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Do Twej dążym kaplicy,
Co z brzegu czeka nas,
Wśród wichrów nawałnicy,
W pochmurny słoty czas.
Byśmy tam wciąż dążyli
I nigdy nie zbłądzili.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!

Jak cudownie w zmierzchu cieni
Twój obraz w sercu lśni!
Wód kryształ się rumieni,
Na nim Twój promień drży.
O Jutrznio powstająca,
O Gwiazdo z chmur świecąca.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!



POKŁOSIE KOLĘDOWE

Dla mnie odwiedzanie rodzin
w okresie kolędowym jest wiel-
kim przeżyciem i doświadczeniem
duszpasterskim. W okresie adwen-
towym modlę się, aby to nawie-
dzanie rodzin przyniosło duchowe
owoce. Uważam kolędę za rado-
sny, ale też wielki duszpasterski
trud. Chyba tak zostałem przy-
gotowany w seminarium, a także
przez przykład moich wspaniałych
księży proboszczów, u których pra-
cowałem jako wikariusz, że nigdy
nie traktowałem kolędowania ja-
ko okazji do materialnego zysku.
Uważam, że ofiary składane przez
parafian z okazji kolędy są wła-
snością parafii i prawie nigdy nie
przeznaczałem ich na osobiste wy-
datki. Dlatego nigdy nie chcę przyj-
mować „koperty”, lecz proszę, by
ją przekazano towarzyszącemu mi
w kolędzie szafarzowi (czy niegdyś
– radnemu).

Bardzo często staramy się
z księżmi przyjaciółmi podjąć ja-
kiś konkretny duszpasterski temat
kolędy. W tym roku przewodnikiem
kolędowej posługi był Sługa Boży
Papież Jan Paweł II. Modliłem się
o jego wstawiennictwo dla każdej
rodziny i zostawiałem okoliczno-
ściowy obrazek z modlitwą za Pa-
pieża oraz do Papieża o potrzebne
łaski. Starałem się też uwrażliwić
parafian na systematyczny udział
w niedzielnej Mszy św., bo na tym
odcinku religijnego życia panuje

w naszej parafii wielkie zaniedba-
nie. Potwierdza to liczenie wier-
nych biorących udział we Mszy św.,
odbywające się corocznie w maju
i październiku. W naszej parafii
wynik jest bardzo niepokojący, bo
we Mszy św. uczestniczy obecnie
niecałe 41 procent parafian. Jest
to moje bardzo bolesne doświad-
czenie. Jeśli w obecnej, niewykle
trudnej dobie wychowywania mło-
dego pokolenia, tak wielu rodziców
z własnego wyboru odwraca się od
Boga i od Eucharystii, jeśli po-
wszechnym ciężkim grzechem jest
zaniedbywanie udziału we Mszy
św., a do uczestnictwa w niej tak
bardzo nas zachęcał nasz umiło-
wany papież Jan Paweł II, to na
jakich wartościach ci rodzice chcą
wychować swoje dzieci do karności,
obowiązku, umiłowania Ojczyzny
i zachowania wiary przodków? Je-
śli dla wielu osób ważniejszy od
Mszy św. jest wyjazd w niedzielę do
sklepu, na giełdę, to od samego po-
czątku w duszach dzieci tych rodzi-
ców zostaje całkowicie zachwiana
hierarchia wartości, a zaniedbania
nieraz już nie da się później na-
prawić! Dla Ojca św. Jana Pawła II
Msza św. – jak mawiał – była słoń-
cem każdego dnia. Oby w każdej
parafialnej rodzinie popularne sta-
ło się hasło: „My nie możemy żyć
bez Mszy św.”

Zauważam kolejne niepokojące
zjawisko. Coraz więcej małżeństw
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nie ma sakramentu małżeństwa,
a wiele młodych par żyje ze sobą
bez żadnego formalnego związku.
Co gorsze – najczęściej za aprobatą
rodziców. A co z sumieniem? Czy
Dekalog już przestał obowiązywać?
Czy zobowiązania wynikające z sa-
kramentu bierzmowania i sakra-
mentu małżeństwa przestały obo-
wiązywać? Jakie znaczenie dla nas
wszystkich ma w tym kontekście
piąte przykazanie kościelne, które
mówi: „Troszczyć się o potrzeby
wspólnoty Kościoła”?

Tegoroczna kolęda utwierdziła
mnie też w przekonaniu, że wielu
parafian już wcale się nie modli. Nie
odmawia pacierza, nie uczestniczy
we Mszy św., nie bierze udziału
w rekolekcjach św., nie przystępu-
je od lat do spowiedzi i Komunii
św. Są to katolicy legitymujący się
tylko metryką chrztu i I Komunii
św., a może jeszcze sakramentem
bierzmowania. Skąd to przekona-
nie? W czasie wspólnej modlitwy
podczas kolędy nie potrafią odmó-
wić samodzielnie „Zdrowaś Mary-
jo”. Pierwsze potknięcie przyjmuję
jako wynik „stresu”, ale kolejne
(i wciąż te same) błędy świadczą
o zapomnieniu słów modlitwy i są
potwierdzeniem, że ta osoba już się
nie modli!

Czy są pretensje do księdza?
Tak, są! Najczęściej parafianie ob-
winiają mnie, że nie chcę wyrazić
zgody na funkcję ojca czy matki
chrzestnej dla wybranych przez ro-
dzinę kandydatów. Życie bez ślubu
kościelnego czy zupełnie religijne

zaniedbanie tych osób nie powinno
mnie interesować. Jedna z babć
wprost mi zarzuciła: „Jakim pra-
wem ja mieszam się w rodzinne
sprawy”. Nieraz tłumaczę zainte-
resowanym. że nie kochają swojego
dziecka, jeśli na chrzestnych wybie-
rają mu „nieciekawych” krewnych.

Inni uważają, że ponoszę winę
za odwołanie z parafii księdza wi-
kariusza. Tym osobom wyjaśniam,
że obsadzanie i zmiana parafii
przez księży należy do kompetencji
biskupa diecezji. Przenoszeni by-
wają nie tylko księża wikariusze,
ale również księża proboszczowie
i dziekani, jeśli zachodzi taka dusz-
pasterska potrzeba w diecezji.

Ogólnie przyznaję, że w bieżą-
cym roku kolędowanie odbywa się
w atmosferze wielkiej życzliwości
i dobroci parafian. Gorąco dziękuję
Wam za tak liczną obecność. Wielu
bierze na ten dzień zastępstwo,
urlop w pracy, by być na kolędzie,
traktuje to wydarzenie jako uroczy-
stość rodzinną. Dziękuję za ofiary,
które przeznaczam na przygoto-
wanie naszej świątyni do 20-lecia
koronacji cudownego obrazu Matki
Bożej Trąbkowskiej. Dziękuję za
gościnę, za posiłki, za podwiezie-
nie do oddalonych domów. Nade
wszystko dziękuję naszym szafa-
rzom Eucharystii, a także panu
Michałowi, organiście za tak pięk-
ną posługę kolędową.

Wszystkim za wszystko: „Bóg
zapłać”.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2006

1 lutego: Świętej Bożej
Rodzicielki

Lb 6,22–27

Ga 4,4–7

Łk 2,16–21

5 lutego: 5. Niedziela zwykła
Job 7,1–4.6–7

1 Kor 9,16–19.22–23

Mk 1,29–39

Niektórzy uważają, że modlitwą mo-
że być wszystko to, co czynimy
w zjednoczeniu z wolą Bożą – nasza
praca zawodowa, codzienna krząta-
nina, kontakty z ludźmi.

Wiemy, że Jezus, cokolwiek czy-
nił, czynił w zjednoczeniu z Ojcem.
A jednak to było dla Niego za mało.
Nie wystarczała Mu nawet modli-
twa wspólna z innymi w synagodze.
Czytamy, że nad ranem, kiedy by-
ło jeszcze ciemno, po apostolskich
trudach szukał rozmowy sam na
sam z Ojcem – potrzebował osobistej
modlitwy.
12 lutego: 6. Niedziela zwykła

Kpł 13,1–2.45–46

1 Kor 10,31–11,1

Mk 1,40–45

Ci, co żyli za czasów Jezusa, ina-
czej patrzyli na cud niż my dzisiaj.
Dla nich całe życie było Bożym cu-
dem. Nikt go nie sprawdzał. Był dla
wszystkich oczywisty. Cud oczysz-
czenia trędowatego oglądano jako
znak mocy Bożej.

Współczesny człowiek sprawdza
cud, kwestionuje, podważa jego

wiarygodność na wszystkie stro-
ny. Utraciliśmy świeżość, bezpośred-
niość spojrzenia oczyma wiary na
wszystko, co się dzieje w naszym
życiu.

Czy to cudowne wydarzenie
oczyszczenia trędowatego nie jest
dla nas, dziś żyjących – takim zna-
kiem Boga? Czy szukamy w Jego
mocy źródła naszego oczyszczenia
z grzechów?
19 lutego: 7. Niedziela zwykła

Iz 43,18–19.21–22.24b–25
2 Kor 1,18–22
Mk 2,1–12

Ci, którzy nieśli paralityka, nie wie-
dzieli, co zrobić z beznadziejnie cho-
rym. Podrzucili go Panu Jezusowi.
Święty podrzutek.

