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Dana Mi jest

wszelka władza

w niebie

i na ziemi.

(. . .)

A oto Ja

jestem z wami

przez wszystkie dni,

aż do skończenia

świata.

(Mt 28,18.20)



WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE

W prefacji mszalnej Mszy świę-
tej za zmarłych są słowa: „Życie
Twoich wiernych zmienia się, ale
się nie kończy. (. . .) I choć rozpad-
nie się dom doczesnej pielgrzymki
znajdziemy przygotowane w nie-
bie wieczne mieszkanie.” Prawdę
o życiu wiecznym wyrażamy w mo-
dlitwie „Wierzę w Boga” słowami:
„I oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świe-
cie”.

Jest w teologii gałąź nauki o ży-
ciu przyszłym, która nazywa się
eschatologią.

Pismo Święte Starego, a zwłasz-
cza Nowego Testamentu podaje
nam wskazania, jak mamy żyć,
pracować, modlić się, aby osiągnąć
życie wieczne. Do Jezusa przy-
szedł bogaty młodzieniec i postawił
Mu pytanie: „Nauczycielu dobry,
co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?” Jezus mu odpowiedział:
„Zachowaj przykazania”. Po za-
pewnieniu, że je zachowuje, Jezus
dopowiedział: „Jeśli chcesz być do-
skonały, idź, sprzedaj wszystko co
posiadasz, i rozdaj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i chodź za Mną!” (por. Mt
19, 16–22).

Współcześni Jezusowi saduce-
usze nie wierzyli w życie wiecz-
ne. Jezus ich pouczył: „Ci, którzy
uznani zostaną za godnych udziału
w świecie przyszłym i w powstaniu
z martwych, ani się żenić nie będą,
ani za mąż wychodzić. Już bowiem

umrzeć nie mogą, gdyż są równi
aniołom i są dziećmi Bożymi, bę-
dąc uczestnikami zmartwychwsta-
nia. A że umarli zmartwychwstają,
to i Mojżesz zaznaczał tam, gdzie
jest mowa o „krzaku”, gdy Pana
nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem
Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie
jest Bogiem umarłych, lecz żywych.
Wszyscy bowiem dla Niego żyją”
(Łk 20, 35–39). Gdy Jezusa przy-
bito do krzyża, jeden ze współ-
ukrzyżowanych prosił Go: „Panie
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa”. Jezus mu od-
powiedział: „Zaprawdę powiadam
ci, dziś ze Mną będziesz w raju”
(Łk 23, 42–44).

Jesteśmy stworzeni na obraz
i podobieństwo Boga i przeznaczeni
do życia wiecznego. Bóg bowiem
chce się z nami podzielić szczę-
ściem, które sam w pełni posiada.
Jak to życie w pełnym szczęściu
osiągnąć, poucza nas Pan Jezus
w przypowieści o sądzie ostatecz-
nym, zapisanej u św. Mateusza (25,
31–46). Sądzeni będziemy z uczyn-
ków dobrych i złych. „Byłem głod-
ny. . ., spragniony. . ., byłem, nagi
i chory. . ., w więzieniu. . . Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili. . . I pójdą (źli) na
mękę wieczną, a sprawiedliwi do
życia wiecznego”. Bo kto wytrwa
do końca (przy Chrystusie) ten bę-
dzie zbawiony (Mt 24, 13). „Lecz
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o dniu owym nikt nie wie, na-
wet aniołowie niebiescy” (Mt 24,
34). „Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie”
(Mt 24, 42). To tylko kilka zdań
wyjętych z bogatego nauczania Pa-
na Jezusa o sądzie ostatecznym
i o życiu przyszłym. Życie ziem-
skie jest czuwaniem wypełnionym
dobrymi uczynkami i wiarą otrzy-
maną na chrzcie św., która prowadzi
nas do nieba. W imieniu Kościoła
kapłan przy chrzcie pyta rodziców
i chrzestnych: „O co prosicie Kościół
Boży”? Ci odpowiadają: „O wiarę”.
Pyta następnie: „Co ci daje wiara”?
Odpowiadają w imieniu dziecka:
„Życie wieczne”. Bardzo obrazowo
prawdę o życiu wiecznym i potrze-
bie czuwania (unikania grzechów)
ukazuje Pan Jezus w przypowieści
o rozsądnych i nierozsądnych pan-
nach (Mt 25, 1–13). Przypowieść
ta kończy się ostrzeżeniem: „Czu-
wajcie więc, bo nie znacie dnia ani
godziny”.

***
Czy wierzysz w życie wieczne?

Wielu bowiem tak postępuje, jakby
nie było życia wiecznego. Ankiety
potwierdzają, że około 30% kato-
lików nie wierzy w życie wieczne.
To jest przerażające stwierdzenie,
świadczące, że katolicy nie znają Pi-
sma Świętego. Choć je posiadają, to
jednak nie czytają go, a przecież ono
jest fundamentem całego nauczania
kościelnego. Postawię pytanie: czy
przeczytałeś choć raz całe Pismo
Święte? Czy przeczytałeś choć raz
Pismo Święte Nowego Testamentu,
jak się potocznie mówi, „od deski do

deski”? Chętnie wypowiadamy się
na temat tego, co Kościół powinien,
a czego nie powinien głosić, zaprze-
czamy ustanowieniu sakramentu
pokuty, nierozerwalności i sakra-
mentalności małżeństwa i wielu
innym prawdom głoszonym przez
Kościół, mającym swe źródło w Pi-
śmie Świętym, które zawiera naukę
Pana Jezusa, a więc nie można jej
podważyć, ani zmienić. Stąd wąt-
pliwości dotyczące życia wiecznego
budzą się u tych, którzy nie znają
Pisma Świętego.

Gdyby nie było przyszłego życia,
to los człowieka na ziemi byłby
nie do zniesienia. W świetle praw-
dy o życiu wiecznym, przyjmujemy
z pokorą cierpienie, choroby, cięż-
ką pracę, znosimy niesprawiedli-
wość, krzywdę, ubóstwo. Wszystko
to w nadziei, że Bóg w przyszłym
życiu otrze łzy z naszych oczu,
odtąd już nie będzie smutku ani
narzekania, lecz pokój i radość.

Pan Jezus przyszedł na zie-
mię po to, by swoim cierpieniem
i śmiercią krzyżową złożyć za nas
okup Ojcu niebieskiemu za nasze
grzechy i po to, by nam otworzyć
niebo, do którego sam wstąpił po
zmartwychwstaniu. W modlitwie:
„Wierzę w Boga” mówimy: „Trze-
ciego dnia zmartwychwstał, wstąpił
na niebiosa, siedzi po prawicy Bo-
ga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd
przyjdzie sądzić żywych i umar-
łych”. Trudno odrzucić prawdę o ży-
ciu wiecznym w kontekście cmenta-
rza, grobów najbliższych, kwiatów,
zniczy i modlitw, które przywołują
na pamięć tych, co odeszli. Trudno
nad grobem kochanych rodziców,
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współmałżonka, dziecka stwierdzić,
że ze śmiercią wszystko się skoń-
czyło i nie ma nic po nich. W ta-
kim razie bez sensu byłaby troska
o groby czy modlitwa za tych, co
nas opuścili na zawsze. Właściwie
we wszystkich wielkich religiach
świata istnieje przekonanie o życiu
po życiu. Hindusi wierzą w reinkar-
nację, czyli wcielanie się duszy po
śmierci w różne niższe stworzenia,
aż się oczyści i odpokutuje swo-
je grzechy. My wierzymy w „ciała
zmartwychwstanie i życie wieczne”.
Obejmujemy modlitwą tych, co ode-
szli do wieczności, bo wierzymy, że
na mocy dogmatu o „świętych ob-
cowaniu” możemy pomóc zmarłym
w skróceniu oczyszczenia, pokuty
i osiągnięcia zbawienia – nieba.

***
Co to jest: „Świętych obcowa-

nie”? Jest to duchowa łączność,
jaka istnieje w Chrystusie między
nami a duszami oczekującymi zba-
wienia i świętymi w niebie. Na
mocy tej duchowej więzi święci
pomagają nam. Dlatego prosimy
ich o wstawiennictwo, np. w lita-
niach do Najświętszej Maryi Panny,
św. Józefa, Wszystkich Świętych.
W szczególnych sprawach zwraca-
my się do świętych patronów, np.
patronem rzeczy zgubionych jest
św. Antoni, szczęśliwej śmierci –
św. Józef, spraw trudnych – św.
Juda Tadeusz.

Zmarli w łasce uświęcającej, któ-
rzy nie odpokutowali na ziemi
wszystkich grzechów, muszą tego
dopełnić w czyśćcu, bo nic nieświę-
tego nie może dostać się do nieba.

Tym duszom pokutującym, oczysz-
czającym się z brudu grzechów, po-
magamy modlitwą, Komunią świę-
tą, dobrymi uczynkami, zyskanymi
w ich intencji odpustami, a nade
wszystko ofiarą Mszy św.

