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POZNAJ WIELKOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Św. Faustyna Kowalska

Pan Jezus wybrał polską sio-
strę zakonną Faustynę Kowalską
jako narzędzie do szerzenia kultu
Miłosierdzia Bożego w świecie. Jej
objawił wielkość Swojego miłosier-
dzia, zachęcił, by była apostołką
tego miłosierdzia dla współczesnej
ludzkości. Faustyna Kowalska, zna-
na dziś na całym świecie apostołka
Miłosierdzia Bożego, zaliczona jest
do wybitnych mistyków Kościoła.
Urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we
wsi Głogowiec – obecne wojewódz-
two wielkopolskie.

27 sierpnia przyjęła chrzest
w kościele św. Kazimierza w Świ-
nicach Warckich (diecezja włocław-
ska). Na chrzcie św. otrzymała imię

Helena. Od dzieciństwa odznacza-
ła się głęboką pobożnością, praco-
witością, posłuszeństwem i wielką
wrażliwością na potrzeby biednych.
Jako 16-letnia dziewczyna (do szko-
ły chodziła tylko 3 lata) została
wysłana na służbę, by zarobić na
własne utrzymanie i pomóc rodzi-
com. Już od siódmego roku życia
odczuwała w sercu głos powoła-
nia do klasztoru. Pukała do kilku
zgromadzeń zakonnych, ale bez-
skutecznie, gdyż nie miała posagu,
ani pomocy finansowej od rodziny.
1 sierpnia 1925 r. została przyję-
ta do Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Warszawie.

W zgromadzeniu otrzymała imię
Faustyna Maria. Nowicjat odbyła
w Krakowie, gdzie po pięciu latach
złożyła śluby wieczyste. Pracowa-
ła w kilku domach zgromadzenia:
w Płocku, Wilnie i Krakowie.

Całe jej życie koncentrowało się
na dążeniu do coraz większej świę-
tości i ofiarnej współpracy z Je-
zusem dla ratowania dusz: „Jezu,
Ty wiesz, że od najwcześniejszych
lat pragnęłam zostać wielką świętą,
to jest kochać tak wielką miłością,
jaką Cię jeszcze dotychczas żadna
dusza nie kochała”.

Surowy tryb życia i wyczerpują-
ce posty tak osłabiły jej organizm,
że jeszcze przed nowicjatem zosta-
ła skierowana do sanatorium dla
poratowania zdrowia.
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Po roku nowicjatu doświadcza
wielu duchowych cierpień, które
ofiaruje dla ratowania grzeszników.
Rozwinęła się też choroba gruźli-
cy płuc i przewodu pokarmowego.
Dwukrotnie po kilka miesięcy prze-
bywała w szpitalu na Prądniku pod
Krakowem dla ratowania zdrowia.

Zmarła w opinii świętości 5 paź-
dziernika 1938 r., mając zaledwie
33 lata, w tym 13 lat życia zakon-
nego. Przeżyła tyle lat co Jezus.
Czy to nie jest wymowne?

Jej ciało w 1966 r. przeniesiono
z grobowca zakonnego na cmenta-
rzu do kaplicy zakonnej.

Tej prostej, niewykształconej za-
konnicy Bóg powierzył wielką mi-
sję, orędzie Miłosierdzia skierowane
do całego świata: „Wysyłam ciebie
do całej ludzkości z moim miło-
sierdziem. Nie chcę karać zbolałej
ludzkości, ale pragnę ją uleczyć,
przytulając do swego miłosierne-
go Serca. Jesteś sekretarką mojego
miłosierdzia. Wybrałem cię na ten
urząd w tym i przyszłym życiu,
abyś... zachęcała dusze do ufności
w przepaść mojego miłosierdzia”.

Posłannictwo św. Faustyny po-
lega na przypomnieniu odwiecznie
znanej, ale zapomnianej prawdy
wiary o miłości miłosiernej Boga do
człowieka i na przekazaniu nowych
form kultu Miłosierdzia Bożego.

Święta Faustyna przez 4 ostat-
nie lata życia zakonnego na wy-
raźne żądanie Pana Jezusa pisała
Dzienniczek, mającygo formę pa-
miętnika, w którym notowała swo-
je rozmowy z Jezusem i słowa
Jezusa do niej skierowane. Pisanie

Dzienniczka nakazał s. Faustynie
jej spowiednik w Wilnie, ks. Michał
Sopoćko, też wyniesiony na ołtarze.

Naukowego opracowania zapi-
sków w Dzienniczku s. Faustyny
podjął się ks. profesor Ignacy Różyc-
ki. Wydał on pracę pt. Miłosierdzie
Boże. Zasadnicze rysy nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego. Na podsta-
wie Dzienniczka wymienia w tym
opracowaniu pięć postaci nabożeń-
stwa do Miłosierdzia Bożego.

1. Obraz Jezusa Miłosiernego.
Został namalowany według wizji,
jaką s. Faustyna miała w Płocku
22 lutego 1931 r.: „Ujrzałam Pana
Jezusa ubranego w szacie białej.
Jedna ręka wzniesiona do błogosła-
wieństwa, a druga dotykała szaty
na piersiach. Z uchylenia szaty na
piersiach wychodziły dwa wielkie
promienie, jeden czerwony, a drugi
blady. Te dwa promienie oznacza-
ją krew i wodę. Czerwony pro-
mień oznacza krew, która jest ży-
ciem dusz, i blady promień oznacza
wodę, która usprawiedliwia dusze
(chrzest)”. Jezus wyjaśnił s. Fau-
stynie: „Te dwa promienie wyszły
z wnętrzności Miłosierdzia Mojego
wówczas, kiedy konające serce Moje
zostało włócznią otwarte na krzy-
żu. Te promienie osłaniają dusze
przed zagniewaniem Ojca Mojego.
Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć
będzie, bo nie dosięgnie go spra-
wiedliwa ręka Boga. Pragnę, aby
pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia”. (Dzien-
niczek nr 299). „Kto w dniu tym
przystąpi do Źródła Życia, ten do-
stąpi zupełnego odpuszczenia win.