Kiedy znajdujemy się w sytuacji
beznadziejnej, zostaje nam tylko jed-
no: rzucić się do nóg Jezusa i wołać:
Jezu, ufam Tobie. Ten, kto potrafi
cały powierzyć się Bogu w cierpieniu,
żyje duchem adoracji.
26 lutego: 8. Niedziela zwykła

Oz 2,16–17b.21–22
2 Kor 3,1b–6
Mk 2,18–22

Po rozgrzeszeniu nie odchodzimy
w połatanej, pozszywanej szacie, ale
w szacie całkiem czystej. Mówimy:
„Wierzę w grzechów odpuszczenie”,
a stale opłakujemy dawne dziury.
Spowiedź jest oderwaniem się od
tego, co było niedobre i co już
utonęło w miłosierdziu Bożym.

Ks. Jan Twardowski
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RODZINA NADZIEJĄ ŚWIATA
LIST BISKUPÓW POLSKICH NA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

Siostry i Bracia! Umiłowani
w Chrystusie Panu!

Rachunek sumienia

Liturgiczne święto Świętej Ro-
dziny przypada tym razem niemal-
że na przełomie starego i nowego
roku. Gdy w naturalny sposób pró-
bujemy zdać sprawę Bogu z my-
śli, słów, uczynków i zaniedbań,
a równocześnie pragniemy z na-
dzieją spoglądać w przyszłość, Bóg
stawia nam przed oczyma rodzinę.
Narzucają się pytania o miejsce
rodziny w naszym życiu osobi-
stym oraz o sposób traktowania
rodziny przez polityków, pracodaw-
ców i środki społecznego przekazu.
Stając w prawdzie przed Bogiem,
wszyscy musimy przyznać, że w mi-
jającym roku nie jeden raz zgrzeszy-
liśmy wobec rodziny myślą, mową,
uczynkiem i zaniedbaniem. W na-
szych myślach za mało było rze-
czywistej troski o rodzinę – własną
i w wymiarze całego społeczeństwa.
Za mało też mieliśmy wyobraźni,
do czego prowadzi lekceważenie ro-
dziny. W naszych słowach za mało
było poczucia jej świętości, wielko-
ści i piękna, a niepokojąco wiele
arogancji wobec rodziny i jej praw.
W życiu zawodowym i osobistym
zbyt często zachowywaliśmy się tak
i takie podejmowaliśmy decyzje,
jakbyśmy zwątpili, że miłość winna

być najważniejszym motywem na-
szego działania, a niszcząc rodzinę
– to rzeczywiste i konieczne śro-
dowisko ludzkiego życia – niszczy
się człowieka. W życiu społecznym,
gospodarczym i kulturalnym przy-
zwalaliśmy na lekceważenie rodzi-
ny i jej praw, jakby małżeństwo i ro-
dzina nie było jednym z najcenniej-
szych dóbr ludzkości i podstawową
komórką zdrowego społeczeństwa.
Gdy ten rok dobiega kresu, trze-
ba, aby każdy z nas zrobił uczciwy
rachunek sumienia ze swojego po-
dejścia do rodziny. Trzeba, by każdy
z nas wzbudził żal za grzechy w tym
względzie i podjął mocne postano-
wienie poprawy oraz zadośćuczynił
za wyrządzone krzywdy i popełnio-
ne błędy – zarówno w wymiarze
osobistym jak i społecznym.

Jesteście nadzieją świata

Dzień dzisiejszy to także czas
życzeń i modlitw o jutro. Pro-
simy Boga o to, abyśmy mogli
w przyszłość spoglądać z nadzieją.
Wielu jednak pyta z niepokojem:
czy można dzisiaj mieć nadzieję?
Chcemy jasno i z radością powie-
dzieć: Można! Można i trzeba! Bóg
przez dzisiejsze święto stawia nam
w tym dniu przed oczy rodzinę.
Rodzina jest nadzieją! Rodzina jest
nadzieją dla każdego z nas osobi-
ście, a zarazem nadzieją dla naszej
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Ojczyzny, dla Europy i całego świa-
ta! W dzisiejsze święto staje przed
nami Święta Rodzina.

Zwracamy się najpierw do Was,
Siostry i Bracia, którzy wysoko
sobie cenicie wartość życia rodzin-
nego i staracie się nim żyć jak
najpiękniej, w dobrej i złej do-
li. W imieniu Kościoła pragniemy
Wam za to serdecznie podziękować!
Dziękujemy Wam, którzy zabiega-
cie, aby z każdym dniem coraz
bardziej stanowić jedno, a gdy trze-
ba, umiecie prosić o przebaczenie
i wybaczać sobie nawzajem. Dzię-
kujemy Wam, którzy rozumiecie,
że jedność ciała w małżeństwie
zakłada przede wszystkim jedność
serca. Dziękujemy Wam, którzy pa-
miętacie o jednym z najczęściej
cytowanych przez Sługę Bożego Ja-
na Pawła II sformułowań Soboru
Watykańskiego II, że człowiek nie
może się w pełni odnaleźć inaczej,
jak tylko przez bezinteresowny dar
z samego siebie. Dziękujemy Wam,
którzy walczycie o czas na wspólną
rozmowę i zwyczajne bycie razem.
Dziękujemy Wam, którzy z rado-
ścią podejmujecie Boży dar życia,
trud zrodzenia i wychowania dzie-
ci, którzy rozumiecie, że dajecie
im najwięcej, gdy na początku ich
życia jak najdłużej jesteście z ni-
mi i osobiście troszczycie się o ich
wychowanie. Wy jesteście jak ci
sprawiedliwi, którzy ocalają miasto
przed zagładą. Nabierzcie odwagi!
Nie lękajcie się! Podnieście z dumą
Wasze głowy! Wy jesteście światłem
świata! Wy jesteście solą Ziemi! Wy
dajecie nadzieję światu!

Z nadzieją można bowiem my-
śleć o jutrze naszej Ojczyzny, Eu-
ropy i świata, jeżeli będą je budo-
wali ludzie, którzy wierzą w miłość
i chcą nią żyć na co dzień, ro-
zumiejąc ją nie tylko jako emocje
i źródło wrażeń, lecz jako szczęśliwą
możliwość wzięcia odpowiedzialno-
ści za osobę umiłowaną, aby cieszyć
się nierozerwalnym i wyłącznym
z nią związkiem na zawsze. Ludzie,
którzy z poczuciem świętości i z za-
chwytem w sercach patrzą na mi-
sterium ciała ludzkiego i dar współ-
życia małżeńskiego, którzy nowe
dziecko witają w rodzinie modlitwą
uwielbienia, a na każde życie –
od poczęcia do naturalnej śmierci
– patrzą jak na świętość. Ludzie,
dla których zawsze i wszędzie bez-
względną wartością jest godność
osoby ludzkiej.

Bądźcie nadzieją świata

Zwracamy się także do Was,
Siostry i Bracia, którzy, dla za-
pewnienia utrzymania rodziny, dla
zdobycia mieszkania bądź funduszy
na kształcenie dzieci podejmujecie
pracę ponad Wasze siły. Rozumie-
my wasze niesprawiedliwe położe-
nie i chcemy walczyć o zmiany na
waszą korzyść. Równocześnie jed-
nak poważnie obawiamy się, abyście
pracując i poświęcając się dla Waszej
rodziny, nie poczuli się w niej któ-
regoś dnia wyobcowani, ponieważ
ciągle nieobecni. W miarę Waszych
możliwości starajcie się zatem sta-
le być obecni w codziennym życiu
domowym.
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Myślimy też o Was, Siostry i Bra-
cia, którzy kładąc nacisk na karie-
rę zawodową i samorealizację, al-
bo chcąc szybko osiągnąć dobrobyt
materialny, nie przywiązujecie na-
leżytej wagi do życia małżeńskiego
i rodzinnego, zaś życie rodzinne
odsuwacie na dalszy plan w syste-
mie waszych wartości. Pamiętajcie,
chociaż byście zdobyli szczyty ka-
riery zawodowej, jeżeli zaniedbacie
głębokie i dojrzałe życie rodzinne,
zaniedbacie to, co najważniejsze.
O zmierzchu życia będziemy sądze-
ni z Miłości! Powołanie do życia
w rodzinie – powołanie, aby być
żoną i mężem, matką i ojcem –
wyznacza nieprzekraczalne granice
wszelkiemu zaangażowaniu zawo-
dowemu i społecznemu.