***
Pozwolę sobie przypomnieć

i omówić te praktyki religijne, które
niosą pomoc zmarłym:

a) modlitwa. Najpopularniejszą
modlitwą za zmarłych jest modli-
twa: „Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci”. Najczęściej też
modlimy się za zmarłych na różań-
cu. Prosimy tu o wstawiennictwo
za nimi Matkę Najświętszą, która
jest Matką i Królową wszystkich,
za których umarł Jej Syn Jezus;

b) Komunia św. Po jej przyję-
ciu możemy ofiarować jej owoce
za zmarłych. Prosimy Pana Jezusa,
którego gościmy w sercu, o miło-
sierdzie dla nich;

c) koronka do Miłosierdzia Bo-
żego. Modlitwa ta jest dziś bardzo
popularna i ma szczególną wartość,
gdy odmawiamy ją w godzinie mi-
łosierdzia, czyli o godz. 15.00, tej
godzinie, w której Pan Jezus skonał
na krzyżu. Pan Jezus przekazał św.
Faustynie, sekretarce Bożego Mi-
łosierdzia, że szczególnie skutecz-
ną pomocą zmarłym jest odmówie-
nie koronki do Bożego Miłosierdzia
o godz. 15.00. Jest to modlitwa bar-
dzo prosta i warto się jej nauczyć
i ją praktykować;

d) dobre uczynki. Dobrym
uczynkiem, zasługującym na po-
moc zmarłym jest ten, który jest
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spełniony w stanie łaski uświęcają-
cej i z miłości do Pana Jezusa. Stąd,
gdy nie jesteśmy w stanie łaski
uświęcającej, nasze dobre uczynki
mają jedynie wartość sprzyjającą
naszemu nawróceniu i pojednaniu
się z Bogiem przez sakrament po-
kuty;

e) odpusty. Odpust jest to uzy-
skanie darowania kary za grze-
chy, które zostały nam odpuszczone
w sakramencie pokuty. Każdy po-
pełniony grzech jest znieważeniem,
obrazą Boga i pociąga za sobą winę
i karę. Winę, żeśmy zasmucili Boga
nie zachowując przykazań. Karę po-
nosimy za dokonane zło. Podobnie
jest w prawodawstwie cywilnym.
Klarownym przykładem jest tu sy-
tuacja Ali Agcy. Papież przebaczył
zamachowcowi, a on mimo przeba-
czenia ponosił karę więzienia.

Gdy zyskujemy odpust, otrzy-
mujemy darowanie kary. Odpust
może być cząstkowy (darowanie
części kary) lub zupełny (daro-
wanie całej kary za grzechy). By
zyskać odpust zupełny musimy być
w stanie łaski uświęcającej, nie mieć
przywiązania do żadnego grzechu,
odmówić modlitwy: Ojcze Nasz,
Wierzę w Boga i dowolną modli-
twę na intencję Ojca Świętego. Od-
pusty takie możemy zyskać tylko
w oznaczonych okolicznościach. Na
przykład: święto Patrona kościo-
ła, rok jubileuszowy, odprawienie
pielgrzymki np. do Ziemi Świętej,
z okazji Dnia Zadusznego. To tylko
niektóre okoliczności. Z okazji Dnia
Zadusznego możemy zyskać odpust
zupełny za zmarłego, dlatego wyko-
rzystujmy tę bardzo dostępną formę
pomocy zmarłym;

f) Msza św. za zmarłych. Najdo-
skonalszą i najskuteczniejszą for-
mą pomocy zmarłym jest Msza św.
Jest ona ofiarą samego Chrystusa
złożoną za zbawienie danej du-
szy. Kościół zawsze poleca wiernym
tę najskuteczniejszą formę pomocy
zmarłym. Szczególnie pomagamy
im zamawiając tzw. Msze grego-
riańskie. Jest to 30 Mszy św. od-
prawianych bez przerwy każdego
dnia za daną zmarłą osobę. Warto,
zwłaszcza w związku z pogrzebem,
pomyśleć o takiej formie pomocy
najbliższym;

g) wypominki. Wydaje się, że
w okresie Dnia Zadusznego jest
to bardzo popularna forma pomo-
cy duszom w czyśćcu. Wypisujemy
imiona zmarłych, których polecamy
modlitwie nie pojedynczego kapła-
na, który je odczytuje i odmawia
modlitwę, ale polecamy modlitwie
całego Kościoła. Kościół przez za-
sługi swoich świętych niesie pomoc
tym wszystkim zmarłym.

Naszą pomoc zmarłym okażmy
szczególnie w listopadzie, miesią-
cu poświęconym pamięci o nich, ale
także w innych miesiącach nie zapo-
minajmy o zmarłych. Znicze i kwia-
ty są świadectwem naszej pamięci
przeznaczonym dla ludzi żywych,
np. dla rodziny. Ale zmarłym sku-
teczną pomoc możemy nieść tylko
modlitwą w formach wcześniej opi-
sanych. Wypada, aby każda rodzina
choć raz w roku poprosiła o Mszę
św. za zmarłych ze swojej rodziny.
Jeśli swymi modlitwami pomożemy
im się zbawić, to ci zbawieni do-
pomogą i nam, gdy znajdziemy się
w czyśćcu, oczekując nieba.

Ks. Edward Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2009

1 listopada: Uroczystość
Wszystkich Świętych

Ap 7, 2–4.9–14

1 J 3,1–3

Mt 5,1–12a

Błogosławieni cisi, albowiem oni na
własność posiądą ziemię (Mt 5,5).
Szukamy świętych, wyciągamy do
nich ręce, potrzebujemy ich. Czy
święci nie potrzebują nas? Czy wy-
ciągają ręce do nas? Ktoś powiedział,
że to my ich kochamy, a oni mają
nas w „świętym nosie”, tak wysoko
i daleko, że tylko nam fruwają nad
głowami. Wiara uczy, że wszyscy
potrzebujemy się wzajemnie: święci
potrzebują nas, a my ich. Dlacze-
go święci nas potrzebują? Dlatego,
że bez nas nie byłoby wszystkich
świętych. Święci chcą się cieszyć
pełnym szczęściem wszystkich za-
chwyconych Panem Bogiem. Każdy
z nas przyszedł na świat jako niepo-
wtarzalna, jedyna indywidualność.
Święci chcą nas widzieć w swoim
chórze. Jeśli nas zabraknie, kto in-
ny nas zastąpi, ale nie będzie już
tego jedynego tonu, niepowtarzal-
nej barwy, jaką mieliśmy wnieść.
Na tym polega tajemnica obcowania
świętych: my pragniemy ich – oni
pragną nas, abyśmy we wspólnym
wysiłku tęsknili za Bogiem i łączyli
się z Nim.

8 listopada: 32. Niedziela
Zwykła

1 Krl 17,10–16

Hbr 9,24–28

Mk 12,38–44

Ta uboga wdowa wrzuciła najwię-
cej ze wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali
z tego, co im zbywało; ona zaś ze
swego niedostatku wrzuciła wszyst-
ko, co miała, całe swe utrzymanie
(Mk 12,43–44).
Czasami wydaje nam się, że jesteśmy
nieważni, niepotrzebni, zapomniani
jak zagubiony grosz. Tymczasem na-
sze, na pozór nieudane, ludzkie życie
może być skarbem w oczach Boga,
jeżeli ofiarujemy je jako wszystko,
co mamy dla Niego.
Martwią się zwłaszcza starzy, cho-
rzy, ci bez grosza, że nie mają co
Bogu dać. Tymczasem możemy ofia-
rować Bogu właśnie swoją starość
i cierpienie. Przypominamy wów-
czas ubogą wdowę, która nie miała
nic, a dała wszystko.

15 listopada: 33. Niedziela
Zwykła

Dn 12,1–3

Hbr 10,11-14.18

Mk 13,24–32

Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się
dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we
drzwiach (Mk 13,29).
Co to znaczy blisko? Blisko może
znaczyć niedługo, wkrótce, za chwi-
lę. Może również znaczyć przy nas,
obok, tuż, tuż. Pan Jezus mówiąc:
„Wiedzcie, że blisko jest”, może miał
na myśli to, że Ten, na którego cze-
kamy, już jest z nami, przy nas,
chociaż Go nie widzimy.
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Przypominamy sobie przeszłość,
martwimy się o przyszłość. Wszyst-
ko jest daleko. I to, co było, i to, co
będzie. Tylko Jezus jest blisko.

22 listopada: Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

Dn 7,13–14

Ap 1,5–8

J 18,33b–37

Czy Ty jesteś Królem żydowskim? (J
18,33).

W pytaniu Piłata można widzieć
zdziwienie, ironię, wzruszenie ra-
mionami. Przecież Piłat widział
przed sobą nie króla wziętego do
niewoli, ale zwykłego Żyda, który
przyszedł z własnego narodu, aby
głosić prawdę. Tymczasem ten na-
ród ze swymi dostojnymi kapłanami,
wydał Go w ręce poganina. Poza tym
Jezusa opuścili najbliżsi. Piotr Go
zdradził, a Judasz sprzedał jak to-
war na święta. Jezus mówił, że jest
królem wtedy, kiedy był najmniej
podobny do króla.

Królestwo Chrystusa nie posługuje
się przemocą, złością, nienawiścią,
na których opierają się często wła-
dze ziemskie. Wydaje się niektórym,
że Chrystus został zdetronizowa-
ny. Ogarnia nas jednak zdumie-
nie, gdy dowiadujemy się, przez
ilu ludzi wiernych Ewangelii, nie-
zauważonych przez nas, królował
na tym świecie. Chrystus, choćby
najbardziej zapomniany, jest sędzią
naszych sumień.