3



Jezus Miłosierny

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia,
dopóki nie zwróci się z ufnością do
Miłosierdzia Mojego. Powiedz, że
Miłosierdzie jest największym przy-
miotem Boga. Wszystkie dzieła rąk
Moich są ukoronowane Miłosier-
dziem.” (Dzienniczek nr 300). Po
tym objawieniu powiedział Jezus
Faustynie, by wymalowała obraz
według rysunku, który jej ukazał
oraz umieściła pod nim słowa: Je-
zu ufam Tobie! „Chcę, aby ten
obraz był uroczyście poświęcony
w pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy. Ta niedziela ma być świę-
tem Miłosierdzia” (por. Dzienniczek
nr 49). Obraz przedstawia Jezusa
zmartwychwstałego, który przynosi
ludziom pokój przez odpuszczenie
grzechów za cenę swej męki i śmier-
ci krzyżowej. Promienie oraz blizny

po ranach ukrzyżowania przywołu-
ją scenę z Wielkiego Piątku. Obraz
Jezusa Miłosiernego łączy w sobie
wydarzenia wielkopiątkowe i wiel-
kanocne, które mówią o miłości Bo-
ga do człowieka. Sakrament chrztu
i pokuty oczyszcza duszę (blade pro-
mienie) a Najświętszy Sakrament
– ciało i Krew Pańska karmi dusze
(czerwone promienie).

Obraz ten nie tylko przedsta-
wia Miłosierdzie Boże, ale zachęca
do czynnej miłości naszej wobec
bliźnich, bo nawet silna wiara nie
ma wartości bez uczynków, które
winny jej towarzyszyć i z niej wy-
pływać: „Wiara bez uczynków jest
martwa”.

Do tak rozumianego kultu obra-
zu polegającego na ufności w Boże
miłosierdzie Jezus daje specjalne
obietnice:
� wieczne zbawienie,
� postęp na drodze chrześcijańskiej

doskonałości,
� łaskę szczęśliwej śmierci,
� inne łaski, o które ludzkość będzie

prosić.
„Przez obraz ten udzielać będę

wiele łask dla dusz” (Dzienniczek).

2. Święto Miłosierdzia. „Ja pra-
gnę, aby było Miłosierdzia święto.
Chcę, aby ten obraz, który na-
malujesz pędzlem, był uroczyście
poświęcony w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy: ta niedziela ma być
Świętem Miłosierdzia” (Dz. 49).
„Daję duszom ostatnią deskę ra-
tunku – to jest Święto Miłosierdzia
Mojego. Jeśli nie uwielbią Miło-
sierdzia Mojego zginą na wieki.”
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(Dz. 965). „W dniu tym otwarte
są wnętrzności Miłosierdzia Moje-
go. Wylewam całe morze łask na
dusze, które się zbliżą do źródła Mi-
łosierdzia Mojego”. (Dz. 699). Aby
skorzystać z tych obietnic Jezusa,
trzeba wypełnić warunki nabożeń-
stwa do Miłosierdzia Bożego, to
jest: ufność w dobroć Boga, czynna
miłość do bliźnich, być w stanie
łaski uświęcającej i godnie przyjąć
Komunię św. „Kapłani mają w tym
dniu mówić o wielkim i niezgłę-
bionym miłosierdziu moim”. (Dz.
570).

3. Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego. Tę koronkę podyktował Jezus
s. Faustynie w Wilnie 13–14 wrze-
śnia 1935 r. jako modlitwę na prze-
błaganie i uśmierzenie gniewu Bo-
żego. „Odmawiający tę koronkę
ofiarowują Bogu Ojcu Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy swoje,
bliźnich i całego świata, a rów-
nocześnie odmawiając ją odwołują
się do tej miłości jaką Ojciec Nie-
bieski darzy Swojego Syna, a w
Nim wszystkich ludzi przez Niego
odkupionych na krzyżu.

W tej modlitwie prosząc o mi-
łosierdzie dla całego świata, wier-
ni spełniają zarazem uczynek mi-
łosierdzia (modlitwa za innych).
Przez tę modlitwę odmawianą z po-
korą i ufnością możemy oczekiwać
spełnienia obietnicy Pana Jezu-
sa dotyczącej zwłaszcza szczęśliwej
śmierci i łaski nawrócenia. Obietni-
ca ta dotyczy nie tylko tych co od-
mawiają koronkę, ale i konających,

przy których inni tę modlitwę bę-
dą zanosić do Miłosierdzia Bożego.
„Kiedy przy konającym odmawia-
ją tę koronkę, uśmierza się gniew
Boży, a miłosierdzie niezgłębione
ogarnia duszę (Dz. 811). „Przez od-
mawianie tej koronki podoba Mi się
dać wszystko o co mnie prosić będą,
jeśli to będzie zgodne z wolą Mo-
ją. Przez odmawianie tej koronki
zbliża się ludzkość do mnie. Dusze,
które odmawiać będą tę koronkę
ogarnie Miłosierdzie Moje w życiu,
a szczególnie w śmierci godzinie”
(Dz. 754, 1541).

4. Godzina Miłosierdzia. W paź-
dzierniku 1937 r. w Krakowie Jezus
polecił czcić godzinę swojej śmierci
– godz. 15.00. „Ile razy usłyszysz
jak zegar bije trzecią godzinę, zanu-
rzaj się cała w Miłosierdziu Moim,
uwielbiając i wysławiając je, używaj
jego wszechmocy dla całego świata,
a szczególnie biednych grzeszni-
ków, bo w tej godzinie Moje Miło-
sierdzie zostało otwarte na oścież
dla wszelkiej duszy” (Dz. 1572).
„Staraj się w tej godzinie odprawić
Drogę krzyżową, o ile na to obo-
wiązki pozwalają, wstąp na chwilę
do kaplicy (kościoła) i uczcij Moje
serce, które jest pełne miłosierdzia
w Najświętszym Sakramencie, albo
pogrąż się w modlitwie tam gdzie
jesteś chociaż przez krótką chwi-
lę” (Dz. 1572). By w tej godzinie
modlitwa była skuteczna potrzeba:

1) modlitwa winna być skierowana
do Pana Jezusa,

2) modlitwa winna być odmawiana
o godzinie piętnastej,
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3) modlitwa ma się odwoływać do
męki Pana Jezusa i zasług z niej
wynikających.

„W tej godzinie uprosisz wszyst-
ko dla siebie i innych, bo w tej
godzinie stała się łaska dla całe-
go świata. Miłosierdzie zwyciężyło
sprawiedliwość” (Dz. 1572).

5. Szerzenie czci Miłosierdzia
Bożego. „Dusze, które szerzyć bę-
dą cześć Miłosierdzia Mojego osła-
niam przez życie całe, jak czuła
matka swe niemowlę, a w godzinie
śmierci, nie będę im sędzią, ale Mi-
łosiernym Zbawicielem” (Dz. 7075).
Istotą kultu Miłosierdzia jest też
pełnienie uczynków miłosierdzia.
Chrystus pragnie, aby jego czci-
ciele wykonali w ciągu dnia choć
jeden dobry uczynek z miłości dla
Niego. Może być nim: modlitwa za
innych również za dusze oczeku-
jące zbawienia w czyśćcu lub upo-
mnienie braterskie, czy zachęcenie
innych do odmawiania Koronki do
Miłosierdzia Bożego. Klasycznymi
czynami miłosierdzia są: modlitwa,
post, jałmużna. Katechizm Kościo-
ła Katolickiego wylicza 7 uczynków
miłosierdzia co do duszy i co do
ciała.