Bóg źródłem nadziei,
«która jest w Was»

Siostry i Bracia! Rodziny! Wy,
którzy jesteście i którzy macie być
nadzieją świata! Niemożliwe jest,
abyście zrealizowali to powołanie
o własnych siłach. Musicie przy-
lgnąć do Chrystusa. Nie zapomi-
najcie, że Sługa Boży Jan Pa-
weł II – papież, który doskonale
znał i kochał rodzinę oraz zostawił
w spuściźnie Kościołowi pogłębioną
duchowość małżeńską – wskazu-
jąc w swoim Liście do Rodzin na
Chrystusa obecnego w Eucharystii,
podkreśla mocno, że dla małżeń-
stwa i rodziny nie ma innej mocy
i mądrości! Przypominając te słowa,
zapraszamy każdą rodzinę do regu-
larnego uczestnictwa w niedzielnej

Mszy Świętej. Niech to będzie pełne
uczestnictwo. Dla dojrzałych chrze-
ścijan nie do pomyślenia jest obec-
ność na Mszy bez przystąpienia do
Komunii Świętej. Nie przechodźcie
obojętnie obok tego Skarbu Kościoła
i wciąż żywego Źródła Życia i Mi-
łości! Małżeństwo bez Eucharystii
nie jest w stanie żyć pełnią swe-
go powołania! Przypomnijcie sobie,
Umiłowani, jak w dniu Waszego
ślubu przyprowadził Was Kościół
przed sam ołtarz, na którym odpra-
wiała się Msza Święta. Chciał Wam
powiedzieć w ten sposób: Patrzcie
na Chrystusa i uczcie się kochać
jak On, który umiłowawszy, wydał
samego siebie. Spotkanie z Chrystu-
sem w Eucharystii, umacnia w nas
za każdym razem tę moc miłowania.

W całym świecie – również
w naszej Ojczyźnie – wzrasta licz-
ba ludzi nawiedzających świątynie,
aby trwać na adoracji Pana Jezu-
sa w Najświętszym Sakramencie.
Serdecznie do tego wszystkich za-
chęcamy. Pośród Waszych pracowi-
tych dni, szukajcie chwil, aby być
z Jezusem, w ciszy pełnej wdzięcz-
ności i zadziwienia. Pozwólcie Mu
coraz głębiej wchodzić w Wasze ży-
cie. Niech rośnie Wasza miłość ku
Niemu przez doświadczenie Jego
miłości. Duszpasterze rodzin zgod-
nie świadczą, że regularna adoracja
Najświętszego Sakramentu odmie-
nia najtrudniejsze sytuacje życia
małżeńskiego! A z Eucharystią ści-
śle związany jest sakrament pojed-
nania, przeżywany jako regularna
praca nad sobą.
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W jaki sposób możemy zachę-
cić Was do wspólnej modlitwy
w małżeństwie i rodzinie? Czytamy
w Familiaris consortio, że komu-
nia, a więc najściślejsze i najgłęb-
sze zjednoczenie małżonków w mo-
dlitwie jest jednocześnie owocem
i wymogiem komunii otrzymanej
w sakramencie małżeństwa. Bez
modlitwy nie staniecie się nadzieją
dla świata. Chrystus mówi jasno, że
bez Niego nic nie możemy uczynić!

«Przywracajmy nadzieję ubogim»

Siostry i Bracia! Mówimy do
Was, ale czujemy też obowiązek, aby
mówić w Waszym imieniu. Zwra-
camy się do rządzących i do tych,
którzy stanowią prawo, do praco-
dawców a także do dziennikarzy
i właścicieli środków społecznego
przekazu. Zapraszamy wszystkich
do współpracy. Każdy na swój spo-
sób może pomóc rodzinie, aby była
tym, czym może i czym być powinna
– nadzieją dla świata.

Dotychczasowa polityka pań-
stwa nie wspierała i nie broniła
praw rodziny jak należy. Umoż-
liwiła rabunkową postawę wielu
pracodawców wobec rodziny. Z nie-
pokojem i z wewnętrznym cier-
pieniem patrzymy, jak ogromnego
spustoszenia w życiu małżeńskim
dokonuje praca w niedzielę. Ćwierć
wieku temu ludzie w Gdańsku do-
magali się poszanowania dni wol-
nych od pracy. Nieuporządkowana
chęć zysku natychmiast i za wszel-
ką cenę, nie może dzisiaj ograbiać
ludzi z tego, co wtedy uznawali-
śmy za jedno z podstawowych praw

i wartości. Pracownik nie jest i nie
może być uważany jedynie za siłę
roboczą. To są matki i ojcowie, żony
i mężowie, którym trzeba zagwa-
rantować najbardziej elementarne
prawo do życia rodzinnego i mał-
żeńskiego.

Katolicka nauka społeczna przy-
pomina od zawsze, że rodząc i wy-
chowując dzieci oraz kształtując
atmosferę miłości, rodzina służy
społeczeństwu i wypracowuje przy-
szłość świata. Tego istotnego wkła-
du rodziny w przyszłość Narodu nie
wolno lekceważyć szczególnie u nas,
w Polsce. Chociaż wszystkie naro-
dy swój byt i rozwój zawdzięczają
rodzinie, nasz Naród ma wobec ro-
dziny szczególny dług wdzięczności.
Przez pokolenia rodzina polska mu-
siała zastępować państwo i brać na
siebie odpowiedzialność za kształt,
trwanie i przyszłość naszego Na-
rodu wtedy, gdy państwa polskiego
nie było na mapie świata i wte-
dy, gdy państwu na Narodzie nie
zależało.

Naród polski ma wobec polskiej
rodziny wielki dług wdzięczności.
To w rodzinie przetrwał język pol-
ski, kultura narodowa i prawda
o dziejach ojczystych. To w zdrowej
rodzinie najmocniej i najtrwalej ży-
je pamięć bohaterów narodowych,
którzy śpiewali «Ojczyznę wolną
racz nam wrócić, Panie» i za tę
wolność płacili więzieniem, własną
krwią a często życiem.

Polska nie może zapomnieć o ro-
dzinie. Dlatego z nadzieją patrzymy
na zapowiedź wydłużenia okresu
płatnych urlopów macierzyńskich.
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Niepokoi żądanie stawiane przez
pracodawców młodym mężatkom,
aby w najbliższym czasie nie ro-
dziły dzieci. Niepokoi żądanie tzw.
dyspozycyjności w pracy, które unie-
możliwia życie osobiste pracownika.
Niepokoi wreszcie pokrętne żądanie
tzw. samozatrudnienia, oraz prze-
dłużanie bez końca umowy na czas
określony.

A iluż to rzemieślników, ile
drobnych firm rodzinnych zosta-
ło zniszczonych, bo wielu bogatych
bezkarnie nie płaci za wykonaną
pracę, uznając ten proceder ja-
ko najtańszy środek kredytowania?
To wszystko powoduje niepewność
i stres, niszczy spokój rodzinny,
odbiera nadzieję, a w rezultacie na-
stępuje gwałtowny wzrost depresji,
konsekwencja niezliczonych ludz-
kich dramatów.

W tym roku program duszpa-
sterski Kościoła w Polsce koncen-
truje się wokół wezwania «Przy-
wracajmy nadzieję ubogim». Tymi
ubogimi są także polskie rodziny!
Nie odbierajmy rodzinie nadziei!

Przez pamięć Sługi Bożego
Jana Pawła II

Siostry i Bracia! Rok, który do-
biega kresu pozostanie na zawsze
w naszej pamięci i w historii świa-
ta, jako rok powrotu Jana Pawła
II do Domu Ojca. Pamiętamy jak
swoim cierpieniem rozpalił w nas
poczucie powszechnego braterstwa
i odnowił w nas nadzieję. W kontek-
ście naszych rozważań szczególnie
wymowne stają się więc Jego słowa

z 29 maja 1994 r., gdy wróciwszy
ze szpitala, tłumaczył dlaczego mu-
siał cierpieć. Mówił wtedy: Dlatego,
że rodzina jest zagrożona, rodzina
jest atakowana. Także Papież musi
być atakowany, musi cierpieć (. . .)
by przygotować przyszłość, trzecie
tysiąclecie rodzin, każdej rodziny
i wszystkich rodzin. (. . .) Zrozu-
miałem, że potrzeba było, bym dys-
ponował tym argumentem wobec
możnych tego świata. (. . .) Jakich
mogę użyć argumentów? Pozostaje
mi argument cierpienia. Chciałbym
im powiedzieć: zrozumcie to. Zro-
zumcie, dlaczego Papież znowu był
w szpitalu, dlaczego znów cierpiał.
Zrozumcie to, przemyślcie to, jesz-
cze raz!

Ośmielamy się zwrócić do Was
wszystkich, Siostry i Bracia z ser-
deczną prośbą, abyśmy nie zlekce-
ważyli cierpienia Sługi Bożego a na-
szego Rodaka. Przez Jego pamięć
i miłość do Niego, zróbmy wszyscy,
co od nas zależy, aby rodzina była
nadzieją świata.

Niech Maryja, której w Ślubach
jasnogórskich przyrzekaliśmy «czu-
wać na progu ogniska domowego,
aby przy nim życie Polaków było
bezpieczne» da nam mądre i wielko-
duszne serca. Niech wybłaga, «aby
w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci
narodu żyły w miłości i sprawiedli-
wości, w zgodzie i pokoju. . .».

Od tronu Jasnogórskiej Matki
Kościoła z serca błogosławimy.

Jasna Góra, 14 listopada 2005 r.

Kardynałowie, Arcybiskupi

i Biskupi Polscy
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„BÓG JEST ŚWIATŁOŚCIĄ” (1 J 1,5)
List Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Drodzy Przyjaciele Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego!