29 listopada: 1. Niedziela
Adwentu

Jr 33,14–16

1 Tes 3,12–4,2

Łk 21,25–28.34–36

Będą znaki na słońcu, księżycu
i gwiazdach, a na ziemi trwoga naro-
dów bezradnych wobec szumu morza
i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą
ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. Albowiem mo-
ce niebios zostaną wstrząśnięte (Łk
21,25).
Można powiedzieć obrazowo, że taki
czy inny świat zawsze się kończy.
Skończył się świat naszego dzieciń-
stwa. Już nikt z nas nie skacze
na jednej nodze „w klasy”, nie cie-
szy się ani jednym kasztanem, ani
jedną biedronką na wakacjach, mó-
wiąc: „Biedroneczko, leć do nieba,
przynieś mi kawałek chleba”. Mi-
nął świat naszej młodości, świat
przedwojennej Polski z portretami
prezydenta Mościckiego i marszałka
Rydza-Śmigłego. Zawalił się dalszy
świat Mikołaja II, Franciszka Józefa
i jeszcze dalsza epoka romantyzmu.
Zawsze jednak w kończącym się
świecie coś się zaczynało. Wit Stwosz
na nagrobku króla Kazimierza Ja-
giellończyka przedstawił straszliwie
zbolałą twarz króla. Chciał pokazać,
że cierpi nie tylko chłop, ale i król.
Na klamrze, spinającej płaszcz kró-
lewski, wyrzeźbił rodzącą kobietę na
znak, że kończy się jeden świat –
ludzi odchodzących, ale zaczyna się
nowy – tych, którzy się rodzą.
Ewangelia mówi, że z chwilą, kiedy
wszystko się kończy – przychodzi Je-
zus. W najtrudniejszym momencie
życia, kiedy świat się wali – przy-
chodzi Jezus, a z Nim nadzieja, że
można jeszcze modlić się, spowiadać
i oprzeć na Bogu.

Ks. Jan Twardowski
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ŚWIĘTY PASTERZ I WYGNANIEC
List Pasterski Episkopatu Polski na kanonizację

Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (fragmenty)

Bracia i Siostry w Chrystusie!
Młodzieniec z dzisiejszej Ewan-

gelii stawia Chrystusowi zasadni-
cze pytanie: „Nauczycielu dobry,
co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?” W odpowiedzi Jezus uka-
zuje mu wzór życia, które jest cał-
kowitym związaniem się z Boskim
Nauczycielem i Mistrzem. W dniu
dzisiejszym Ojciec Święty Benedykt
XVI ogłasza świętym błogosławio-
nego Polaka, Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego, Arcybiskupa Warszaw-
skiego. Był on człowiekiem, któ-
ry całkowicie związał swoje życie
z Chrystusem i ludem, do którego
został posłany.

1. Kim był nasz nowy Święty?
Urodził się 1 listopada 1822 r.

w Wojutynie na Wołyniu. Z domu
rodzinnego wyniósł mocny funda-
ment wiary. Dzięki temu nie za-
łamał się, gdy w 1833 r. umarł
mu ojciec, a 5 lat później została
aresztowana za działalność patrio-
tyczną i zesłana na Syberię jego
matka. W wieku 17 lat sam mu-
siał myśleć o swojej przyszłości.
Studiował matematykę w Moskwie,
historię ojczystą w tajnych kółkach
studenckich, a nauki humanistycz-
ne w Paryżu. (. . .) W 1851 r. wrócił
do kraju i wstąpił do seminarium
duchownego w Żytomierzu, skąd
wysłano go do Akademii Duchownej
w Petersburgu. Tam z rąk abpa

Ignacego Hołowińskiego otrzymał
święcenia kapłańskie i został skie-
rowany do pracy w Petersburgu. Wi-
dząc trudną sytuację sierot i ludzi
bezdomnych, założył schronisko dla
ubogich, a następnie Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Rodziny Ma-
ryi. Jako wikariusz był jednocześnie
ojcem duchownym alumnów i pro-
fesorem Akademii. Zasłynął jako
kaznodzieja i spowiednik, opiekun
ubogich i sierot, człowiek wielkiego
miłosierdzia i poświęcenia.

2. Dobry Pasterz w Warszawie
Mianowany 6 stycznia 1862 r.

Arcybiskupem Warszawy, (. . .) przy-
był do Warszawy 9 lutego, przez
wielu niechciany i odrzucany. Po-
czątkowo był postrzegany jako czło-
wiek cara. Wielu zarzucało mu brak
miłości do Ojczyzny. Odpowiadając
na te zarzuty, wyznał: „Polakiem je-
stem, Polakiem umrzeć pragnę, bo
tego chce Boskie i ludzkie prawo,
uważam nasz język, naszą historię,
nasze obyczaje narodowe za dro-
gocenną spuściznę po przodkach,
którą następcom naszym święcie
przekazać powinniśmy, wzbogaciw-
szy skarbnicę narodową własną pra-
cą”.

„Z postawieniem nogi na ziemi
warszawskiej – wspominał Arcy-
biskup Feliński – rozpoczęło się
moje trudne, po ludzku mówiąc nie-
możebne posłannictwo!” Powitanie
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w Warszawie było bardzo chłodne.
Grozę sytuacji powiększało wrze-
nie rewolucyjne w stolicy, w której
władze carskie wprowadziły stan
wojenny. Kościoły od czterech mie-
sięcy stały zamknięte przez władzę
kościelną na znak protestu przeciw
represjom wojsk carskich, w wyni-
ku których doszło do rozlewu krwi
w warszawskiej katedrze i w koście-
le św. Anny. (. . .) Idąc za wskaza-
niami Stolicy Apostolskiej, Arcybi-
skup dokonał rekoncyliacji katedry,
a następnego dnia zostały otwarte
wszystkie świątynie warszawskie.
To dzięki jego zabiegom Stolica
Apostolska powstrzymała się od
jakiegokolwiek aktu potępiającego
powstanie styczniowe, czego usilnie
domagała się Rosja. Zygmunt Szczę-
sny Feliński pełnił swoją posługę
nad Wisłą zaledwie 16 miesięcy.
(. . .) Do Warszawy sprowadził sio-
stry Rodziny Maryi i siostry Matki
Bożej Miłosierdzia, aby opiekowa-
ły się najbiedniejszymi. Przyczynił
się do rozszerzenia w stolicy kultu
Najświętszego Sakramentu i ożywił
cześć Matki Najświętszej, zaprowa-
dzając w Archidiecezji, a następnie
w całym Królestwie, nabożeństwa
majowe. Wobec wybuchu powstania
i krwawych represji ze strony rzą-
du carskiego nie pozostał bezczyn-
ny. (. . .) Napisał w liście do cara:
„Krew płynie wielkimi strumienia-
mi, a represje zamiast uspokoić
umysły, jeszcze bardziej je rozdraż-
niają. W imię miłosierdzia chrześci-
jańskiego i w imię interesów obu
narodów, błagam Waszą Cesarską
Mość, abyś położył kres tej wynisz-
czającej wojnie. . . Polska nie zado-
woli się autonomią administracyjną,

ona potrzebuje bytu niepodległego”.
Po opublikowaniu tego listu został
wezwany do Petersburga. Zdawał
sobie sprawę, że do Warszawy nie
wróci, (. . .) został zesłany do Jaro-
sławia nad Wołgą. Dopiero wówczas
Warszawa zrozumiała, kim był jej
Pasterz. (. . .)

3. Wygnanie i ostatnie lata życia
Zesłany w głąb Rosji, spędził

w Jarosławiu nad Wołgą 20 lat, od-
dany modlitwie, apostolstwu i dzie-
łom miłosierdzia. Swoje losy złożył
w ręce Ojca Świętego, (. . .) po 20
latach został uwolniony, ale do War-
szawy nie pozwolono mu powrócić.
(. . .) Stan jego zdrowia pogarszał
się coraz bardziej. Kilkakrotnie wy-
jeżdżał na leczenie. W czasie jednej
z podróży zmarł w pałacu biskupim
w Krakowie 17 września 1895 r.
(. . .) Kraków zgotował zmarłemu
pogrzeb iście królewski. Za trum-
ną do katedry wawelskiej podąża-
ło duchowieństwo, władze krajowe
i miejskie Lwowa i Krakowa. Wete-
rani powstania styczniowego nieśli
wieniec cierniowy z napisem: „Mę-
czennikowi za sprawę narodową”.
(. . .) „Po 58 latach wrócił Feliński,
chociaż w trumnie, do swojej kate-
dry, z której w sile wieku przemocą
go usunięto”.

4. Patron na trudne czasy
(. . .) Radujemy się z wyniesie-

nia do chwały świętych Arcybisku-
pa Felińskiego, człowieka nadziei,
apostoła pokoju, jedności i zgody
narodowej.

Podpisali Kardynałowie,
Arcybiskupi i Biskupi polscy

Łomża, 19 czerwca 2009 r.

9



ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI POLSCY

Czy wiesz, że 30 Polaków zosta-
ło zaliczonych w poczet świętych?
W tej grupie są też święci, któ-
rzy na naszej ziemi ponieśli śmierć
męczeńską lub tu przebywali i utoż-
samiali się z Polakami.

Świeci polscy (w kolejności alfabe-
tycznej):

1. Andrzej Świerad (+1030)

2. Albert Chmielowski (+1916)

3. Andrzej Bobola – męczennik
(+1657)

4–8. Benedykt, Jan, Izaak,
Mateusz, Krystyn – pięciu
braci polskich męczenników
(+1003)

9. Faustyna Kowalska (+1938)

10. Jacek Odrowąż (+1257)

11. Jadwiga Królowa (+1399)

12. Jadwiga Śląska (+1243)

13. Jan Kanty (+1473)

14. Jan Sarkander – męczennik
(+1620)

15. Jan z Dukli (+1484)

16. Jozafat Kuncewicz
– męczennik (+1623)

17. Józef Bilczewski (+1923)

18. Józef Sebastian Pelczar
(+1924)

19. Kazimierz Jagiellończyk,
królewicz (+1484)

20. Kinga (lub Kunegunda)
(+1292)

21. Maksymilian Maria Kolbe
– męczennik (+1941)

22. Melchior Grodzicki
– męczennik (+1619)

23. Rafał Kalinowski (+1907)

24. Stanisław Kostka (+1568)

25. Stanisław Szczepanowski
– męczennik (+1079)

26. Szymon z Lipnicy (+1482)

27. Urszula Ledóchowska (+1939)

28. Wojciech – męczennik (+997)

29. Zygmunt Gorazdowski
(+1920)

30. Zygmunt Szczęsny Feliński
(+1895)

Mamy też 224 błogosławionych.
Skąd tak wysoka liczba? Niektó-
rzy byli beatyfikowani grupowo, na
przykład:

� bł. Maria Stella Mardosewicz i 10
jej towarzyszek – męczennice

� bł. Sadok i 49 jego towarzyszy –
męczennicy

� bł. Wincenty Lewoniuk i 12 jego
towarzyszy – męczennicy

� 108 męczenników II wojny świa-
towej wyniesionych na ołtarze
przez papieża Jana Pawła II
w 1999 r.