Co do ciała:
1) głodnych nakarmić,
2) spragnionych napoić,
3) nagich przyodziać,
4) podróżnych w dom przyjąć,
5) więźniów pocieszać,
6) chorych odwiedzać,
7) umarłych pogrzebać.

Co do duszy:
1) grzeszących upominać,

2) nieumiejętnych pouczać,
3) wątpiącym dobrze radzić,
4) strapionych pocieszać,
5) krzywdy cierpliwie znosić,
6) urazy chętnie darować,
7) modlić się za żywych i umarłych.

Boże Miłosierdzie możemy sze-
rzyć również przez postawę wiary,
zaufania Bogu i stawania się coraz
bardziej miłosiernym wobec bliź-
nich.

Idea nabożeństwa i szerzenia
Bożego Miłosierdzia objawionego
św. Faustynie zaowocowała powsta-
niem zakonu ściśle kontemplacyj-
nego oraz zgromadzeń żeńskich
i męskich szerzących ten kult
w świecie i wypraszających Mi-
łosierdzie Boże dla świata. Posłan-
nictwo św. Faustyny ma głębokie
uzasadnienie w Piśmie Świętym,
w dokumentach Kościoła, zwłasz-
cza w encyklice Ojca Świętego Jana
Pawła II „Dives in misericordia” –
Bóg bogaty w miłosierdzie.

Kilka dat z życia św. Faustyny

� Urodzona 25.08.1905 r. w Gło-
gowcu (woj. Wielkopolskie).
Ochrzczona 27.08.1905 r. w pa-
rafii św. Kazimierza w Świnicach.

� Pierwsza Komunia św. – 1914 r.
� Podjęcie służby dla utrzymania

siebie i rodziny – 1921 r.
� Nowicjat – 23.01.1926 r. w Kra-

kowie
� Śluby wieczyste – 1.04.1933 r.

w Krakowie.
� Wyjazd do Wilna – 25.05.1933 r.
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� W Wilnie udaje się do mala-
rza E. Kazimirowskiego w spra-
wie namalowania obrazu Miło-
sierdzia Bożego – 2.01.1934.

� Rozmowa z ks. abp. Romualdem
Jabłczykowskim metropolitą wi-
leńskim w sprawie utworzenia
nowego zgromadzenia zakonnego
– 8.01.1936 r.

� Leczenie w szpitalu na Prądniku
– 9.12.1936 – 27.03.1937.

� Ostatni list do przełożonej gene-
ralnej, w którym przeprasza za
wszystkie uchybienia życia i koń-
czy go słowami: „Do zobaczenia
w niebie” – sierpień 1938 r.

� Po długich cierpieniach umiera
5.10.1938 r. o gody. 22.45 (żyła 33
lata, tyle co Pan Jezus na ziemi).

� Beatyfikacja – 18.04.1993 w Rzy-
mie (przez papieża Jana Paw-
ła II).

� Kanonizacja – 30.04.2000 r.
w Rzymie.

Wybrane przesłania Pana Jezusa
zapisane w „Dzienniczku”

„Ktokolwiek będzie odmawiał tę
koronkę dostąpi wielkiego miłosier-
dzia w godzinę śmierci. . . Pragnę,
aby poznał świat cały Miłosier-
dzie Moje; niepojętych łask pragnę
udzielać duszom, które ufają Moje-
mu Miłosierdziu” (Dz. 686).

„Podaję ci trzy sposoby czynie-
nia miłosierdzia bliźnim: pierwszy
– czyn, drugi – słowo, trzeci – mo-
dlitwa. W tych trzech stopniach
zawiera się pełnia miłosierdzia;
jest niezbitym dowodem miłości

ku Mnie. W ten sposób dusza wy-
sławia i oddaje cześć Miłosierdziu
Mojemu. Tak, pierwsza niedziela
po Wielkanocy jest Świętem Mi-
łosierdzia, ale musi być i czyn.
Żądam czci dla Mojego Miłosierdzia
przez obchodzenie uroczyście tego
święta i przez cześć tego obrazu...
Przez obraz ten udzielę wiele łask
duszom” (Dz. 742).

„Każdą duszę bronię w godzinie
śmierci jako Swej chwały, która
odmawiać będzie tę koronkę, albo
przy konającym inni ją odmówią.
Kiedy przy konającym odmawiają
tę koronkę uśmierza się gniew Boży,
a miłosierdzie niezgłębione ogarnia
duszę i poruszają się wnętrzności
Miłosierdzia Mojego” (Dz. 811).

„Przez odmawianie tej koron-
ki podoba Mi się dać wszystko,
o co Mnie prosić będą. Zatwardziali
grzesznicy, gdy ją odmawiać będą,
napełnię duszę ich spokojem, a go-
dzina śmierci ich będzie szczęśliwa.
Napisz to dla dusz strapionych. Gdy
dusza ujrzy i pozna ciężkość swych
grzechów, gdy się odsłoni przed jej
oczyma cała przepaść nędzy, niech
nie rozpacza, ale niech z ufnością
się rzuci w ramiona Mojego Miło-
sierdzia, jak dziecko w objęcia uko-
chanej matki... Powiedz, że żadna
dusza, która wzywała Miłosierdzia
Mojego, nie zawiodła się, ani nie
doznała zawstydzenia. Mam szcze-
gólne upodobanie w duszy, która
zaufała dobroci mojej. – Napisz: gdy
tę koronkę przy konających odma-
wiać będą, stanę pomiędzy Ojcem,
a duszą konającą nie jako Sędzia
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sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel
miłosierny” (Dz. 1541). „Dla cie-
bie błogosławię światu” (Dz. 1061).
„Pragnę, aby adoracja była w in-
tencji uproszenia miłosierdzia dla
świata” (Dz. 1070).

„Mów światu o Moim Miłosier-
dziu i o Mojej miłości. Palą Mnie
płomienie miłosierdzia, pragnę je
wylewać na dusze ludzkie. O jaki
Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć
nie chcą. Czyń co jest w twojej
mocy w sprawie rozszerzenia czci
Miłosierdzia Mojego, Ja dopełnię
czego ci nie dostawa. Powiedz zbo-
lałej ludzkości, niech się przytuli do
miłosiernego serca Mojego, a Ja ich
napełnię pokojem.