Widzę niebo otwarte i Syna Czło-

wieczego, stojącego po prawicy Bo-

ga! (Dz 6,10).
Świadectwo wiary św. Szczepa-

na, potwierdzone przelaniem krwi
za Chrystusa, skłania nas do reflek-
sji nad własną wiarą i świadectwem
życia. Pierwszy męczennik zachę-
ca do pochylenia się nad Bożym
Żłóbkiem, by w świetle Tajemnicy
Wcielenia spojrzeć we własne serce
i odpowiedzieć na pytanie, czy ja
też postępuję zgodnie z wyznawaną
wiarą? Czy ja też jestem gotów iść
za Chrystusem, nie tylko wtedy,
gdy to nic nie kosztuje, ale także,
a może przede wszystkim wtedy,
kiedy odważne opowiedzenie się za
Nim może w konsekwencji przy-
nieść ból i cierpienie. Postawa św.
Szczepana przypomina, że Ewan-
gelia jest trudna i wymagająca,
a jednocześnie uświadamia nam,
że trzeba ją przyjąć, nawet za cenę
życia, bo jako wierzący jesteśmy
powołani, aby iść za Chrystusem
aż po Krzyż. (. . .)

W tej ewangelicznej drodze
za Chrystusem towarzyszyło nam
przez ostatnie 27 lat świadectwo
życia i wiary Wielkiego Polaka
i Wielkiego Papieża, Sługi Bożego
Jana Pawła II. Od pierwszego dnia
pontyfikatu Papież-Polak dodawał

odwagi i budził nadzieję. Wołał
do wszystkich, aby nie lękali się
Boga, który stał się człowiekiem,
i z ufnością mówili do Niego: „Oj-
cze”. Wszystkich ludzi dobrej woli
wzywał do moralnego odradzania
Europy i świata poprzez świadec-
two chrześcijańskiej postawy oraz
publiczne wyznawanie swojej wia-
ry w życiu codziennym. Kościołowi
i światu ukazywał nadprzyrodzony
wymiar życia oraz optymizm i wia-
rę w człowieka. „Nie lękajcie się
tajemnicy Boga, nie lękajcie się Je-
go miłości i nie lękajcie się słabości
człowieka, ani też jego wielkości!
Człowiek nie przestaje być wielki
nawet w swojej słabości”. Przeko-
nywał, że Bóg jest Bogiem miło-
sierdzia. Wzywał do otwarcia drzwi
Chrystusowi, bo bez Chrystusa nie
można zrozumieć człowieka i świa-
ta, w którym żyjemy. Zapewniając
młodzież, że jest przyszłością świa-
ta i nadzieją Kościoła, zachęcał, aby
swoje życie i przyszłość budowała
na trwałym fundamencie – na ko-
chającym Bogu, który jest wierny
swojej miłości do człowieka.

Poprzez swoje nauczanie Jan
Paweł II był zawsze obecny w na-
szej Uczelni. Jednak uroczysta
inauguracja roku akademickiego
2005/2006 w dniu 16 października,
miała dla nas znaczenie wyjątko-
we. Tego bowiem dnia, dokładnie
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w dwudziestą siódmą rocznicę wy-
boru Naszego Profesora na Stoli-
cę Piotrową, Katolicki Uniwersytet
Lubelski oficjalnie przyjął imię Ja-
na Pawła II.

Jesteśmy świadomi, że imię to
stanowi jednocześnie zaszczyt i zo-
bowiązanie dla wszystkich pracow-
ników i studentów Uczelni. Zo-
bowiązuje nas do wierności Jego
przesłaniu, do rozwijania Jego my-
śli i dawania świadectwa, jak należy
służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyź-
nie.

Katolicki Uniwersytet Lubelski
od początku swej historii wiernie
służy tym wartościom, z uwagą
odczytując znaki czasu. Pontyfikat
naszego Patrona obfitował w ta-
kie właśnie znaki. To On położył
tak duży nacisk na wychowanie
młodego pokolenia ku wartościom
i do miłości. To On kształtował
sumienia, przypominając uniwer-
salne i zawsze aktualne prawdy
zawarte w Bożych przykazaniach.
On też doprowadził do otwarcia Ko-
ścioła na Wschód i rozwijał „meta-
forę «dwóch płuc», którymi winna
oddychać Europa, zespalając w so-
bie tradycje Wschodu i Zachodu”.

W naszym Uniwersytecie stara-
my się praktycznie realizować idee
płynące z bogactwa tego wielkiego
Pontyfikatu. Od roku 1982 rozwija
swoją owocną działalność Instytut
Jana Pawła II, który m.in. poprzez
czasopismo „Ethos” propaguje Je-
go myśl i nauczanie, szczególnie
w wymiarze etycznym i moralnym.

W Instytucie Pedagogiki utworzy-
liśmy Katedrę Pedagogiki Chrze-
ścijańskiej, aby jeszcze wnikliwiej
zwrócić uwagę na potrzebę kształ-
towania charakteru młodych ludzi
w oparciu o ewangeliczne wartości.
W ramach obowiązkowych wykła-
dów z Katolickiej Nauki Społecznej
na wszystkich kierunkach studiów
wprowadziliśmy wykład myśli i na-
uczania Jana Pawła II. Staramy
się też tak formułować naszą ofer-
tę dydaktyczną, aby stanowiła ona
pomoc w zdobywaniu wykształ-
cenia przez młodzież ze Wscho-
du. W chwili obecnej na naszej
uczelni studiuje 600 obcokrajow-
ców, w większości pochodzących
z terytorium byłego ZSRR. Ich
kształcenie to także jakiś wymiar
uczestnictwa naszego Uniwersyte-
tu w budowaniu wspólnej Europy.

Pamiętamy także słowa Ojca
Świętego, które padły 9 czerwca
1987 roku podczas spotkania z pra-
cownikami i studentami na naszym
uniwersyteckim dziedzińcu: „Uni-
wersytecie! Alma Mater! Jesteś ob-
jęty tą miłością, którą Chrystus do
końca umiłował. Jesteś objęty Eu-
charystią. Trwaj w tym zbawczym
uścisku Odkupiciela świata. Służ
Prawdzie! Jeśli służysz Prawdzie
– służysz Wolności. Wyzwalaniu
człowieka i narodu. Służysz Ży-
ciu!”

Ojciec Święty niestrudzenie słu-
żył prawdzie i bronił jej. Bronił
prawdy o ludzkiej godności; bronił
prawdy o sprawiedliwości społecz-
nej i o prawie do wolności; bronił
prawdy o sensie cierpienia i god-
nego umierania. Głosił cywilizację
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miłości, broniąc ludzkiego życia
oraz godności małżeństwa i rodzi-
ny; fascynował, nie tylko młodych,
swym głębokim poszanowaniem dla
człowieka, dla jego rozumu i woli
oraz dla jego sumienia i wolności,
ale także z mocą przypominał, że
„jeśli męczeństwo jest najwyższym
świadectwem o prawdzie moralnej,
do którego stosunkowo nieliczni
są wezwani, to istnieje także obo-
wiązek świadectwa, które wszyscy
chrześcijanie winni być gotowi skła-
dać każdego dnia, nawet za cenę
cierpień i wielkich ofiar”.

Żywię głęboką nadzieję, że spo-
łeczność akademicka Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II będzie te wskazania pie-
czołowicie wypełniać. Jak w prze-
szłości, tak i teraz będziemy się
starali odnajdywać prawdę, stano-
wiącą fundament w zmieniającym
się świecie i służyć jej, zwłaszcza że
nasz Patron swoim życiem, aż do
końca, dostarczał nam przykładów,
jak należy to czynić.

Na początku kwietnia, kiedy
Ojciec Święty odszedł do domu
Ojca, przeżyliśmy swoiste rekolek-
cje. Nasze korytarze, dziedziniec
uniwersytecki, a przede wszyst-
kim znajdujący się na nim pomnik
Jana Pawła II, nabrały charakteru
wręcz sakralnego. Młodzież, dorośli
i dzieci tłumnie przybywali, aby za-
manifestować swoją miłość i przy-
wiązanie do Zmarłego. Tysiące osób
wpisały się do Księgi Kondolencyj-
nej, wyłożonej w głównym holu
Uniwersytetu. W tamtych dniach

towarzyszyło nam wszystkim sku-
pienie, powaga i przekonanie, że
w jakiś sposób dotykamy rzeczywi-
stości nadprzyrodzonej.

Teraz pochylając się nad betle-
jemskim Żłóbkiem mamy jeszcze
większą świadomość prawdy, którą
Jan Paweł II chciał nam przekazać
poprzez cały swój Pontyfikat. On
był tylko sługą Tego, który nam,
wątpiącym i grzesznym, dał swoje-
go Syna. Był Świadkiem Światłości.
Obyśmy wszyscy znaleźli w sobie
dość siły, wybaczenia i otwartości
na Prawdę, aby stać się Synami
Światłości.