W sumie jest więc 254 świętych
i błogosławionych polskich.

Oprac. ks. Edward Szymański
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DROGOWSKAZY ŻYCIA
W kolejce do. . .

Chcesz poznać swoją przyszłość?
Masz wiele możliwości: psychoana-
lityk, jasnowidz, wróżka. . ., a może
Bóg!

W dobie, kiedy coraz częściej
ośmiesza się przynależność do ko-
ścioła, podważa się wszelkie autory-
tety, „poniewiera” się podstawowe
zasady moralne w imię tzw. wyzwo-
lenia, czy jest jeszcze miejsce dla
Boga?

Badania sondażowe, opubliko-
wane przez jedną z gazet, wykazały,
że ok. 58 proc. Polaków wierzy w za-
bobony. Wśród kobiet ten wskaźnik
jest jeszcze wyższy – wierzą dwie
na trzy.

Co przynosi szczęście? Według
statystyk po kolei: kominiarz, czte-
rolistna koniczyna, talizman. A pe-
cha? Czarny kot, powitanie przez
próg, rozbite lustro.

Na jednym ze „spotkań in-
tegracyjnych” na scenie pojawi-
ła się znana z mediów wróżka
i zapowiedziała, że chętnym bę-
dzie wróżyła z kart. Stoliki na-
tychmiast opustoszały i ustawiła
się ogromna kolejka pragnących
poznać swą „przyszłość”. Więk-
szość uczestników przez sakramen-
ty chrztu i bierzmowania przynale-
żała do Chrystusa i Jego Kościoła.

Warto przypomnieć, że zabo-
bony i praktyki wróżbiarskie są
nie tylko bałwochwalstwem i for-
mą władzy jednych (tych, co wiedzą)
nad drugimi (niewtajemniczonymi),
lecz są także wyrazem astralnego
determinizmu, w świetle którego
wszystko jest zapisane w gwiaz-
dach i człowiek na nic nie ma
wpływu, jego przeznaczenie zależy
na przykład od dnia narodzin. Czy
w takim przypadku można mówić
o wyzwoleniu, a nie zniewoleniu?
Moje działania pozytywne czy ne-
gatywne są współzależne od jakichś
niejasnych, nieokreślonych sił. Jaki
to fatalizm i degradacja ludzkiej
egzystencji!

Człowiek jest redukowany do
bezwolnej masy modelowanej przez
żywioły i kosmos! Żerując na ludz-
kiej łatwowierności i pragnieniu
poznania przyszłości, dechrystiani-
zuje się cywilizację, tworząc nową
mitologię ludzkości „wyzwolonej”
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od Boga, ale zniewolonej przez gu-
sła i szamanów.

Dlaczego zabobon otumania lu-
dzi? Codzienne bulwarówki i kolo-
rowe magazyny, ale także „poważ-
ne” dzienniki i czasopisma, a tak-
że niektóre media publiczne od
wielu lat regularnie zamieszcza-
ją horoskopy. Wystarczy posłuchać
radia, pooglądać telewizję, przej-
rzeć prasę, by dowiedzieć się, kiedy
rozleci się małżeństwo, kto mo-
że być dobrym kochankiem, czy
w nadchodzącym tygodniu dopiszą
finanse. A to wszystko pod płasz-
czykiem „europejskości”, „postępo-
wości”, „niezależności” czy „no-
woczesności” wdziera się w naszą
chrześcijańską świadomość recydy-
wa pogaństwa.

Kilka paradoksów. . .
Ministerstwo pracy wpisało na

oficjalną listę zawodów „astrolo-
gów”, „wróżbitów” i „refleksjo-
logów”, sankcjonując współczesne
pogaństwo i działalność szamanów
„tajemnych niemocy” określających
przyszłość człowieka na podstawie
przypadkowo rozrzuconych kart
czy „magicznej” analizy martwej
masy gwiazd. Przeciwko czemu,
z inicjatywy naukowców z Cen-
trum Fizyki Teoretycznej PAN, za-
protestowało blisko 900 uczonych,
uzasadniając, że te „zawody” są
całkowicie pozbawione podstaw ra-
cjonalnego myślenia, zawierają ele-
mentarne błędy naukowe i przyczy-
niają się do szerzenia zabobonów
i pseudonaukowego spojrzenia na
otaczającą nas rzeczywistość.

Inny paradoks naszych czasów.
Wróżbiarstwo uzbrojone w zdo-
bycze technologii urasta do ran-
gi nauki z własną metodologią,
określającą status teraźniejszości
i strukturę przyszłości. I już wła-
ściwie nie dziwi, że astronauci no-
szą amulety, które mają przynieść
szczęście i chronić przed złymi du-
chami, przywódcy wielkich państw
korzystają z „przepowiedni” sza-
manów, a profesorowie renomowa-
nych uczelni z wypiekami czytają
komputerowe horoskopy. Im więk-
szy rozwój nauki i techniki, tym
bardziej współczesny człowiek, nie-
posiadający głębokiej wiary i ugrun-
towanej wiedzy religijnej, w sposób
naiwny szuka w gusłach i prze-
sądach sensu życia, rozwiązania
swoich problemów i niepokojów
egzystencjalnych. Różnego rodza-
ju horoskopy, kabały, tarot, magia,
chiromancja, astrologia, wróżbiar-
stwo, nekromancja, wirujące sto-
liczki, magiczne kule, seanse spi-
rytystyczne czy okultyzm – czyli
religia szatana, to bardzo jaskrawe
przejawy pogaństwa po chrześcijań-
skiego. Ktoś może powiedzieć (na-
wet w środowiskach katolickich!),
że jest to „rodzaj zabawy, trakto-
wanej z przymrużeniem oka”, a do
czytanych horoskopów zachowuje
się dystans. Już przed laty znawca
tych problemów prof. Pablo Ca-
panna postawił trafną diagnozę:
laicyzacja Zachodu nie była ani nie
mogła być ostatnim etapem. Kiedy
cykl dobiega końca, znowu odra-
stają korzenie starego pogaństwa,
a magia i okultyzm jednoczą się
z techniką.

Opr. ks. Adam Kroll
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EUCHARYSTIA PEŁNA ŻYCIA

Zakończyliśmy cykl tematów do-
tyczących duchowości eucharystycz-
nej. Nie można zapominać, że Eu-
charystia jest szczytem życia chrze-
ścijańskiego, i dlatego ważną rolę
w całej celebracji eucharystycznej
odgrywa Duch Święty. Powiedzieli-
śmy, że Msza św. składa się z wielu
znaków, i pod osłoną tych znaków
dokonują się najważniejsze wydarze-
nia: nauczanie Jezusa, Jego śmierć
i zmartwychwstanie, zjednoczenie
z Nim w Komunii świętej. Te ze-
wnętrzne znaki stanowią widzialny
organizm Eucharystii, które od we-
wnątrz są ożywiane przez Ducha
Świętego.

Kto pozwala się prowadzić Du-
chowi Świętemu, odkrywa w każdym
słowie i każdym geście obecność
Chrystusa i możliwość uczestnictwa
w Jego działaniu. Eucharystia staje
się dla niego wydarzeniem pełnym
życia. Ogarnia go Duch życia. On
sam i wszystkie jego działania zosta-
ją napełnione Duchem Świętym.

Życie współczesnego człowieka
toczy się w domu i w szkole, w za-
kładzie pracy i na ulicy, w sklepie
i w kinie. W tej wielości zdarzeń
powinno się znaleźć miejsce na nie-
dzielną Eucharystię. Jest ona ważna,

ale czy jest przeżyciem? Czy mogę
powiedzieć: „Wtedy najpełniej żyję”,
„w czasie Eucharystii najintensyw-
niej doświadczam życia”? Czy czasa-
mi częściej nie mówię: „Nie umiem
się skupić i myśli uciekają mi gdzie
indziej” albo „Jest to dla mnie trud-
na godzina”; „Niczego nadzwyczaj-
nego w tym czasie nie doświadczam”
albo „W czasie Eucharystii się nu-
dzę”. Dlaczego tak jest? Ponieważ
Msza św. bardzo często nie jest dla
nas przeżyciem najważniejszym, lecz
tylko ubocznym.

Są wydarzenia, które tętnią ży-
ciem np. rodzinna uroczystość czy
mecz siatkówki. Wówczas serce bije
mocniej, puls się przyspiesza, myśl
cała się angażuje.

Co trzeba zrobić, aby Eucharystia
„tętniła życiem”? Czy wprowadzenie
tańca, piosenek, jakiejś akcyjności
np. machanie chorągiewką lub sztu-
ki teatralnej ożywi Eucharystię? Czy
będzie to godzina Mszy świętej „peł-
na życia”? Jest to jednak myślenie
tylko o ziemskim życiu.

