie 
nie chodzi o kult mniej rzeczywisty czy wręcz jedynie 
metaforyczny, lecz o kult bardziej konkretny i realistyczny 
– w którym sam cz
owiek w swej ca
ości istoty obdarzonej 
rozumem, staje się adoracją, wys
awianiem Boga 
Ŝywego. 

 
Katecheza z 29 października 2008 