Wszystkim naszym Przyjacio-
łom i Dobrodziejom w kraju i za
granicą, tym, którzy dzielą się z na-
mi swoim groszem, Czcigodnym
Księżom Biskupom, Wielebnemu
Duchowieństwu, Siostrom Zakon-
nym i wszystkim wiernym skła-
dam w imieniu społeczności akade-
mickiej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II gorące
podziękowania i serdeczne życze-
nia świąteczne. Niech blask, który
opromieniał Dzieciątko w Betlejem,
radując jednakowo pasterzy i mę-
drców, towarzyszy nam wszystkim
w naszych codziennych poszukiwa-
niach prawdy i sensu życia, a świa-
domość Bożej miłości pomaga nam
być lepszymi.

Lublin, Boże Narodzenie 2005.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk,

Rektor Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II
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ARE PATRIAE
OŁTARZ OJCZYZNY

Wchodząc do katedry na Wawe-
lu, czujemy powiew wielkiej historii
Polski. Było to miejsce koronacji
królów i królewskich małżonek, tu
władcy chrzcili swe dzieci i zawierali
małżeństwa. Katedra była również
miejscem pogrzebów i wiecznego
spoczynku monarchów. Przebywają-
cy na Wawelu królowie przychodzili
do niej z najbliższymi, aby uczest-
niczyć w nabożeństwach, a wraca-
jący z wojen wodzowie dziękowali
za zwycięstwo. Władysław Jagieł-
ło zawiesił w katedrze wawelskiej
chorągwie krzyżackie zdobyte pod
Grunwaldem, a Jan III Sobieski
trofea spod Wiednia. W czasie zabo-
rów kościół był niemym świadkiem
dawnej chwały Polski.

Katedra jest kościołem trójna-
wowym, na kolumnach, dzielących
świątynię na trzy części, stoją cztery
drewniane posągi. Rzeźby przedsta-
wiają Ojców Kościoła: św. Hieroni-
ma, św. Ambrożego, św. Grzegorza
(papieża) i św. Augustyna (biskupa).
Święty Hieronim po prawej stronie
wyciąga cierń z łapy lwa, a św. Am-
broży po lewej stronie trzyma w rę-
ku model kościoła. Te dwie rzeźby
są według historyków dziełem Wita
Stwosza, część badaczy sądzi, że po-
chodzą z pracowni mistrza i mogli je
wykonać jego uczniowie. Malowidła
na ścianach pochodzą z początku
XVII wieku i przedstawiają Chry-
stusa, Najświętszą Maryję Pannę
i aniołów. Natomiast witraż w oknie

obok chóru muzycznego, projektu
Józefa Mehoffera, przedstawia syna
Kazimierza Jagiellończyka, św. Ka-
zimierza i został wykonany dopiero
w 1916 r. Osobliwością katedry jest
to, że nawa główna jest krótsza od
prezbiterium. Nawę główną zamyka
kaplica – konfesja* św. Stanisława.
Ten swoisty ołtarz znajduje się do-
kładnie na przecięciu nawy głównej
z transeptem (nawa poprzeczna).
Jest to najważniejsze i zarazem
centralne miejsce świątyni. Pier-
wotnie od 1184 r. przechowywano
tu relikwie św. Floriana. W 1254 r.
umieszczono w tym miejscu docze-
sne szczątki biskupa męczennika
św. Stanisława. Pierwsza trumna –
relikwiarz – była darem księżniczki
Kingi (1234–1292), córki Beli IV
króla węgierskiego, a żony Bole-
sława V Wstydliwego (beatyfikowa-
na w 1690 r.). Ta średniowieczna
trumna została przetopiona, a uzy-
skane srebro posłużyło na wykona-
nie obecnej. Druga trumna fundacji
Zygmunta III Wazy z 1633 r. zo-
stała w 1657 r. zrabowana przez
Szwedów. Kaplica – konfesja pocho-
dzi z lat 1626–1629 i ufundował ją
biskup Marcin Szyszkowski. Całość
zaprojektował Jan Trevano, a figury
patronów naszego państwa wyko-
nał Antoni Lagostini. W ten sposób
powstał wolno stojący baldachim
z czarnego marmuru ozdobiony zło-
conymi brązami. Pod kopułą tego
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Katedra Wawelska z konfesją św. Stanisława.

baldachimu, na płycie ołtarza usta-
wiono srebrną trumnę – relikwiarz
biskupa Stanisława. Fundatorem jej
jest biskup Piotr Gembicki. Zosta-
ła wykonana w latach 1669–1671
w Gdańsku w warsztacie Piotra von
der Rennena. Pochodził on ze zna-
nej rodziny złotników. Jego ojciec
Rajnold przybył w XVI wieku do
Gdańska z Nadrenii i w 1592 r.
został mistrzem cechowym. Rada
miejska zamówiła u Piotra Renne-
na w 1646 r. srebrną misę, którą
podarowała Marii Ludwice z okazji
ślubu z Władysławem IV. Z ra-
chunków biskupich we Fromborku
wiemy, że Rennen wykonał w 1644 r.
za wielką sumę tron biskupi, który
niestety nie zachował się do naszych
czasów. Ten złotnik gdański wyko-
nał również trumnę dla katedry

w Gnieźnie na szczątki św. Wojcie-
cha. Te dwie trumny – relikwiarze
gdańskiego mistrza, stanowią je-
den z najcenniejszych przykładów
sztuki europejskiej. P. Rennenowi
w pracy pomagał prawdopodobnie
złotnik Jakub Jägera z Augsburga.
Krakowską trumnę św. Stanisła-
wa na ramionach trzymają czterej
aniołowie. Ich skarga rozpoczyna
dramat Stanisława Wyspiańskiego
pt. „Akropolis”. Na bokach trumny
umieszczono 10 scen ukazujących
życie, męczeńską śmierć i cuda św.
Stanisława. Na górnej płycie osadzo-
no: pastorał, krzyż i mitrę biskupią.
Mimo że konfesja powstawała na
przestrzeni 50 lat, stanowi dzieło
pełne harmonii i elegancji. Reli-
kwiarzy tego rodzaju i tej klasy jest
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w Europie tylko kilka. Dla nas istot-
ną informacją jest to, że w XVII w.
złotnicy z Gdańska przyjmują za-
mówienia składane wcześniej przez
królów i fundatorów w Norymber-
dze. Za konfesją św. Stanisława
znajduje się prezbiterium. Drew-
niane barokowe stelle wykonał na
początku XVII w. Jan Szabry. Powy-
żej zawieszono flandryjskie gobeliny
krajobrazowe. W sklepieniu zacho-
wał się kamienny zwornik z ok.
1346 r. przedstawiający Chrystusa
Zmartwychwstałego, którego ado-
ruje św. Wacław i św. Stanisław
w otoczeniu aniołów. Nad głównym
ołtarzem znajduje się oryginalne
sklepienie gotyckie tworzące w jed-
nym przęśle układ dziesięciopolowy.
Ołtarz główny barokowy, cały złoco-
ny pochodzi z ok. 1650 r. i przed-
stawia Chrystusa ukrzyżowanego.
Obraz ten to prawdopodobnie dzie-
ło nadwornego malarza Wazów –
Tomasza Dolabelli. Po prawej stro-
nie ołtarza znajduje się baldachim
wykonany w 1734 r. na koronację
Augusta III. Pod baldachimem stoi

piękne barokowe krzesło z herbem
Nałęcz biskupa Gembickiego. Tu
zasiadał zawsze Jan Paweł II, kiedy
przebywał w katedrze, a królowie
wysłuchiwali w tym miejscu kazań.
Po lewej stronie ambitu w baro-
kowym – wykonanym w czarnym
marmurze – ołtarzu, na tle srebr-
nej XVII-wiecznej blachy umiesz-
czony jest wielki drewniany krucy-
fiks. Nazywany jest krzyżem królo-
wej Jadwigi. Przed nim modliła się
pierwsza żona Władysława Jagiełły.
W czasie zaborów wizerunek ukrzy-
żowanego Chrystusa został zakryty
czarną tiulową krepą. Przed tym
ołtarzem 17 września 1912 r. Mszę
św. odprawił Angelo Giuseppe Ron-
calli, późniejszy papież Jan XXIII.
Nawę główną i prezbiterium ota-
cza wieniec 21 kaplic. W następnym
artykule opiszę kaplicę Zygmuntow-
ską – perłę polskiego renesansu.

Mariusz Paradecki

* konfesja – grób świętego, męczennika
pod ołtarzem lub baldachimem.

Piotr von Rennen, trumna św. Stanisława.
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AKCEPTACJA KULTURY ŻYCIA
Przesłanie encykliki papieża Jana Pawła II „Evangelium vitae”

Upłynęło już dziesięć lat od
wydania encykliki papieża Jana
Pawła II Evangelium vitae. Mo-
że właśnie teraz, kiedy kwestie
życia wydają się bardziej palące,
niż kiedykolwiek, nadszedł wła-
ściwy moment, aby „rozdmuchać
płomień” tego epokowego doku-
mentu. Encyklika, opublikowana
w uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego, głosi, że sercem przesłania
Jezusa jest Ewangelia życia: „Ja
przyszedłem po to, aby owce mia-
ły życie i miały je w obfitości”
(J 10,10). Tekst papieskiego doku-
mentu jest tak wspaniały, że żadne
streszczenie nie jest w stanie oddać
go w pełni.