Dusze, które szerzą cześć Miło-
sierdzia Mojego, osłaniam je przez
życie całe, a w godzinie śmierci
nie będę im sędzią, ale miłosier-
nym Zbawicielem. W tej ostatniej
godzinie nic dusza nie ma na swą
obronę, prócz Miłosierdzia Mojego.
Szczęśliwa dusza, która przez życie
zanurzała się w zdroju miłosierdzia,
bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość.
Napisz: Wszystko co istnieje jest
zawarte we wnętrznościach Mojego
Miłosierdzia głębiej niż niemowlę
w łonie matki. Jak boleśnie rani
Mnie niedowierzanie Mojej dobro-
ci. Najboleśniej ranią Mnie grzechy
nieufności” (Dz. 1075)).

„Apostołko Mojego Miłosierdzia
głoś światu całemu o tym nie-
zgłębionym Miłosierdziu Moim, nie
zniechęcaj się trudnościami, jakie
napotkasz w głoszeniu Mojego Mi-
łosierdzia. Te trudności, które cię

tak boleśnie dotykają, są potrzebne
dla twojego uświęcenia i dla wyka-
zania, że dzieło to Moim jest. Bądź
pilna w zapisywaniu każdego zda-
nia, które do ciebie mówię o Moim
Miłosierdziu, bo to jest dla wielkiej
liczby dusz, które korzystać z tego
będą” (Dz. 1142).

„Rozkosz mi sprawiają dusze,
które się odwołują do Mojego Mi-
łosierdzia. Takim duszom udzie-
lam łask ponad ich życzenia. Nie
mogę karać choćby ktoś był naj-
większym grzesznikiem, jeśli on
się odwołuje do Mojej litości, ale
usprawiedliwiam go w niezgłębio-
nym i niezbadanym Miłosierdziu
Swoim. Napisz: nim przyjdę ja-
ko Sędzia sprawiedliwy, otwieram
wpierw na oścież drzwi Miłosier-
dzia Mojego. Kto nie chce przejść
przez drzwi miłosierdzia, ten musi
przejść przez drzwi sprawiedliwości
Mojej. Miłosierdzie Moje powinna
odzwierciedlać w sobie każda du-
sza. Serce Moje jest przepełnione
litością i miłosierdziem dla wszyst-
kich. Serce mojej oblubienicy (du-
szy) musi być podobne do serca
Mojego, musi z jej serca tryskać
zdrój Miłosierdzia Mojego dla dusz,
inaczej nie przyznam się do niej.”
(Dz. 1146–1148).

„Większe jest miłosierdzie, ani-
żeli nędze twoje i całego świata.
Kto zmierzył dobroć Moją? Dla
ciebie zstąpiłem z nieba na zie-
mię, dla ciebie pozwoliłem przybić
się do krzyża, dla ciebie pozwoli-
łem otworzyć włócznią najświętsze
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serce Swoje i otworzyłem ci źró-
dło miłosierdzia, przychodź i czerp
z tego źródła naczyniem ufności.
Uniżonego serca nigdy nie odrzucę.
Nędza twoja utonęła w przepaści
Miłosierdzia Mojego”. (Dz. 1485).

Słowa św. Faustyny. „Dziś w cza-
sie Mszy św. myślałam, że też zo-
baczę małego Jezusa, jak często Go
widzę, jednak dziś widziałam w cza-
sie Mszy św. Jezusa ukrzyżowane-
go. Jezus był przybity do krzyża
i w wielkich mękach. Dusza mo-
ja została przeniknięta cierpieniem
Jezusa. O jak straszne tajemnice
dzieją się w czasie Mszy św. Z ja-
ką pobożnością powinniśmy słuchać
i brać udział w tej śmierci Jezusa.
Poznamy kiedyś co Bóg czyni dla
nas w każdej Mszy św. i jaki w niej
dla nas gotuje dar. Jego Boska mi-
łość tylko na taki dar zdobyć się
mogła. O Jezu jak wielkim bólem
przeniknięta jest dusza moja, wi-
dząc tryskający zdrój żywota z taką
słodyczą i mocą dla każdej duszy.
A jednak widzę dusze zwiędnięte
i usychające z własnej winy. O Jezu
niech moc miłosierdzia ogarnie te
dusze”. (Dz. 913–914).

Sposób odmawiania Koronki
do Miłosierdzia Bożego
(na zwykłej cząstce różańca)
Na początku:
Ojcze nasż.., Zdrowaś Maryjȯ..,
Wierzę w Bogȧ..

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Najmilszego Syna Twojego, a Pana
Naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki miej
miłosierdzie dla nas i całego
świata.

Na zakończenie, 3 razy:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem!

Po czym, 3 razy powtarza się
wezwanie:
Jezu, ufam Tobie!

Ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2012

5 sierpnia: 18. Niedziela Zwykła

Wj 16,2–4.12–15

Ef 4,17.20–24

J 6,24–35

Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwle-
głym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi,
kiedy tu przybyłeś?” (J 6,25).
Uczniowie szukali Jezusa. Kiedy
znaleźli Go na przeciwległym brzegu,
zapytali: „Rabbi, kiedy tu przyby-
łeś?”. Skoro takie pytanie postawili,
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można się domyślać, że Jezus tak-
że ich poszukiwał. Może chciał im
powiedzieć, że Go źle szukali.
Nie szukamy Jezusa naprawdę, jeżeli
czynimy to tylko dlatego, że daje On
doczesne dobro. Jezus jest wtedy
daleko – na przeciwległym brzegu.
Jakie szczęście, że sam przybywa,
aby nas szukać – odsłaniać nam
prawdę.

12 sierpnia: 19. Niedziela
Zwykła

1 Krl 19,4–8
Ef 4,30–5,2
J 6,41–51

Oni wszyscy będą uczniami Boga
(J 6,45).
Co to znaczy? To, że mamy uczyć
się od samego Pana Boga. Często
jest inaczej i my sami chcemy Boga
pouczać. Nieraz ktoś po cichu, nie-
raz na głos Bogu doradza: „Wyrzuć
tych wszystkich łajdaków, złodziei,
bandytów. Po co oni są?”. Albo: „Dla-
czego tak często doświadczasz tych
dobrych? Doświadczaj tylko złych”.
Jakże często uważamy się za lep-
szych od innych! A Bóg nam poka-
zuje, jak słabi jesteśmy. Mówi Pismo
Święte: „Sprawiedliwy siedem razy
upada w ciągu dnia”. Trzeba zauwa-
żyć, że w naszym życiu stale coś się
dzieje: jesteśmy zdrowi i chorujemy,
upokarzają nas i chwalą, poznajemy
kogoś nowego i z kimś się rozstajemy.
Trzeba w tym wszystkim dostrzec
Pana Boga, który uczy nas poprzez
wydarzenia w naszym życiu. Bóg
Nauczyciel, który uczy kruchości ży-
cia, zaufania Bogu, tego, że zawsze
wygrywamy, przegrywając. Obyśmy
mogli Boga dostrzec i być uczniami
Jego samego.