Tymczasem wielkość Eucharystii
nie pochodzi od człowieka i od ziem-
skich działań.Przeciwnie. Wszystkie
ludzkie działania w czasie Mszy
świętej są bardzo proste. Wyraża-
ją się w słowach i czynach, które
mogą wykonywać tak dorośli jak
i dzieci. Ich niezwykłość pochodzi
stąd, że w każdym z nich jest obec-
ny Chrystus. Wielkością Eucharystii
jest Jego obecność i Jego działanie.
On spełnia wolę Ojca i nas do Oj-
ca prowadzi. Uczy nas życia dzieci
Bożych. Daje nam Ducha Świętego.
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Otwiera przed nami swoje królestwo.
Tam jest pełnia życia. To świat Ojca
i Syna i Ducha Świętego, świat Ma-
ryi, Aniołów i Świętych, to duchowa
przestrzeń, w której obecni są wszy-
scy członkowie mistycznego Ciała
Chrystusa. Wchodząc w tę najwspa-
nialszą wspólnotę, człowiek zaczyna
pełniej żyć. Poznaje prawdziwe życie.

Nie trzeba zewnętrznych fajer-
werków, żeby Eucharystię przeżywać
jako wydarzenie tętniące życiem.
Konieczna jest natomiast wiara. Bez
niej człowiek widzi tylko zewnętrzną
stronę celebracji i nie potrafi wejść
do środka. Jest podobny do siero-
ty, który nie umie wejść do domu
i cieszyć się miłością, jaką okazuje
mu Ojciec. Jeśli wiara jest auten-
tyczna i żywa, prowadzi człowieka
do spotkania z Bogiem i Kościołem.
Wtedy człowiek wyraża tę wiarę
na zewnętrz. Wtedy piękniej śpie-
wa, radośniej wypowiada modlitwy,
z pełnym zaangażowaniem spełnia
wszystkie czynności.

Co trzeba uczynić, aby odkryć
obecność Chrystusa w celebracji eu-
charystycznej?

Umacniać i ożywiać wiarę, któ-
ra będąc owocem działania Ducha
Świętego, pozwala głębiej doświad-
czyć obecności Chrystusa w Eucha-
rystii. Kościół rozróżnia w Euchary-
stii przede wszystkim cztery sposoby
Jego obecności: obecność we wspól-
nocie; w kapłanie; w słowie; pod
postacią chleba. Każdy z nas wzra-
sta w duchowości eucharystycznej,
jeśli każda z tych czterech obecności
Chrystusa jest obecna w jego świa-
domości i kształtuje jego działanie.

Uczniowie idący do Emaus nie
rozpoznali Chrystusa, gdy się do
nich dołączył. Był bowiem podobny

do zwykłego Wędrowca. Zbawiciel
upomniał ich, że nieskore są ich serca
do wierzenia we wszystko, czego
naucza Pismo i dał im się poznać po
łamaniu chleba. Także nasze serca
są często nieskore do wierzenia w to,
że Chrystus jest obecny w drugim
człowieku, że w szczególny sposób
jest obecny w kapłanie, że przychodzi
do nas w swoim słowie i wreszcie
przemienia chleb w swoje Ciało,
a wino w swoją Krew. Dlatego trzeba
nieustannie odnawiać i umacniać
swoją wiarę.

Co takiego niezwykłego dokonu-
je się w spotkaniu z Chrystusem
we Mszy św.? Jednocząc się z Nim
spełniamy najpiękniejsze akty ży-
cia chrześcijańskiego. Uczestniczy-
my w tym, co czyni Jezus. W Jego
modlitwie i Jego ofierze, w Jego
śmierci i Jego zmartwychwstaniu,
w Jego pełnieniu woli Ojca i Jego
trwaniu w zjednoczeniu z Ojcem.
Uczestniczymy w Jego głoszeniu sło-
wa i pełnieniu czynów miłości, w Jego
okazywaniu miłosierdzia człowieko-
wi i leczeniu ran ludzkiego serca,
zasiadamy do Jego stołu i karmimy
się Jego Ciałem. Wszystko, co doko-
nuje się w Eucharystii jest naszym
uczestnictwem w działaniu Jezusa.
Każdy gest i każda modlitwa od-
słania nam nowe znaczenie. Każda
czynność ukazuje się wyraźnie ja-
ko współpraca z Jezusem. Słuchanie
słowa, nawrócenie, pamiątka, ofiara,
dziękczynienie, obecność Chrystusa,
komunia wyrażająca się w miłości,
milczenie, adoracja, radość i misja
– to zadanie, aby w każdym z tych
znaków odkryć obecność i działanie
Jezusa.

Opr. ks. Adam Kroll
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JAK STALIŚMY SIĘ WOLNYMI?

Na kolejnych dwóch stronach
przedstawiam opracowany przeze
mnie schemat dotyczący procesów,
które doprowadziły do odzyskania
niepodległości. Zrozumienie sche-
matu wymaga aktywności i wysiłku
ze strony czytelnika. W górnej części
umieściłem główne wydarzenia po-
lityczne, które doprowadziły w kon-
sekwencji do odbudowy państwa
polskiego. Walka o wolność trwała
od 1799 do 1921 roku, a faktycznie
skończyła się w 1989 r. W części
dolnej widnieją nazwiska polityków,
wojskowych, którzy przyczynili się

swoją działalnością do odrodzenia
państwa. Wybór wydarzeń, proce-
sów i postaci jest w pewnym stopniu
subiektywny, czytelnik analizując
schemat, sam stwierdzi czy takie
zestawienie jest trafne.

Poniżej podaję też listę polskich
organizacji wojskowych w latach
1914–1918, które swą walką zbroj-
ną urzeczywistniały marzenia o nie-
podległości. Życzę uważnej lektu-
ry, pogłębiającej wiedzę historyczną
o cudzie odzyskania niepodległości.

Mariusz Paradecki

Polski wysiłek zbrojny w latach 1914-1918

Nazwa Dowódcy Liczebność (rok)

Legiony Polskie Piłsudski, Trzaska-Durski,
Puchalski

15 tys. (1916)

Polski Korpus Posiłkowy Puchalski, Szeptycki, Zieliński,
J. Haller

8 tys. (kon. 1917)

Polska Siła Zbrojna
(Polnische Wehrmacht)

gen. Hans von Beseler 10 tys. (XI 1918)

Legion Puławski ppłk. Witold Gorczyński 1 tys. (1915)

Dywizja Strzelców Polskich gen. Tadeusz Bylewski 12 tys. (lato 1917)

I Korpus Polski gen. Józef Dowbór-Muśnicki 30 tys. (1918)

II Korpus Polski gen. Stankiewicz, gen. Glass,
nast. gen. Haller

6 tys. (1918)

III Korpus de Henning, Osiński, Rómmel 2 tys. (1918)

Legion Bajoński por. Doumic, mjr. Osmonde ok. 200 (1914)

Armia Polska („Błękitna”) gen. Józef Haller 17 tys. (1918)
100 tys. (1919)

Dywizja Syberyjska płk. Czuma, Rumsza 10 tys. (1919)

Dywizja Strzelców gen. Lucjan Żeligowski 4 tys. (pocz. 1919)
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1794
POWSTANIE 

KOŚCIUSZKOWSKIE
TADEUSZ KOŚCIUSZKO

1797
LEGIONY WE WŁOSZECH

JAN HENRYK DĄBROWSKI

1830-1831
POWSTANIE LISTOPADOWE 

JÓZEF CHŁOPICKI

1846
POWSTANIE KRAKOWSKIE

EDWARD DEMBOWSKI

1848
WIOSNA LUDÓW

LUDWIK MIEROSŁAWSKI
1863-1864

POWSTANIE STYCZNIOWE 

ROMUALD TRAUGUTT

1905-1907
REWOLUCJA

JÓZEF PIŁSUDSKI

1914-1918
LEGIONY POLSKIE

JÓZEF PIŁSUDSKI

1918-1919
POWSTANIE 

WIELKOPOLSKIE
JÓZEF DOWBÓR- MUŚNICKI

1919-1920-1921
POWSTANIA ŚLĄSKIE

WOJCIECH KORFANTY

  

ROMAN
DMOWSKI

IGNACY 
PADERWSKI

WINCENTY
WITOS

IGNACY
DASZYŃSKI

JĘDRZEJ 
MORACZEWSKI

WOJCIECH 
KORFANTY

JÓZEF
HALLER

STANISŁAW 
SZEPTYCKI

JÓZEF DOWBÓR- 
MUŚNICKI

KAZIMIERZ 
SOSNKOWSKI

JAN 
KUCHARZEWSKI

GABRIEL 
NARUTOWICZ

1912 Wiedeń
Tymczasowa Komisja 

Skonfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych

1918
Powstanie 

Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej 
w Krakowie

22.XI.1918
Proklamowanie 

odrodzenia 
Rzeczpospolitej Polskiej

Przekazanie władzy 
Józefowi Piłsudskiemu
przez Radę Regencyjną

1914
Powstanie 

Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW)

Utworzenie 
Tymczasowego Rządu 

Republiki Polskiej
w Lublinie

1914
Wymarsz 

I Kompanii Kadrowej 
do zaboru rosyjskiego

1917
Rozpoczęcie 

działalności Komitetu 
Narodowego Polskiego 

w Lozannie

1914
Utworzenie 

Komitetu Narodowego 
Polskiego

1916
„Akt 5 listopada”

1917
Utworzenie 

 „rządu” polskiego
przez Radę 
Regencyjną

1917
Aresztowanie 

Józefa Piłsudskiego

1916
Powołanie 

Tymczasowej Rady Stanu 
Królestwa Polskiego

1915
Powołanie 

Centralnego Komitetu 
Narodowego

11 XI 1918 r.
ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

JÓZEF PIŁSUDSKI



POROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI
A ja nie słyszę Boga!