Zamiast więc silić się na oma-
wianie całego tekstu, przyjrzyjmy
się trzem jego głównym myślom:
wartości każdego życia ludzkie-
go, wezwaniu do solidarności oraz
szeroko zakrojonemu programowi
obrony życia. Pamiętając o tych
trzech punktach, będziemy mogli
właściwie spojrzeć na sprawę ba-
dań nad komórkami macierzysty-
mi pozyskiwanymi z embrionów
i dojść do głębszego zrozumienia
tego, w jaki sposób sam Bóg patrzy
na tę kontrowersyjną kwestię.

Życie jest zawsze dobrem

Pierwszą – i najważniejszą –
zasadą Ewangelii życia jest to, że

Bóg powierza każde życie swojemu
Kościołowi. Czy naprawdę każde?
Nawet życie tych, którzy nie na-
leżą do Kościoła, którzy nigdy nie
słyszeli Ewangelii? Otóż tak!

Jezus przyszedł na świat, aby
oddać życie za wszystkich, od nie-
narodzonych, którzy dopiero za-
czerpną swój pierwszy oddech, do
starców, którzy wkrótce wydadzą
ostatnie tchnienie. Swą misję tro-
ski o każdego człowieka stworzo-
nego przez Boga kontynuuje dziś
za pośrednictwem Kościoła będą-
cego Jego Ciałem na ziemi. Zanu-
rzeni przez chrzest w życie same-
go Chrystusa, staliśmy się ludem
życia. Oznacza to, że zostaliśmy
wezwani, by pomagać wszystkim
ludziom nabrać głębokiego sza-
cunku i miłości do każdego życia
ludzkiego (por. 1 Tm 6,19). Tak
więc być Kościołem Jezusa to sta-
wać po stronie życia – i to każdego
życia.

Skoro Bóg jest Ojcem wszel-
kiego życia, możemy śmiało wy-
znać, że życie jest zawsze do-
brem. Wszelkie życie pochodzi od
miłosiernego Boga, który kocha
i przebacza. Wszelkie ludzkie ży-
cie uczynił Bóg „obrazem swej
własnej wieczności” i przeznaczył
„dla nieśmiertelności” (Mdr 2,23).
Wszelkie ludzkie życiezostało też
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odkupione przez Syna Bożego, któ-
rego ofiara obejmuje każdą osobę
ludzką. Bóg nigdy nie żałuje, że
kogoś z nas stworzył. Nie odrzuca
żadnej ludzkiej istoty, twierdząc,
że nie jest dostatecznie dobra. Po
prostu nie może tego uczynić, gdyż
wszyscy narodziliśmy się z dobroci
i miłości Jego samego.

Ważne, abyśmy rozumieli, że
dobroć ta jest nam dana, a nie
przez nas osiągnięta. Wartość
i godność osoby nie wynika z jej
zdolności czy talentów, ale z pro-
stego faktu, że jest stworzona
i upragniona przez Ojca niebie-
skiego, podtrzymywana Jego ła-
ską, odkupiona przez Jego Syna
i zaproszona do wiecznego uczest-
nictwa w Jego życiu.

Skoro życie ma swe korzenie
w stwórczej miłości Boga i ofierze
Jezusa, opowiedzenie się po stro-
nie życia jest opowiedzeniem się
za Jezusem Chrystusem. Nie są
to rozgrywki partyjne. Nie jest to
zbiór postulatów poddany pod gło-
sowanie członkom Kościoła. Jak
napisał Jan Paweł II: „Ewangelia
życia jest rzeczywistością konkret-
ną i osobową, gdyż polega na
głoszeniu osoby samego Jezusa”
(Evangelium vitae, 29).

Solidarni ze sobą

Stając się jedno z nami przez
przyjęcie ludzkiego ciała, Jezus
w najradykalniejszy z możliwych
sposobów pokazał nam, co to zna-
czy, że jesteśmy powierzeni sobie

nawzajem. On sam powierzył się
ludzkim rodzicom, jednocząc się
zarazem z nami wszystkimi, odda-
jąc się nam aż do końca. Podobnie
Bóg powierza nas sobie nawzajem,
abyśmy byli solidarni ze wszystki-
mi, z którymi połączył nas ludzki
los.

Według papieża Jana Pawła
II: „Jako uczniowie Jezusa, je-
steśmy wezwani, aby stawać się
bliźnim każdego człowieka (por.
Łk 10,29–37), poświęcając szcze-
gólną uwagę ubogim, samotnym,
potrzebującym... Dlatego musimy
uznać, że także do nas odnosi się
wezwanie i osąd zawarty w za-
wsze aktualnych słowach św. Jana
Złotoustego: «Chcesz czcić Chry-
stusa? Nie gardź Nim, gdy ujrzysz
Go nagim. Nie oddawaj Mu czci
w świątyni, odzianemu w jedwa-
bie, aby potem wzgardzić Nim za
bramą, gdzie cierpi zimno i na-
gość»” (Evangelium vitae, 87).

Zasada solidarności nie ma być
jedynie teorią, roztrząsaną przez
socjologów i rozwijaną przez teolo-
gów. Wymaga ona przede wszyst-
kim nawrócenia. Na początku ży-
cia wiarą w Chrystusa fascynuje-
my się tą zdumiewającą prawdą, że
Jezus nas odkupił. „Jezus umarł
za mnie” – powtarzamy pełni po-
dziwu, że Syn Boży interesuje się
nami osobiście. Jednak, w miarę
jak wzrastamy w modlitwie i uczy-
my się żyć wiarą, Duch Święty
stopniowo ukazuje nam, że Jezus
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umarł za nas wszystkich, nawet
za tych, których nie lubimy, i tych,
którzy zranili nas w przeszłości.
Duch Święty poucza nas, że nie
jesteśmy tylko pojedynczymi ludź-
mi zbawionymi przez Jezusa, ale
będąc członkami Jego Ciała, nale-
żymy do siebie nawzajem.

Należymy do naszych przy-
jaciół i bliźnich. Należymy do
nieznajomych z odległych stron
świata. Jesteśmy ściśle związani
z cierpiącymi nędzę, z bezdom-
nymi z ulic naszych miast, ale
także z szefami wielkich korpo-
racji czy ze sprawującymi władzę.
Należymy też, wracając do naszego
tematu, do każdego zamrożonego
embrionu w klinice płodności, do
każdego nienarodzonego dziecka
w łonie matki oraz do każdego,
kto dziś umrze i stanie przed
Panem twarzą w twarz. Wszyscy
oni są naszymi braćmi i siostrami,
których teraźniejszość i przyszłość
spleciona jest z naszą na wiele spo-
sobów, o których mamy zaledwie
mgliste pojęcie.

Szeroko zakrojony program
obrony życia

Program obrony życia jest tak
rozległy jak samo życie. Obro-
na życia rozciąga się na wszyst-
kie obszary, gdzie zagrożone jest
dobro i świętość życia. Jak pi-
sał Jan Paweł II: „Wszystko, co
godzi w samo życie, jak wszelkie-
go rodzaju zabójstwa, ludobójstwa,

spędzanie płodu, eutanazja i do-
browolne samobójstwo; wszystko,
cokolwiek narusza całość osoby
ludzkiej, jak okaleczenia, tortu-
ry zadawane ciału i duszy, próby
wywierania przymusu psychiczne-
go; wszystko co ubliża godności
ludzkiej, jak nieludzkie warunki
życia, arbitralne aresztowania, de-
portacje, niewolnictwo, prostytu-
cja, handel kobietami i młodzieżą;
a także nieludzkie warunki pracy,
w których traktuje się pracowni-
ków jak zwykłe narzędzia zysku,
a nie jak wolne, odpowiedzialne
osoby: wszystkie te i tym podob-
ne sprawy i praktyki są czymś
haniebnym; zakażając cywilizację
ludzką, bardziej hańbią tych, któ-
rzy się ich dopuszczają, niż tych,
którzy doznają krzywdy, i są jak
najbardziej sprzeczne z czcią na-
leżną Stwórcy” (Evangelium vitae,
3).

W swojej refleksji nad tymi
palącymi kwestiami papież Jan
Paweł II odwołał się do znanego
fragmentu z Księgi Powtórzone-
go Prawa. Dając Izraelowi prawa
i zawierając z nim przymierze, Bóg
dał mu również słowo przestrogi:
„Kładę przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc życie, abyście ży-
li wy i wasze potomstwo” (Pwt
30,19).

Dotykamy tu samego sedna
„kultury życia”, o której Papież pi-
sał z takim przekonaniem. Jest to
kultura, która wybiera życie, która
ceni każdą osobę nie ze względu
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na jej zdolności czy dokonania, ale
ponieważ jest ona istotą ludzką
stworzoną na podobieństwo Bo-
że. Jest to cywilizacja, w której
każde ludzkie życie przyjmowane
jest jako dar i błogosławieństwo,
a nie dogodność i ciężar. Jest to
cywilizacja, która chroni słabych,
rozpoznając w każdej osobie Boże
podobieństwo. Jest to wreszcie cy-
wilizacja ciesząca się pełnią życia,
gdyż w pełni przyjmuje Boży dar.