15 sierpnia: Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
Msza wigilijna
1 Krn 15,3–4.15–16; 16,1–2
1 Kor 15,54–57
Łk 11,27–28
Msza w dzień
Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab
1 Kor 15,20–26
Łk 1,39–56
19 sierpnia: 20. Niedziela
Zwykła
Prz 9,1–6
Ef 5,15–20
J 6,51–58
Sprzeczali się między sobą Żydzi
mówiąc: „Jak On może nam dać
[swoje] ciało do spożycia?”. Rzekł do
nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeśli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym” (J 6,52–54).
Przyjmować Komunię Świętą zna-
czy starać się żyć życiem Jezusa,
który stawia przed nami ogromne
wymagania. Jezus nigdy nie ominął
chorego człowieka, pomagał grzesz-
nikom. A ja? Jezus żył całkowicie
ufnością pokładaną w Ojcu. A ja?
Tak jak Jezus żył dla Ojca, tak my
mamy żyć dla Jezusa. Często żyjemy
dla siebie, dla rodziny. Czy żyjemy
dla samego Jezusa? Czy mogę powie-
dzieć, że dziś w ciągu dnia, chociaż
przez parę minut, starałem się na-
prawdę żyć życiem Jezusa i życiem
dla Niego samego?
26 sierpnia: 21. Niedziela
Zwykła, Uroczystość NMP
Częstochowskiej
Prz 8,22–35 albo Iz 2,2–5
Ga 4,4–7
J 2,1–11
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A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa
rzekła do Niego: „Nie mają wina”.
Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to mo-
ja lub Twoja sprawa, Niewiasto?
[Czyż] jeszcze nie nadeszła godzina
moja?”. Wtedy Matka Jego powie-
działa do sług: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie” (J 2,3–5).
Na weselu w Kanie spotykamy się
z Matką Bożą – nauczycielką modli-

twy wstawienniczej. Nie prosi, nie
dziękuje. Przedstawia Jezusowi to,
czego zabrakło. Żebyśmy nie tylko
prosili i dziękowali, ale przedstawiali
Bogu to, co nas boli, niepokoi, to,
z czym nie możemy sobie dać rady.
On to wszystko przemieni.

Ks. Jan Twardowski

ZARYS WIARY
Wierzę w Ducha Świętego

Współczesnym ludziom niejed-
nokrotnie trudno jest mówić o Du-
chu Świętym. Dzieje się tak dlatego,
że biblijne przedstawienie Ducha
Świętego pod postaciami ognia, wi-
chru, gołębicy, a także tchnienia –
z trudem przystaje do ukształtowa-
nych przez współczesną cywilizację
wyobrażeń.

W samym słowie „duch” odnaj-
dujemy wiele znaczeń. Mówimy o ja-
kiejś grupie ludzi, że są pod opieką
„dobrego ducha”, lub że – opuściły
ją „wszystkie dobre duchy”. Rozu-
miemy przez to, że istnieją grupy,
w których panuje wzajemna życz-
liwość, ale są i takie, w których
dominuje niezgoda i nienawiść.

O Jezusie mówi się, że napełnio-
ny był całkowicie Duchem Bożym:
poczęty został mocą Ducha Święte-
go (Łk 1,35), Duch Święty zstąpił
na Niego (Mt 3,16), i wiedziony jest
przez Ducha (Mk 1,12), przyobie-
cuje uczniom Ducha Prawdy, który
Go uwielbi (J 13,14). Chrześcijanie
przekonani są o tym, że przez wia-
rę w Jezusa Chrystusa mogą żyć
w tym Duchu.

Duch Święty jest Duchem Oj-
ca, którym Jezus był całkowicie
napełniony, i jest Duchem Jezusa,
w którym Bóg jako Ojciec staje się
dostępny dla ludzi. Jeżeli z postę-
powania ludzi wnioskować możemy,
czy kieruje nimi dobry czy zły duch,
to zastanawiamy się po czym po-
znać Ducha Bożego. Jak żyją, mówią
i myślą ludzie zespoleni Duchem Je-
zusa?

Duch Święty stwarza życie

W drugim rozdziale Dziejów
Apostolskich św. Łukasz opisuje na
przykładzie zachowania się uczniów,
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co znaczy być napełnionym Duchem
Świętym (Dz 2,4). Po śmierci Jezusa
uczniowie byli bezradni i zniechę-
ceni. Niektórzy powrócili do Galilei,
inni – zdziwieni objawieniem się
zmartwychwstałego Jezusa – pozo-
stali wprawdzie w Jerozolimie, ale
„zamknęli się w sobie” – wpatrzeni
w siebie i sobą tylko zajęci. Rozcza-
rowanie pozbawiło ich inicjatywy.

Potem św. Łukasz mówi także
o działaniu Ducha, „Kiedy nad-
szedł wreszcie dzień Pięćdziesiąt-
nicy” (Dz 2,1), wtargnął On jak
wicher i ogień; przyniósł nowe ży-
cie. Drzwi zostały otwarte, a św.
Piotr rozpoczął jawnie głosić Dobrą
Nowinę o ukrzyżowanym Mesja-
szu. Swym uduchowieniem, odwa-
gą, zdecydowaniem i siłą przeko-
nywania uczniowie zdobywają ludzi
gotowych do naśladowania Jezu-
sa Chrystusa. Kościół rozwija się
(Dz 2,47), nowe posługi są potrzeb-
ne – diakoni (Dz 6,1–7). Św. Paweł
przekracza granice Izraela i zwraca
się do pogan, rozpoczyna głoszenie
Chrystusa w całym basenie Morza
Śródziemnego. O działaniu Ducha
Świętego świadczą misyjne sukcesy
i sposób życia nowo organizowanych
gmin chrześcijańskich.

Taka Pięćdziesiątnica wciąż od-
radza się w Kościele. Duch Święty
budzi chrześcijan, sprawia, że ludzi
nie dzielą granice, napełnia puste
słowa i zestarzałe formy nowym
życiem. Działanie Ducha Świętego
uczy przebaczać i zmienia życie lu-
dzi. Dlatego chrześcijanie wierzą,
że Duch Święty ogarnął „wszelkie
ciało” (Jl 3,1–5 i Dz 2,17–18) i każdy
może być Nim napełniony.