Piotruś jest zniechęcony. Rozma-
wiał z Jezusem tak jak zwykle, lecz
tym razem zapytał o Jego zdanie
na temat sprawy dręczącej go od
dawna, a odpowiedzi nie otrzymał.

– A przecież byłem cicho i uważ-
nie słuchałem! – skarży się teraz.

Natalka, jego starsza siostra,
próbuje mu to wytłumaczyć.

– Jezus nas słucha i słyszy
nas, gdy do Niego mówimy; ale nie
odpowiada nam w taki sam spo-
sób jak mama lub tatuś, gdy ich
o coś pytamy. On przemawia do
naszego serca i żeby Go usły-
szeć, trzeba bardzo uważać, bo Bóg
mówi w ciszy.

– Ale ja przecież czekałem i nic
nie usłyszałem. . .

– Czasem trzeba trochę dłużej
poczekać, żeby usłyszeć Pana Bo-
ga. Abyśmy mogli zrozumieć, co
On pragnie nam powiedzieć, musi-
my starać się usłyszeć Jego głos
w naszym sercu. Przecież kiedy
mama prosi cię, żebyś pomógł na-
kryć do stołu, a ty właśnie bawisz się
klockami Lego, także nie słyszysz
nic z tego, co się do ciebie mówi.
I na odwrót, kiedy mama gdzieś

wyjdzie, a ty niecierpliwie czekasz
na jej powrót, ponieważ masz dla
niej jakąś miłą niespodziankę, bie-
gniesz do niej szybciutko, gdy tylko
usłyszysz jej głos.

Podobnie jest z Bogiem: jeżeli
nie ma się chęci sprawić Mu przy-
jemności, nie usłyszy się tego, co
chce nam powiedzieć.

Nie jest łatwo zaakceptować
to, że Bóg porozumiewa się z na-
mi bez słów. Zrozumieć i przyjąć
tę „inność” oraz zachować pew-
ność, że Bóg jest z nami i że
nas kocha – to wielka próba wiary.
Wiemy, że dzieci bardzo chcą sły-
szeć, tak samo jak pragną widzieć
i dotykać. My, dorośli, także często
prosimy Boga o jakiś znak świad-
czący o Jego obecności i miłości.
A przecież wiara to zaufanie dla
Tego, który jest niewidoczny.

Trzeba pamiętać, że w tym wie-
ku wiara naszego dziecka opiera się
na naszej wierze. Będzie taki dzień,
gdy będziemy mogli wyjaśnić na-
szemu dziecku, dlaczego wierzymy
w Boga. Uczmy nasze dziecko
zachowywać milczenie wobec
Boga. Nie obawiajmy się, że jest
to dla niego zbyt trudne. Powiedz-
my mu śmiało, że jeśli uważnie
słuchać będzie Słowa Bożego,
które czytamy w Piśmie świętym
i jeżeli będzie się starać żyć
zgodnie z nim, to z pewnością
kiedyś zrozumie, co Bóg, poprzez
Ducha Świętego, pragnie mu
powiedzieć.

Opr. ks. Adam Kroll
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MIŁOŚĆ ZAWSZE MÓWI „TAK”

A co się dzieje, gdy ta miłość
jest niedojrzała, albo jej nie ma?
Gdy wrogiem tej miłości, często po-
ranionej, albo egoistycznej jest dar
nowego życia? Przerywanie ciąży to
zabicie poczętego a nie narodzonego
życia. To dramat. . . Ludzka bez-
myślność, albo ludzkie nieszczęście.

Bezmyślność – trudno znaleźć
słowa i argumenty, które by się
przez tę bezmyślność przebiły.

Powierzchowność myślenia i brak
wyobraźni rodziców, matki i ojca,
chociaż on może nawet o dziecku
nie wiedzieć, czyni równą odpowie-
dzialność za ich dziecko. Od decyzji
przerywania ciąży nie usprawiedli-
wiają ani trudności materialne, mo-
da na posiadanie jednego dziecka,
liczne obowiązki, zachęta lekarzy
czy obojętność otoczenia. Każde ży-
cie poczęte to już człowiek, to dar
Boga. Gdy rodzice miotają się z za-
akceptowaniem ich dziecka, owocu
miłości – to dziecko rośnie i roz-
wija się życiem własnym, zgodnie
z własnym rytmem. Choć bez matki
jeszcze żyć nie może, jest już ak-
tywny aktywnością własną. Dzisiaj,

wykorzystując osiągnięcia techniki,
kamery i fotografię medyczną, moż-
na dotrzeć do miejsc ukrytych przed
naszymi oczami, aby odkryć wielką
tajemnicę poczęcia człowieka. To nie
jest jakaś „komórka” czy galareta,
jak twierdzą ideologowie, zwolenni-
cy zabijania. To jest mały człowiek,
którego rozwój poszczególnych na-
rządów wewnętrznych i zewnętrz-
nych wykazuje bardzo dużą żywot-
ność. Dwutygodniowe serce, pewne
ruchy rąk, mózg, układ nerwowy
oraz wszystkie ważne dla życia na-
rządy wołają: mamo, tato, pozwólcie
mi żyć!

Czy kochające serce matki, któ-
ra powołana jest przez Stwórcę
do rodzenia dzieci, może swojemu
dziecku powiedzieć NIE?

Są ludzkie nieszczęścia, które
napierają na matkę np. samot-
ność, choroba, opinia publiczna,
brak oparcia w otoczeniu. . . Ale,
czy siła tych względów życiowych,
z porównaniem z wartością życia
ludzkiego, które jest jedyne i niepo-
wtarzalne, może przeważyć?

Człowiek, tym się różni od zwie-
rząt, że świadomie wybiera kieru-
jąc się oceną sytuacji. Jeżeli jest
zmuszony dokonać wyboru między
dwoma przeciwstawnymi sobie war-
tościami, przeżywa konflikt – cza-
sem błahy, czasem dramatyczny lub
nawet tragiczny. Rodzice dziecka
poczętego, a nie narodzonego, stają
przed wyborem. Wybór życia, które
w hierarchii należy do wyższej war-
tości, będzie powodować ich dalszy
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rozwój. Brak akceptacji życia, zgoda
na przerwanie ciąży spowoduje za-
trzymanie się w rozwoju. Przyjecie
daru życia, czasem ogromnie trud-
ne, jest związane ze wzmożonym
napięciem emocjonalnym i ciężkimi
przeżyciami. Nagromadzona ener-
gia w konsekwencji, prowadzić bę-
dzie do poczucia zadowolenia i ra-
dości oraz potrzeby samorealizacji,
czyli rozwoju wrodzonych możliwo-
ści.

NIE – nowemu życiu, to nie tyl-
ko przykre uczucie frustracji matki
i ojca, ale to również budowanie
mechanizmów obronnych, polegają-
cych na jakimś zakłamaniu same-
go siebie, tłumaczenia przed sobą
samym swojego postępowania, fru-
stracja, obciążenie psychiczne i mo-
ralne. Takie poczucie winy burzy
wewnętrzny spokój, prowadzi do
izolacji, jest wielkim wyrzutem su-
mienia.

W kontekście odpowiedzialności
za dar poczętego życia, jakie zna-
czenie ma wiara w życie wieczne?

Urodzenie czy śmierć to tylko
zmiana w sposobie naszego byto-
wania. Najważniejsze jest poczęcie
– ono rozpoczyna życie wieczne.
Czy możemy coś powiedzieć o życiu
przeszłym w łonie naszej mamy?

Niewiele też wiemy o życiu przy-
szłym. Z perspektywy wieczności,
będziemy mogli ocenić nasze ży-
cie obecne i tylko takie spojrzenie
pozwoli właściwie rozstrzygnąć pro-
blemy najtrudniejsze, w których ar-
gumenty medyczne, psychologiczne
czy demograficzne tracą swoją siłę.

Odpowiedzialna miłość mówi za-
wsze „TAK” od poczęcia aż do
naturalnej śmierci. Jeżeli poczęcie
dziecka dokonało się bez miłości
i odpowiedzialności, dodawanie zła
do zła nie rozwiąże problemu.

Narodziny oczekiwanego dziec-
ka to radosny hymn uwielbienia
Boga, ale też okrzyk dziękczynie-
nia: Dziękuję wam za wasze „TAK”
– kocham was, mamo i tato!

Opr. ks. Adam Kroll

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

Z okazji X-lecia utworzenia powia-
tu gdańskiego, władze samorządo-
we powiatu przyznały Sylwestrowi
Maliszewskiemu z Gołębiewka wy-
różnienie za osiągnięte wyniki spor-
towe w 2008 r. oraz za promocję
kultury fizycznej na terenie powia-
tu. Wyróżnienie zostało wręczone
przez starostę gdańskiego Cezare-
go Bieniasz-Krzywca podczas uro-
czystości rocznicowych w Pruszczu
Gdańskim w dniu 12 września.

***
18 września odbyła się IX zwyczaj-
na sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
W porządku obrad znalazły się m.in.
następujące sprawy:

1) Uchwalono zmiany w budżecie
gminy na 2009 r.
Po stronie dochodów:
� zwiększono plan o kwotę ponad

581 tys. zł z tytułu przyznanej
dotacji związanej z realizacją pro-
jektu „Równy start”,
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Nowo ochrzczony Oskar Pauls z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Daniel Jan Szostek z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Filip Paweł Mucha z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Karolina i Tomasz Hetmańscy
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� zwiększono plan o kwotę 9 tys. zł
z tytułu otrzymanej dotacji na pro-
gram powszechnej nauki pływania
uczniów naszych szkół,

� zmniejszono plan o kwotę ponad
870 tys. zł ze względu na brak za-
interesowania kupnem gminnych
działek budowlanych i rzemieślni-
czych.