Przeciwieństwem kultury ży-
cia, pisał Jan Paweł II, jest kultura
śmierci, której efektem jest tra-
giczne błędne koło. Tracąc z oczu
wartość i godność życia, tracimy
też świadomość obecności i mo-
cy Boga, a tracąc z oczu Boga,
tracimy poczucie sakralności ży-
cia. (por. Evangelium vitae, 21).
W ten sposób życie staje się ko-
lejną rzeczą, kolejną własnością,
którą możemy swobodnie dyspo-
nować, kontrolując i używając we-
dle uznania. Żyjąc tak, „jakby Bóg
nie istniał”, stajemy się ślepi na
cud stworzenia, a zarazem na jego
Stwórcę (Evangelium vitae, 22).
Jak wiele zależy od naszego wy-
boru! Wybierajmy życie. Twórzmy
kulturę życia wyznając, że Bóg jest
Stwórcą i źródłem życia, oraz sza-
nując rodzinę jako sanktuarium
życia.

Potrzeba modlitwy

Tworzenie kultury życia – we-
dług wskazań Jana Pawła II – wy-
maga kontemplacyjnej, modlitew-
nej postawy zakorzenionej w wie-

rze w Boga życia. Wymaga mo-
dlitewnego zachwytu nad darem
życia, na który w żaden sposób
nie byliśmy w stanie sobie za-
służyć. Tak więc sprzyjać życiu
oznacza być człowiekiem modli-
twy. „Kto zachowuje taką posta-
wę, nie poddaje się zniechęceniu,
gdy widzi człowieka chorego, cier-
piącego, odepchniętego albo na
progu śmierci” (Evangelium vi-

tae, 83). Jedynie dzięki modlitwie
potrafimy zachować nadzieję w ob-
liczu choroby, okazywać miłosier-
dzie wobec ludzi odpychających,
solidarność wobec najsłabszych.

Na szczęście modlitwa okazu-
je się skuteczna. Ewangelia życia
już przemienia świat. Świadectwo
rodzin wielodzietnych, rodzin ad-
opcyjnych i zastępczych rozbłyska
na wszystkich krańcach ziemi. So-
lidarność w skali globalnej objawia
się przez różnorakie akcje huma-
nitarne. I chociaż wciąż jeszcze
daleko nam do świata opartego
na sprawiedliwości i solidarności,
w którym wszystkie narody żyłyby
w pokoju, świadomość tych proble-
mów wzrasta i mamy niezliczone
przykłady na to, że Ewangelia
życia oświetla swoim blaskiem su-
mienia ludzi całego świata.

W dziesiątą rocznicę ogłoszenia
encykliki Evangelium vitae wznie-
śmy ją tak wysoko, aby wszyscy
mogli dostrzec jej światło.

„Słowo wśród nas”
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KONCERT KOLĘD

W niedzielny wieczór, 15 stycz-
nia br. do Auli im. Jana Pawła II
w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
przybyli mieszkańcy, aby wysłuchać
koncertu świątecznego, przygotowa-
nego pod kierunkiem Janusza Beyera.

Przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością zaprezentowały się zespo-
ły z Kolbud, Lubichowa i Trąbek
Wielkich. Gimnazjum z Trąbek Wiel-
kich reprezentował chór szkolny, któ-
ry śpiewał przepięknie kolędy „Bracia
patrzcie jeno”, „Zaśnij dziecino”, „Je-
den dzień w roku”, „Cichą noc” (po
polsku i po niemiecku) i inne. Trąbki
Wielkie reprezentowały również dwa
zespoły muzyki dawnej. Młodszy –
„Imo Pectore” wykonał stare polskie
kolędy „Gdy się Chrystus narodził”,
„Chrystus się nam narodził” i „Bądź
wiesioła”. Zaskoczeniem był występ
grupy „Mille Regretz”, która zagrała
„Lulajże Jezuniu” czy „Jungle bells”.

Mniej znane pieśni zagrali na
skrzypcach i zaśpiewali uczniowie
z grupy „To My” z gimnazjum w Kol-
budach.

Zespół muzyczny „Cały Twój”
z parafii pw. Św. Jakuba z Lubichowa
wprowadził do tego bardzo uroczy-
stego koncertu interpretacje takich
kolęd jak „Maleńka miłość”, „Zaśpie-
wajmy kolędę” czy „Pójdźmy wszyscy
do stajenki”.

Koncert świąteczny był wyjątkowy
z kilku powodów. Zagrało i zaśpiewało
ponad 60 wykonawców, przedstawia-
jąc bardzo różnorodne interpretacje
pieśni bożonarodzeniowych – tych
bardzo starych i najnowszych. Wszy-
scy przybyli goście zostali obdarowani
piernikowymi mikołajkami, aniołka-
mi i bałwankami.

Dorota Niewiadomska

Wykonawcy kolęd w auli trąbkowskiego gimnazjum.

20



KŁOSY ZBOŻA
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 2, 1–12

Jak czytamy w tym fragmencie
Ewangelii, Jezus był jednym z wielu
gości zaproszonych wraz z Maryją
i uczniami na ucztę weselną. Obec-
ność Zbawiciela w Kanie nie była
więc przypadkowa. Bez wątpienia
należał On do bliskich przyjaciół
młodej pary. Z początku Jego obec-
ność nie wyróżnia się czymś szcze-
gólnym. Ujawnia się dopiero, choć
nie wszystkim, w chwili, gdy Maryja
dostrzega brak wina. Między Matką
a Synem dochodzi wtedy do bardzo
ciekawego i ważnego dla każdego
z nas dialogu. Maryja, której bardzo
zależało na szczęściu młodej pary,
oznajmia Jezusowi: Nie mają już wi-
na. To Ona jako pierwsza dostrzegła
problem i starała się jakoś jemu za-
radzić. Z początku Jezus odpowiada,
jakby chciał odmówić pomocy. Czy
to moja lub twoja sprawa niewiasto.
Przez chwilę pozostaje jeszcze w cie-
niu Maryi, ale właśnie teraz nadeszła
godzina, żeby uczynić pierwszy cud.
Przychodzi ta chwila, gdy On przej-
muje ster. Zanim to jednak nastąpi,
Maryja wypowiada do sług jeszcze
jedno zdanie, po czym wycofuje się na
drugi plan: Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie. W ten sposób daje
nam wyraźny znak, że nie ona jest tu
najważniejsza, lecz Jej Syn. Matka
nie oczekuje chwały lecz wskazuje
nam Jezusa, jako tego, któremu na-
leży się uwielbienie. Bo tylko On,
jako Bóg i człowiek ma moc czynienia
cudów. Ma moc przemiany ludzkich
serc. I wkrótce na Jego polecenie

sześć kamiennych stągwi napełni się
wodą. Każda z nich mogła pomie-
ścić dwie lub trzy miary (łącznie we
wszystkich stągwiach było od 384 do
576 litrów).

Gdy gospodarz uczty skosztował,
poczuł smak dobrego wina. Był to
pierwszy znak uczyniony przez Zba-
wiciela. W przeciwieństwie do wielu
innych, dokonał go w sposób anoni-
mowy. Tylko Jezus, Maryja, najbliżsi
uczniowie i słudzy wiedzieli co się
stało. Na pozostałych uczestnikach
wesela nie zrobiło to wrażenia, gdyż
nic nie wiedzieli o fakcie przemiany
wody w wino. Wydarzenie to miało
jednak olbrzymie znaczenie dla naj-
bliższych uczniów. Dla tych, którzy
od niedawna kroczyli za Mistrzem
z Nazaretu. To przed nimi objawił
swoją moc i utwierdził w obranej
przez nich drodze.

A jakie znaczenie ma ten cud dla
nas, ludzi dwudziestego pierwsze-
go wieku? Pozwolę sobie dzisiaj na
pewne porównanie. Mam nadzieję,
że będzie ono proste dla wszyst-
kich. Historię mojego i twojego życia
pragnę teraz przedstawić w formie
uczty weselnej. Jezus jest najważ-
niejszym gościem zaproszonym oso-
biście, przez każdego z nas, aby
zamieszkiwał w głębi serca.

A ja i ty to woda w kamiennych
stągwiach. Wydobyta ze studni, ku
konkretnemu celowi. Bóg jest bez
wątpienia autorem tej historii. On
nas prowadzi po nieraz zawiłych
ścieżkach codzienności.
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Dlaczego więc ciągle borykamy
się z różnymi trudnościami, oraz
problemami dnia codziennego?

Odpowiedź na to pytanie jest
bardzo prosta. Bo ciągle jesteśmy
wodą w studni i liczymy na swoje
tylko siły lub zdolności. Pozwólmy
wiec na to, żeby Chrystus wziął
nas w swoje ręce. Przemienił ze
zwykłej wody w słodkie wino. Wtedy
cała nasza codzienność stanie się
o wiele piękniejsza. Ta przemiana,
może się dokonać jedynie za naszym
pozwoleniem, bo Pan szanuje wolną
wolę każdego człowieka.