Łacińska pieśń z dziewiątego
wieku Veni Creator Spiritus rozpo-
czyna się słowami:

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Duch Święty jest Duchem Bożym

Chcąc wyrazić działanie Boga
w świecie, Biblia mówi o Duchu
Bożym. Dla określenia wielorakiej
działalności Boga używa nie tylko
tego jednego pojęcia. Porównania
i obrazy zmieniają się, określenia
nie są stałe; zawsze chodzi jednak
o doświadczenie człowieka pozna-
jącego Boga jako siłę napędową
w swoim życiu. Duch Boży przeni-
ka wszędzie, „lecz nie wiesz, skąd
przychodzi i dokąd podąża” (J 3,8).
Jako siła twórcza „unosi się nad
wodami” (Rdz 1,2), jako Duch Pa-
na ogarnia proroków i czyni ich
świadkami słowa Bożego (Ez 11,5).
Będąc Bożym tchnieniem życia, daje
człowiekowi życie (Rdz 2,7). Jezus
obdarowuje swych uczniów Duchem
Świętym, co umożliwia im rozpoczę-
cie nowego życia. „Tchnął na nich
i powiedział im: Weźmijcie Ducha
Świętego” (J 20,22). Duch Święty
spoczywa na Jezusie (Łk 1,35; 4,18)
i obiecany jest wszystkim, którzy za
Jezusem podążają (Łk 12,12).

Pamiętać jednak należy: Duch
Boży nie jest duchem tego świata
(J 14,17), dlatego zwie się Go Du-
chem Świętym. Przenika uczniów,
jak wicher (Dz 2,2), jest pełnym mo-
cy Duchem Pana (Dz 6,10). Niszczy,
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jak ogień to wszystko, co sprzeciwia
się działaniu Boga (Łk 12,49), rozja-
śnia ciemności, ożywia skamieniałe
serca (Ez 11,19), daje ludziom nowe
serce (Ez 36,26). Duch Święty napeł-
nia Jezusa bardziej niż proroków,
włada Nim całkowicie (Mk 1,12).
Rozpoznają Go demony. Jak pisze
św. Marek – wołają: „Wiem, kto
jesteś: Święty Boży” (Mk 1,24). On
kieruje Jezusem (Łk 1,17) i dzia-
ła w Nim (Mt 12,28). Prowadzi
też pierwszych głosicieli wiary, gdy
ci wyruszają, aby w Duchu Je-
zusa (J 15,17) uczyć Ewangelii
(Dz 8,29–39).

Ludzie, którzy naśladują Jezusa,
wiedzą z własnego doświadczenia,
że Duch Boży ożywia, zmienia ludzi,
także dzisiaj, i stwarza nowe życie
(2 Kor 3,6). Jego obecność jest dla
nich pomocą i pocieszeniem (J 16,7).
Ponieważ w Nim jest obecny sam
Bóg, Kościół wzywa Ducha Święte-
go jako Osobę i prosi Go o Jego
dary. „Ty z Jednorodzonym Synem
Twoim i Duchem Świętym jednym
jesteś Bogiem, jednym jesteś Pa-
nem; nie przez jedność osoby, lecz
przez to, że Trójca ma jedną na-
turę” – wyznaje Kościół w prefacji
o Trójcy Przenajświętszej.

Podczas niedzielnej Eucharystii,
pod koniec liturgii słowa, wyznaje-
my:

Wierzę w Ducha Świętego, Pana
i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie
odbiera uwielbienie i chwałę.
Który mówił przez proroków.

Duch Święty działa w ludziach

Wszędzie tam, gdzie ludzie żyją
według wzoru i w duchu Jezusa,
działa Duch Boży – bez względu
na to, czy jesteśmy tego świado-
mi. Działanie Ducha nie ogranicza
człowieka, nie zmusza go do czegoś,
czego on nie aprobuje. Duch Boży
może w pełni dopiero tam działać,
gdzie ludzie otworzą się na Jezusa
i Jego posłannictwo. Wówczas do-
świadczają oni swej wolności, która
nie jest czymś, o co muszą za-
biegać, lecz odbierają ją jako dar.
Kto otworzy się Duchowi świętemu,
ten odkrywa w sobie możliwości,
o których ledwo miał pojęcie. Udaje
mu się również rozentuzjazmować
innych.

Św. Paweł pisze w Liście do
Koryntian, że nikt nie może wyzna-
wać Jezusa Chrystusa bez pomocy
Ducha Świętego (1 Kor 12,3) – nie
może być chrześcijaninem, nie może
się modlić. Chrześcijanie są przeko-
nani, że tam, gdzie ktoś o drugim
dobrze mówi lub myśli, działa Duch
Święty. Jest On wszędzie tam, gdzie
nie ma miejsca na egoizm i gdzie nie
traci się nadziei na przemianę czło-
wieka i świata. On obdarowuje uf-
nością i poczuciem bezpieczeństwa,
dodaje sił, by nie poprzestawać na
tym, co się już osiągnęło. On daje
mądrość, która uczy skromności.

Św. Paweł widzi w Duchu Świę-
tym dawcę prawdziwej wolności.
Powiada w Liście do Galatów: „Na
dowód tego, że jesteście synami,
Bóg wysłał do serc waszych Du-
cha Syna swego, który woła: Abba,
Ojcze! A zatem nie jesteś już nie-
wolnikiem, lecz synem (Ga 4,6–7).
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Św. Paweł chce więc powiedzieć, że
Duch Święty czyni ludzi „dziećmi
Bożymi” i braćmi w Chrystusie.

Istnieją znaki, po których po-
znać można obecność w ludziach
Ducha Świętego: miłość, przyjaźń,
pokój, radość, cierpliwość, dobroć,
wierność, łagodność, powściągliwość
(Ga 5,22). Cechy te św. Paweł na-
zywa „owocami Ducha” wyrosłymi
z wiary. Są to dary, których nie
można dla siebie zatrzymać, któ-
rymi należy się dzielić, a które
uzdolniają człowieka do osiągnięcia
pełni życia.

Autorem poniższej modlitwy jest
prawdopodobnie św. Augustyn:

Żyj we mnie, Duchu Święty, abym
myślał o świętości.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co święte.
Uświęcaj mnie, Duchu Święty,
abym kochał to, co święte.
Wzmacniaj mnie, Duchu Święty,
abym chronił to, co święte.
Ochraniaj mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie zatracił tego,
co święte.

Opr. ks. Adam Kroll

DROGOWSKAZY ŻYCIA
Kto pożądliwie patrzy...

Słowo „pożądanie” ma bardzo
różne konotacje i często źle je ro-
zumiemy. W konsekwencji nie za
bardzo wiemy, o czym mówimy.