Po stronie wydatków:
zwiększono plan wydatków o kwotę
ponad 708 tys. zł z przeznaczeniem
m.in. na:
� realizację projektu „Równy start”

– 581 tys. zł,
� rozbudowę Szkoły Podstawowej

w Mierzeszynie – 210 tys. zł,
� projekt modernizacji GOK w Trąb-

kach Wielkich – 70 tys. zł,
� audyt energetyczny budynków

użyteczności publicznej w naszej
gminie – 60 tys. zł,

� wykonanie studium wykonalności
projektu termomodernizacji bu-
dynków użyteczności publicznej –
54 tys. zł,

� zakup i montaż monitoringu i na-
głośnienia zespołu boisk w Trąb-
kach Wielkich – 50 tys. zł,

� budowę oświetlenia ulic na terenie
gminy – 29 tys. zł,

� realizację programu powszechnej
nauki pływania – 18 tys. zł,

� projekt modernizacji drogi gmin-
nej Trąbki Wielkie – Ełganowo –
13 tys. zł,

� na wydanie książki o gminie Trąb-
ki Wielkie – 10 tys. zł,

� opłaty za pobyt pensjonariuszy
w domach pomocy – 10 tys. zł,

� obsługę komunalną Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich
(opłaty za wodę, ścieki i śmieci) –
10 tys. zł,

� budowę chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Gołębiewku –
9 tys. zł,

� bieżące utrzymanie zespołu boisk
w Trąbkach Wielkich – 8 tys. zł,

� wydatki Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich – 6 tys. zł,

� dofinansowanie zakupu rejestra-
tora rozmów telefonicznych dla
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pruszczu Gdań-
skim – 5 tys. zł,

� zakup i instalację monitoringu
w Szkole Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich – 4,3 tys. zł,

� zakup aparatu powietrznego „AU-
ER” do akcji ratowniczo-gaśni-
czych – 2, 4 tys. zł,

� dotację dla Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Trąbkach Wielkich:
– na gminne składowisko odpa-

dów w Gołębiewie Wielkim –
161 tys. zł,

– na oczyszczanie wsi – 15 tys. zł.
Zmniejszono wydatki na:
� budowę kanalizacji w Trąbkach

Wielkich o kwotę 1.475 tys. zł,
� opłaty za oświetlenie ulic o kwotę

29 tys. zł,
� plany zagospodarowania prze-

strzennego o kwotę 13 tys. zł,
� zakup szaf metalowych do Urzędu

Gminy o kwotę 8 tys. zł.
2) Zatwierdzono wniosek o dofinan-
sowanie z funduszy Unii Europej-
skiej realizacji programu pn. „Upa-
miętnianie ofiar nazizmu” w kwocie
17 tys. euro. Program polega na
realizacji cyklu spotkań o tematy-
ce historycznej z udziałem dzieci
i młodzieży szkolnej, mieszkańców
i zaproszonych gości w okresie od
1.10.2009 r. do 30.09.2010 r.

3) Dokonano zmian w uchwale doty-
czącej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć z uczniami dla nie-
których nauczycieli szkół, a także
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w regulaminie określającym wyso-
kość oraz szczegółowe zasady przy-
znawania nagród dla nauczycieli
w naszej gminie.

4) Podjęto uchwały w sprawie nada-
nia nazw kilku ulicom w miejscowo-
ści Graniczna Wieś oraz Trąbki
Wielkie.

5) Wyrażono zgodę na sprzedaż
gminnej działki nr 114/9 o po-
wierzchni 0,0104 ha w Sobowi-
dzu, przeznaczonej na powiększe-
nie działki przyległej, należącej do
małżonków Małgorzaty i Ireneusza
Goliat.

6) Wyrażono zgodę na sprzedaż
gminnej działki nr 489 o powierzch-
ni 0,0068 ha w Mierzeszynie, prze-
znaczonej na powiększenie działki
przyległej, należącej do małżonków
Ewy i Henryka Didyk.

7) Wyrażono zgodę na sprzedaż
mieszkania gminnego w Łaguszewie
na rzecz najemcy Janiny Bukow-
skiej.

***
29 września odbyła się X nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Wszystkie podjęte na tej se-
sji uchwały związane są z planowaną
modernizacją drogi gminnej Trąbki
Wielkie-Ełganowo. Dokonano zmian
w budżecie gminy na 2009 r. oraz
w Wieloletnim Planie Inwestycyj-
nym na lata 2009-2012. Wyrażo-
no zgodę na zawarcie porozumień
o współpracy przy przygotowaniu
i realizacji tej inwestycji z:

� Powiatem Gdańskim w Pruszczu
Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16,

� Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku ul. Mostowa 11A,

� Przedsiębiorstwem Budowlanym
„Kwiat Bud” – Piotr Kwiatek
ul. Polna 15 w Ełganowie,

� Przedsiębiorstwem Budowlanym
„Górski” Sp. z o. o. Sp. K. ul.
Wita Stwosza 31A/31 w Gdańsku,

� Firmą Usługi Leśne Adam Ben-
kowski ul. Wczasowa 12 w Borze-
chowie.

***
We wrześniu oddano do użytku
budynek Okręgowej Stacji Kontro-
li Pojazdów w Trąbkach Wielkich.
Obiekt zlokalizowany jest przy ul.
Gdańskiej (za stacją paliw) i oferuje
przeglądy techniczne dla wszystkich
rodzajów pojazdów samochodowych.
Właściciel obiektu Ryszard Kupka
z Kalisk, wyposażył budynek w no-
woczesne urządzenia diagnostyczne
i zaprasza posiadaczy aut do korzy-
stania z usług stacji.

***
4 października w kościele w Trąb-
kach Wielkich chrzest św. otrzymali:

� Oskar Pauls, syn Moniki i Andrze-
ja z Granicznej Wsi,

� Daniel Jan Szostek, syn Wioletty
i Rafała z Kleszczewa,

� Filip Paweł Mucha, syn Magdaleny
i Pawła z Trąbek Wielkich.

***
7 października odbyła się XI nad-
zwyczajna sesja Rady Gminy Trąbki
Wielkie. Jedynym tematem sesji było
dokonanie zmian w budżecie gminy
na 2009 r.
Po stronie dochodów:

� zwiększono plan o kwotę ponad
46 tys. zł z tytułu dofinanso-
wania ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska
w Gdańsku,
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Młodzi uczestnicy konferencji składają kwiaty pod pomnikiem pomordowanych
w obozie koncentracyjnym w Granicznej Wsi

Budynek nowo otwartej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Trąbkach Wielkich

25



� zwiększono plan o kwotę 44 tys. zł
ze środków Komisji Europejskiej
na realizację programu „Aktywna
Pamięć Europejska”,

� zwiększono plan o kwotę 8 tys. zł
z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu,

Po stronie wydatków:

� zmniejszono środki na budowę
oczyszczalni w Domachowie –
328 tys. zł,

� zmniejszono środki na budo-
wę oczyszczalni w Sobowidzu –
352 tys. zł,

� zmniejszono wydatki na „Cyster-
ski Trakt Rowerowy” – 127 tys. zł,

� zwiększono plan wydatków o kwo-
tę ponad 992 tys. zł z przeznacze-
niem m.in. na:
– kanalizację i oczyszczalnię ście-

ków w Trąbkach Wielkich –
1.668 tys. zł,

– dopłaty do usuwania odpadów
azbestowych – ponad 46 tys. zł,

– realizację programu „Aktywna
Pamięć Europejska” – 44 tys. zł,

– modernizację Ośrodka Zdrowia
w Mierzeszynie – 20 tys. zł.

***
10 października w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich zainauguro-
wano cykl konferencji w ramach
programu „Europa dla Obywate-
li – Aktywna Pamięć Europejska”.
Na rozpoczęcie spotkania prelekcję
wygłosił dyrektor Gimnazjum Ma-
riusz Paradecki. Następnie odbył
się koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu absolwentki Akademii
Muzycznej w Gdańsku Magdaleny
Witczak, której na fortepianie towa-
rzyszył Tomasz Stroynowski. Na za-
kończenie spotkania uczestnicy udali

się na teren dawnego obozu koncen-
tracyjnego w Granicznej Wsi.

***
Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, Wójt Gminy oraz dyrekto-
rzy placówek oświatowych, przyzna-
li doroczne nagrody wyróżniającym
się pracownikom. Wręczenie nagród
odbyło się w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, podczas wspólnej dla
nauczycieli i pracowników oświaty
z terenu naszej gminy uroczystości.
W tym roku nagrodę wójta otrzy-
mała Kazimiera Kozak – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Czerniewie.
Na wniosek dyrektorów szkół na-
grody wójta otrzymały nauczycielki:
Marzena Sobczak ze Szkoły Pod-
stawowej w Kłodawie oraz Marze-
na Witkowska ze Szkoły Podstawo-
wej w Czerniewie. Dyrektorzy szkół
przyznali także nagrody wyróżnia-
jącym się nauczycielom i pracow-
nikom. W placówkach działających
na terenie naszej parafii, wyróżnieni
zostali:
� Gimnazjum w Trąbkach Wielkich:

nauczyciele – Wiesława Niedziel-
ska, Dorota Niewiadomska, Bar-
bara Morzydusza, Barbara Para-
decka i Krzysztof Tuszkowski oraz
pracownik obsługi Andrzej Gralla.

� Szkoła Podstawowa w Trąbkach
Wielkich: nauczyciele – Regina
Maciuszek, Agata Caboń, Irena
Drożyńska i Janusz Jaromin; pra-
cownicy obsługi – Elżbieta Kujach
i Zdzisław Wrocławski.