Nie jest nam łatwo żyć. Narzeka-
my na wiele sytuacji dnia codzienne-
go. Trudno odnaleźć się w świecie,
bo ciągle liczymy tylko na siebie.
Jezus Chrystus, który podczas we-
sela w Kanie Galilejskiej przemienił
wodę w wino, jest naszym Panem
i Zbawicielem. Dzisiaj pragnie to
samo uczynić z wnętrzem każdej
ludzkiej istoty. Nie lękajmy się otwo-
rzyć dla Niego drzwi. Zaprośmy do
naszej Kany, Pozwólmy dziś Jemu,
aby przemienił nas i nasze życie, po-
dobnie jak przemienił zwykłą wodę
w najlepsze wino.

Ks. Dariusz Woźny

KRONIKA
nie tylko parafialna

25 grudnia chrzest św. w naszym
kościele otrzymali:

� Wiktoria Klaudia Wasyna, cór-
ka Lucyny i Romana z Trąbek
Wielkich

� Klaudia Murawska, córka Mał-
gorzaty i Daniela z Trąbek Wiel-
kich

� Miłosz Emil Haraburda, syn An-
ny i Dawida z Trąbek Wielkich.

***

25 grudnia w kościele w Trąbkach
Wielkich sakrament małżeństwa
zawarli Karolina Pianowska i To-
masz Kolendo z Trąbek Wielkich.

***

30 grudnia, w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, odbyła się XII zwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. W części roboczej sesji
znalazły się m.in. następujące te-
maty:

1) Dokonano zmian w budżecie
gminy Trąbki Wielkie na 2005
rok. Dokonano kilku zwiększeń
i zmniejszeń planów dochodów
i wydatków, w rezultacie tych
zmian po stronie dochodów i wy-
datków budżet został ostatecznie
zmniejszony o kwotę 10,9 tys. zł.
Po tych zmianach budżet po stro-
nie dochodów wynosił 18 mln
320 tys. zł, a po stronie wydat-
ków – 18 mln 285 tys. zł.
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Państwo młodzi Karolina i Tomasz Kolendowie.

Nowo ochrzczony Miłosz Emil Haraburda z rodzicami i chrzestnymi.
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Nowo ochrzczona Klaudia Murawska z rodzicami i chrzestnymi.

Nowo ochrzczona Wiktoria Klaudia Wasyna z rodzicami i chrzestną.

24



2) Podjęto uchwałę w sprawie za-
twierdzenia zmian w Planie Roz-
woju Lokalnego Gminy Trąbki
Wielkie na lata 2004–2006. Po
tych zmianach w planie na 2006
rok znalazły się następujące zada-
nia inwestycyjne:

� zakup sprzętu komunalne-
go (spycharko-koparka, ciągnik
z przyczepą) – 200 tys. zł

� dokończenie budowy wiaty festy-
nowej w Cząstkowie – 1 tys. zł

� rozbudowa oświetlenia ulicznego
we wsiach: Gołębiewo Wielkie,
Trąbki Wielkie, Domachowo, Za-
skoczyn, Ełganowo – 30 tys. zł

� termomodernizacja szkół podsta-
wowych: w Trąbkach Wielkich
(dokończenie) i w Sobowidzu –
100 tys. zł

� budowa świetlicy wiejskiej w Go-
łębiewie Średnim – 100 tys. zł

� zakup oprogramowania do Urzę-
du Stanu Cywilnego – 5 tys. zł

� zakup siatki rozdzielającej halę
sportową w Trąbkach Wielkich –
15 tys. zł

� II etap budowy chodnika przy
ul. Kościuszki w Sobowidzu –
25 tys. zł

� rezerwa inwestycyjna dla 5 so-
łectw (Program Odnowy Wsi) –
125 tys. zł

� zakup radaru dla Posterunku
Policji w Trąbkach Wielkich –
10 tys. zł.

3) Uchwalono budżet Gminy Trąb-
ki Wielkie na 2006 rok.

Dochody budżetu gminy ustalono
w kwocie 19.257 tys. zł, a wydat-
ki w kwocie 18.819 tys. zł. Na

2006 rok zaplanowano zaciągnię-
cie kredytu w kwocie 300 tys. zł
oraz spłatę zaciągniętych wcześniej
kredytów w kwocie 738 tys. zł.
Ustalono rezerwę ogólną w kwocie
120 tys. zł oraz rezerwę celową
w kwocie 125 tys. zł. Poza za-
daniami wymienionymi w Planie
Rozwoju Lokalnego (patrz punkt
2 programu sesji), na 2006 rok
zaplanowano następujące przed-
sięwzięcia inwestycyjne:

� budowę wiaty festynowej w Po-
stołowie (projekt) – 5 tys. zł

� uzbrojenie działek budowlanych
przy ul. Sportowej w Trąbkach
Wielkich – 50 tys. zł

� kontynuacja budowy kanalizacji
sanitarnej w Trąbkach Wielkich
– 330 tys. zł

� budowa oczyszczalni ścieków
i kanalizacji w Sobowidzu (pro-
jekt) – 50 tys. zł

� budowa wodociągów – 60 tys. zł
� modernizacja ul. Sportowej

w Trąbkach Wielkich –
1.271 tys. zł

� modernizacja i dokończenie roz-
budowy Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Trąbkach Wielkich
oraz utworzenie Powiatowego
OREW w nowej części budyn-
ku – 800 tys. zł

� rozbudowa Zespołu Szkół w Mie-
rzeszynie (projekt) – 60 tys. zł

� budowa wiaty festynowej w Złej
Wsi – 30 tys. zł.
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4) Po zakończeniu obrad odbyło
się spotkanie opłatkowe radnych
i sołtysów z udziałem księży z na-
szej gminy: ks. prałata Edwarda
Szymańskiego, ks. Gerarda Borysa
z Mierzeszyna oraz ks. Kazimierza
Glamy z Postołowa. Życzenia Świą-
teczne i Noworoczne uczestnikom
spotkania złożyli: wójt Błażej Kon-
kol, Przewodniczący Rady Gminy
Józef Sroka oraz ks. Edward Szy-
mański. Z akompaniamentem mu-
zycznym (akordeon) w wykonaniu
Michała Olejnika wspólnie zaśpie-
wano kilka kolęd oraz, łamiąc się
opłatkiem, „wszyscy wszystkim”
złożyli życzenia. Lampką szam-
pana wzniesiono także toast za
pomyślność w Nowym Roku.

***

8 stycznia w naszej gminie mło-
dzież włączyła się w zbiórkę pie-

niędzy w ramach XIV Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Pieniądze zebrane w tym roku
przeznaczone zostaną na cele rato-
wania życia dzieciom poszkodowa-
nym w wypadkach oraz na naukę
udzielania pierwszej pomocy.

***

W niedzielę 15 stycznia, do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Trąbkach
Wielkich, na zaproszenie wójta Bła-
żeja Konkola i przewodniczącego
Rady Gminy Józefa Sroki, przybyli
rolnicy z całej gminy na spotkanie
opłatkowe. W uroczystości uczest-
niczyli także księża: ks. Kazimierz
Glama – proboszcz parafii w Po-
stołowie oraz ks. prałat Edward
Szymański.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2006

2. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
– p. Lewandowskiej

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży bł. Jerzego
Matulewicza – p. Bolczak

4. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Marii Goretti – p. Ogórek

Dziękczynna w 4.rocznicę
urodzin Zuzanny Kusaj

5. Za śp. Franciszkę i Adama
Ziemianów oraz Stanisława
i Leonarda Tarczyńskich,
a także za zmarłych z tych
rodzin, godz. 730
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Za parafian, godz. 1800

7. Za śp. Tomasza (8. rocznica
śmierci) i Eckharda
Sławińskich

8. Dziękczynna w 20-lecie
sakramentu małżeństwa
Mirosławy i Franciszka
Surmów

12. Za śp. Leokadię Grot,
godz. 900 (Czerniewo)

15. Za śp. Stefana i Stefanię
Homów oraz Czesława
i Mariannę Bobkowskich

19. Za zmarłych z róży
św. Franciszka z Asyżu,
godz. 900 (Czerniewo)

22. Za śp. Jana Elmanowskiego
oraz zmarłych z rodzin
Preussów i Heblów

23. Za zmarłych z rodzin Płocke
i Lisów

24. Za śp. Franciszkę (2. rocznica
śmierci) i Jana (1. rocznica
śmierci) Klebów

26. Za śp. Gerarda Lewandow-
skiego i Kurta Markowskiego,
godz. 730

Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Rodziny
Gerarda Zulewskiego,
godz. 900 (Czerniewo)
Za śp. Aleksandra Plaka
(6. rocznica śmierci),
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
6 lutego pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
Emilia Jaszewska, Oliwia Niedźwiedzka, Nikola Tucholska

Rocznice sakramentu małżeństwa
3 lutego: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny i Krzysztofa Wawrynowiczów
8 lutego: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Mirosławy i Franciszka Surmów
8 lutego: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy i Krzysztofa Jaszczyków

ODESZLI DO PANA

18 stycznia: zmarł w wieku 73 lat śp. Paweł Zalewski z Trąbek Wielkich

9 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Anny Bąk

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