Istnieje teologiczne pojęcie „pożą-
dania”, które związane jest z sercem

człowieka. Nasze serce – grzeszne
po grzechu pierworodnym, niezdol-
ne do kochania – na różne sposoby
ujawnia się w naszych uczynkach.
Mówi o tym Jezus, zwracając uwa-
gę, że wszelkie grzechy: chciwość,
gniew, rozpusta, wypływają z serca
człowieka. Trzeba zaznaczyć – z ser-
ca, które jest pożądliwe. Myślenie
definiujące „pożądliwość” jako pożą-
dliwość serca, nie może być utożsa-
miane z pojmowaniem pożądliwości
ciała w znaczeniu psychoseksual-
nym, czyli ze wszystkimi reakcjami,
jakie mężczyzna i kobieta przeżywa-
ją w odniesieniu do siebie. A zatem
fakt, że się pobudzamy, że będąc ze
sobą, rozmawiając, przytulając się,
podobając się sobie, oddziałujemy
na siebie; że mężczyzna i kobieta
przeżywają razem coraz większą na-
miętność, właśnie pożądanie, jest to
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rzeczywistość, która została stwo-
rzona przez Pana Boga.

Bóg, stwarzając człowieka,
Adama i Ewę, stworzył naszą
cielesność tak, że przeżywamy
pragnienie bycia ze sobą, rozbu-
dzenie, roznamiętnienie i pożą-
dliwość.

Nie można mylić pożądliwości
w sensie teologicznym z drugim
znaczeniem pożądliwości, przejawia-
jącym się w wymiarze psychoseksu-
alnym. Jest to rozróżnienie bardzo
ważne dla życia seksualnego czło-
wieka. Dla zdrowych relacji między
mężczyzną i kobietą niezwykle istot-
ne jest, żeby zdawali sobie oni z tego
sprawę. To, nad czym należy czu-
wać, to serce, gdyż właśnie w sercu
dokonuje się decyzja. W sercu wy-
bieramy, kim chcemy być. I decyzja
ta ujawnia się także poprzez nasze
ciało. Dobrze przedstawia to przy-
kład: jeżeli mężczyzna i kobieta się
kochają, pragną być ze sobą na za-
wsze i mężczyzna patrzy na kobietę
pożądliwie – nie wywołuje to jednak
w kobiecie lęku. Wprost przeciwnie
chce się ona otworzyć przed kocha-
nym mężczyzną, rozebrać, oddać mu
się cała, bo czuje się kochana i bez-
pieczna. W oczach mężczyzny widzi
miłość. Drugi całkowicie odmienny
przykład: na ulicy mężczyzna pa-
trzy na kobietę, która wzbudza jego
zainteresowanie, i chciałby z nią
współżyć seksualnie. Kobieta od-
biera ten komunikat, zaczyna się
zasłaniać. Czyli wzrok mężczyzny
jest pożądliwy w znaczeniu serca
– w swoim sercu mężczyzna chce
wykorzystać tę kobietę. Nie znając
jej ani nie kochając, skoncentrowany
tylko na jej ciele, chce wyrządzić jej
krzywdę – egoistycznie nacieszyć się

przyjemnością, jakiej spodziewa się
w kontakcie z jej ciałem. Zredukował
zatem kobietę do ciała. Taki wzrok
budzi zagrożenie, ponieważ wypływa
z serca pożądliwego.

W pierwszym przypadku serce
jest czyste, choć na zewnątrz miłość
wyraża się w rozbudzeniu; w drugim
serce jest brudne, jego pragnienia
też doprowadziły do rozbudzenia.
Jednak moralnej ocenie podlega nie
rozbudzenie zewnętrzne, cielesne,
psychoseksualne, lecz serce, które
– w drugim przypadku – chciało
skrzywdzić kobietę.

O rozróżnieniu tym mówi Jezus
w Kazaniu na Górze, gdy przedsta-
wia nową moralność. Polega ona nie
na ocenie zewnętrznego zachowania,
ale właśnie na ocenie tego, co dzieje
się w sercu człowieka. Jezus nie
znosi przykazania „Nie cudzołóż”.
Odwołuje się do niego w słowach:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Nie
cudzołóż!». A ja wam powiadam:
«Każdy, kto pożądliwie patrzy na ko-
bietę, już się w swoim sercu dopuścił
z nią cudzołóstwa»” (Mt 5,27–28).
Fragment ten często jest niewłaści-
wie interpretowany. Często rozumie-
my, że czysty jest tylko ten i jedynie
ten ma czyste serce, kto w ogóle
nie pomyśli, że chciałby przespać
się z kobietą; jeśli chodzi o mał-
żeństwo – z kobietą, która nie jest
jego żoną. W takim ujęciu czystość
oznacza pozbawienie reakcji seksu-
alnych, pragnień i pobudzeń, jakie
pojawiają się w różnych sytuacjach
życia człowieka. Według tego my-
ślenia czysty mężczyzna przestaje,
powinien przestać interesować się
w ogóle kobietami, może intereso-
wać się tylko swoją żoną. I osobą,
przy której mógłby się pobudzić,
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mając czyste serce, jest jedynie je-
go żona. Jeżeli odczuwa pobudzenie
seksualne, pragnienie czy ma myśli
seksualne, związane z jakąkolwiek
inną kobietą, jest nieczysty, w swo-
im sercu dopuścił się cudzołóstwa.
A zatem już w tym momencie był-
by przez Jezusa surowiej oceniony
moralnie, niż oceniany był Żyd na
podstawie prawa Mojżesza, według
którego grzech mógł się dokonać
dopiero we współżyciu z kobietą.
Jest to błędna interpretacja. Jezu-
sowi nie chodziło o takie podejście.
Błąd polega na myleniu pożądliwości
cielesnej w sensie psychoseksualnym
z pożądliwością serca. Jezus mówi
coś innego. Jest rzeczą naturalną, że
ludzie na siebie reagują i mogą się
pobudzić w kontakcie ze sobą. Nie
jest to grzechem, bo tak reaguje czło-
wiek – cały czas odbieramy bodźce
od innych. Grzech pojawia się dopie-
ro wtedy, kiedy człowiek w swoim
sercu wybierze cudzołóstwo. Może
się ono nie zrealizować, ale w sercu
zadecydujemy, zgodzimy się na to,
że chcemy z jakąś osobą współżyć.

I w konsekwencji będziemy do tego
dążyć, ponieważ w sercu podjęliśmy
taką decyzję.

Podjęcie decyzji dotyczącej
chęci seksualnego wykorzysta-
nia kobiety jest grzechem, który
dokonał się we wnętrzu człowie-
ka, i jest tylko kwestią czasu,
kiedy ujawni się on na zewnątrz.