� Szkoła Podstawowa w Czernie-
wie: nauczyciele – Maria Sautycz
i Tomasz Stroynowski; pracownicy
obsługi – Regina Kempik, Bożena
Kamińska i Teresa Karczewska.

� Przedszkole w Trąbkach Wielkich:
nauczyciele – Jolanta Kuczkowska
i Patrycja Jurczyńska-Fedak; pra-
cownicy obsługi – Żaneta Dubiella
i Elżbieta Szurgocińska.

***
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15 października odbyło się uroczy-
ste otwarcie zakładu odnowy biolo-
gicznej „Studio Marzenie – modelo-
wanie sylwetki”. Studio mieści się
w pomieszczeniach głównego wejścia
do hali sportowej w Trąbkach Wiel-
kich. Właścicielka zakładu Marzena
Kopeć serdecznie zaprasza do ko-
rzystania z nowoczesnych urządzeń,
które umożliwiają poprawę sylwetki
i kondycji.

***
16 października, z okazji 31. rocz-
nicy wyboru Karola Wojtyły na Stoli-
cę Piotrową, w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich wystawiono spektakl
słowno-muzyczny w wykonaniu mło-
dzieży. Część słowna przygotowa-
na została pod kierunkiem Barba-
ry Paradeckiej, a część muzyczna

– pod kierunkiem Janusza Beyera.
W trakcie spektaklu prezentowany
był pokaz multimedialny, przygoto-
wany przez Andrzeja Grallę i przed-
stawiający pontyfikat Papieża Jana
Pawła II. Po części artystycznej głos
zabrał ks. prałat Edward Szymań-
ski, a dyrektor Gimnazjum Mariusz
Paradecki zaprosił wszystkich na
smakowite. . . kremówki papieskie.

***
17 października w naszym koście-
le sakramentalny związek małżeński
zawarli: Karolina Dopierała z Trą-
bek Wielkich i Tomasz Hetmański
z Łaguszewa.

Opracował S. D.

Spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów trąbkowskiego gimnazjum
z okazji 31. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II
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WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW NIEMIECKICH

8 października w gminie Trąbki
Wielkie gościli działacze samorządo-
wi z Regionu Środkowej Frankonii
w Niemczech oraz przedstawicie-
le stowarzyszenia „Trzy Krajobra-
zy”, działającego na terenie powiatu
gdańskiego. Na czele 17-osobowej
delegacji niemieckiej stał Fritz
Körber – Wiceprzewodniczący Okrę-
gu Środkowej Frankonii. Samorząd
gminny reprezentowali: Wójt Bła-
żej Konkol, przewodniczący Rady
Gminy Józef Sroka oraz wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Barbara
Harbul. Od prawie 10 lat region ten
współpracuje z naszym wojewódz-
twem, a zaproszenie niemieckich
samorządowców do gminy miało
na celu wszechstronną prezentację
naszej „małej ojczyzny” oraz nawią-
zanie bliższej współpracy. Wizytę
rozpoczęło spotkanie w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, ponieważ

szkoła ta od kilku lat utrzymu-
je kontakty z naszym zachodnim
sąsiadem. Wójt Gminy Błażej Kon-
kol przedstawił gościom specyfikę
naszej gminy, jej atuty i osiągnię-
cia oraz plany na najbliższe la-
ta. Przewodniczący delegacji nie-
mieckiej zadeklarował chęć pomocy
w promocji gminy, zdobywaniu do-
tacji unijnych oraz współpracy mło-
dzieży. Goście zwiedzili także Za-
kład Farmaceutyczno-Kosmetyczny
„Oceanic” w Trąbkach Małych oraz
pole golfowe w Postołowie, gdzie
w budynku klubowym „Postołowo
Golf Club” odbyło się podsumowa-
nie wizyty. W końcowych wystąpie-
niach podziękowano za spotkanie
oraz podkreślono wolę nawiązania
ścisłej współpracy pomiędzy oboma
samorządami.

Stanisław Dziemiński

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w trąbkowskim gimnazjum
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INTENCJE MSZY ŚW. – Listopad 2009

Od 1 listopada odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Józefę, Jana
i Annę Gęburów.

1. 730: Za śp. Jana Kielasa
i zmarłych z tej rodziny
900, Czerniewo:
a) Za śp. Andrzeja Prissa
b) Za zmarłych z rodzin
Ptachów i Elwartów

1300: Za śp. Józefę, Jana
i Annę Gęburów

2. 1000: Za śp. Czesława,
Bogdana i zmarłych z rodzin
Gdańców i Gołuńskich
1700: a) W obronie życia
dzieci poczętych i zagrożonych
aborcją
b) Za śp. Józefę, Jana i Annę
Gęburów
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1815, Czerniewo:
a) Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana Kielasa

3. Za śp. Zygmunta i Kazimierza
Dubielów, Stanisława,
Katarzynę i Józefa Drągów
oraz Romana Jaszczyka

4. a) Za śp. Tadeusza Banaczyka
(1. rocznica śmierci)
b) Za zmarłych z rodzin
Tkaczyków i Stefanów
Czerniewo: a) Za śp. Jana
seniora, Helenę oraz Jana
juniora Bukowskich
b) Za śp. Józefę, Jana i Annę
Gęburów

5. Za śp. Ignacego Olszewskiego
6. Za śp. Henryka Pankowskiego

(9. rocznica śmierci) i zmarłych
z rodziny Blokusów

7. Za śp. Leonarda Kolendo
(7. rocznica śmierci)

8. 730: Za zmarłych z rodzin
Kelpinów i Kiedrowskich
900, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna i o błogosławieństwo
Boże dla Anny Hendrych
w 85. urodziny
b) Za śp. Gertrudę Dończyk
(rocznica urodzin)
1100: a) Za zmarłych z rodzin
Pelowskich i Czerwińskich
b) Dziękczynna i o błogosła-
wieństwo Boże dla Marcina
Lagi w 18. urodziny
1800: a) Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
Marii Dubieli w 92. urodziny
b) Za śp. Józefę, Jana i Annę
Gęburów

9. Za śp. Sławomira Kowitza
(4. rocznica śmierci)

10. a) Dziękczynna i o bło-
gosławieństwo Boże dla
nadzwyczajnego szafarza
Komunii św. Andrzeja Karcza
w 50. urodziny
oraz dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże
dla Wiesława Szatkowskiego
w 40. urodziny

11. 900, Czerniewo: Za śp. Martę
i Bernarda Lefańczyków
1700: a) Za śp. Wiktora
Bławata (5. rocznica śmierci)
b) Za śp. Józefę, Jana i Annę
Gęburów

12. Dziękczynna i o błogosławień-
stwo Boże dla Aleksandry
Jagły w 18. urodziny

13. Za śp. Renatę (7. rocznica
śmierci) i Jerzego
Antkowiaków

14. Za śp. Jana i Franciszkę
Klebów oraz zmarłych z tej
rodziny

15. 730: Za śp. Zofię (18. rocznica
śmierci) i Henryka
Gołembiewskich oraz Jana
Kowalskiego
900, Czerniewo: Dziękczynna
w 41. rocznicę sakramentu
małżeństwa Kazimiery
i Henryka Karnatów
1100: a) Za śp. Mariannę
(10. rocznica śmierci)
i Ryszarda Kamińskich
b) Za zmarłych z rodzin
Dymitruków i Stachurskich
oraz śp. Seweryna i Łukasza
Wasyluków
1800: Za śp. Józefę, Jana
i Annę Gęburów
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17. Za zmarłych z róży
św. Katarzyny (p. Keler)

18. Za śp. Józefę, Jana i Annę
Gęburów
Czerniewo: Za zmarłych
z róży św. Brata Alberta
(p. Kowalczyk)

20. a) Za śp. Alicję i Zygmunta
Szarmachów

22. 730: Za śp. Cecylię Buga,
Helenę Keler oraz zmarłych
z tych rodzin
900, Czerniewo:
a) Za śp. Stanisława i Ignacego
Lewków
b) Za śp. Annę, Wiktora i Jana
Formellów
1100: Za śp. Leona (9. rocznica
śmierci) i Izabelę Karpińskich
1800: Za śp. Józefę, Jana
i Annę Gęburów

24. Za śp. Mieczysława Bławata
25. a) Za śp. Bożenę Turzyńską

b) Za śp. Józefę, Jana i Annę
Gęburów
Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka (2. rocznica śmierci)

26. Za śp. Zofię Trofimowicz
(1. rocznica śmierci)

27. Za śp. Ryszarda Kamińskiego
(5. rocznica śmierci)

29. 900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Zulewskich i Blokusów
1100: a) W pewnej intencji,
p. Surmów
b) Za śp. Józefę, Jana i Annę
Gęburów
1800: Za śp. Jerzego
Franuszkiewicza (6. rocznica
śmierci)

30. Za śp. Józefę, Jana i Annę
Gęburów
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

2 listopada: Mikołaj Myszke,
9 listopada: Amelia Edwarczyk, Igor Bida,

29 listopada: Kamil Kruczyński,
30 listopada: Aleksander Jan Olejnik.

Rocznice sakramentu małżeństwa
22 listopada: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Marty Jagły

i Piotra Ziarniewicza
29 listopada: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Kamili Buczkowskiej

i Mariusza Czapskiego
29 listopada: 1. rocznica sakramentu małżeństwa Sabiny Pajonkowskiej

i Jarosława Kruczyńskiego
12 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa Jolanty Surmy

i Krzysztofa Gorzyńskiego

ODESZLI DO PANA

4 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Tadeusza Banaczyka
26 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Zofii Trofimowicz

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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