Może także się zdarzyć i często
się zdarza sytuacja odwrotna. Docho-
dzi do rozbudzenia seksualnego, ale
w sercu człowiek nie podejmuje de-
cyzji prowadzącej go do rozbudzenia,
ponieważ wie, że ta kobieta/ten męż-
czyzna nie jest jego żoną/jej mężem.
Chce być wierny i decyzja wierno-
ści cały czas jest obecna w sercu.
Chociaż psychika i ciało silnie za-
reagowały, nie pojawiło się dążenie,
jako wewnętrzna decyzja woli, nie
został więc popełniony grzech, mi-
mo pojawienia się silnych pragnień
zbliżenia seksualnego.

O. Ksawery Knotz OFMCap,
doktor teologii pastoralnej
kapucyn, duszpasterz małżeństw

CZYSTOŚĆ JEST BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

Czystość to świadomość, że osoba
jest nieskończenie ważniejsza
niż przyjemność.

Bóg stworzył ludzi po to, by ko-
chali i by szukali radości, a nie
po to, by pożądali i by szukali
przyjemności. Czystość to trwanie
w Bożej miłości. To świadomość, że
moje serce pozostaje niespokojne,
jeśli odnoszę się do samego siebie
czy do drugiego człowieka w sposób

inny, niż pragnie tego Bóg. Warun-
kiem życia w czystości jest integracja
cielesności, płciowości, seksualności
i uczuciowości wokół miłości. Czło-
wiek czysty to ktoś, kto kocha i kto
nie chce brudzić siebie żadną myślą,
słowem czy zachowaniem, które nie
jest godne dziecka Bożego. Czystość
chroni miłość i prowadzi do radości.
Zaprzeczeniem czystości jest skupia-
nie się na cielesności, instynktach
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i popędach oraz szukanie przyjem-
ności za każdą cenę. Negatywne
konsekwencje nieczystości bywają
bolesne, począwszy od masturba-
cji i pornografii, a skończywszy na
uzależnieniach, skrajnym egoizmie,
demoralizacji, a nawet utracie zdro-
wia i życia.

Czystość to bycie darem dla dru-
giej osoby, a nieczystość to bycie zło-
dziejem, który chce wykraść komuś
godność i niewinność tak, jak złodziej
usiłuje wykraść rzeczy, które do nie-
go nie należą. Seksualność czysta to
spotkanie dwóch osób, połączonych
miłością małżeńską, a seksualność
nieczysta to spotkanie dwóch popę-
dów lub popędu z uległością. Miłość,
która nie panuje nad popędem, nie
jest prawdziwą miłością. Więź opar-
ta na pożądaniu sprawia, że sek-
sualność staje się przekleństwem,
czyli miejscem wyrażania przemo-
cy (do gwałtu włącznie) i miejscem
przekazywania śmierci (do aborcji
i AIDS włącznie). Natomiast mi-
łość dojrzała owocuje wzruszającą
bliskością i czułością. Czystość nie
wynika z lęku przed ciałem, sek-
sualnością czy przyjemnością. Wy-
nika natomiast z postawienia mi-
łości na pierwszym miejscu. Osoba

jest tak niezwykłym dobrem, że je-
dynym właściwym odniesieniem do
niej jest miłość oczyszczona z ego-
izmu i pożądania. Czystość chroni
człowieka przed pokusą, by używać
drugą osobę lub samego siebie (!)
jako środka, a nie jako celu dzia-
łania. Wartość osoby nieskończenie
przewyższa przecież wartość przy-
jemności!

Biblia ukazuje zjednoczenie ko-
biety i mężczyzny jako wielką tajem-
nicę miłości (por. Rdz 1,27; 2,23).
Chrystus w sposób stanowczy chro-
ni nierozerwalną i czystą miłość
małżeńską (por. Mt 19,3–12). Mał-
żeństwo jest jedyną formą więzi mię-
dzy kobietą a mężczyzną, w której
współżycie seksualne może uzyskać
w pełni osobowy i odpowiedzial-
ny charakter. Chodzi tu przecież
o więź nieodwołalną, wierną, wyłącz-
ną i płodną. Jedynie w małżeństwie
opartym na takiej więzi seksualność
respektuje podwójną wolę Boga, by
chronić godność osoby w kontakcie
seksualnym i by w sposób godny czło-
wieka przekazywać życie. Współżycie
seksualne jest najsilniejszym gestem
bliskości i odpowiedzialności. Wła-
śnie dlatego ludzie dojrzali i zdrowi
psychicznie rezerwują współżycie do
najsilniejszej więzi między kobietą
a mężczyzną, jaka jest możliwa na
tej ziemi, czyli do więzi małżeńskiej.
Współżycie przed ślubem to jedy-
nie spotkanie mężczyzny i kobiety.
Współżycie po ślubie to spotkanie
męża i żony, którzy są dla siebie
nawzajem darem od Boga. Jeden ze
studentów postawił mi pytanie o to,
czy lepsze jest „czyste” współżycie
przedmałżeńskie dwojga zakocha-
nych, czy też nieczyste współżycie
małżeńskie, gdy dokonuje się poza
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kontekstem wzajemnej miłości. Od-
powiedziałem rozmówcy, że nie musi
wybierać między dwoma złymi al-
ternatywami, gdyż uczeń Chrystusa
ma pozytywną możliwość: dorastać
do czystego współżycia w małżeń-
stwie.

Czystość przedmałżeńska ogrom-
nie ułatwia trwanie w czysto-
ści małżeńskiej. Czystość małżeń-
ska to świadomość, że miłość nie
jest chwilową namiętnością. Sek-
sualność, która wyprzedza miłość,
niszczy wolność, zabija entuzjazm
i uczy egoizmu. Współżycie poza mi-
łością jest gwałtem także w małżeń-
stwie. Największym ciosem w czy-
stość małżeńską jest zdrada małżeń-
ska. Współżycie seksualne związane
jest z przekazywaniem życia. Czy-
stość chroni również tę sferę przed
wypaczeniami. Jest gwarancją tego,
że małżonkowie nie będą rozdzie-
lać miłości małżeńskiej od miło-
ści rodzicielskiej. Ponieważ czystość
umacnia miłość małżeńską, to tym

samym umacnia także miłość rodzi-
cielską. Jednocześnie chroni przed
współżyciem wtedy, gdy przekazywa-
nie życia nie byłoby odpowiedzialne.
Współżycie czyste respektuje współ-
małżonka: jego nastroje, stan zdro-
wia, przeżycia i potrzeby. Respektuje
także rytm odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa. Kochający mąż nigdy nie
zaproponuje żonie antykoncepcji po
to, by zaspokoić swoje popędy. Anty-
koncepcja prowadzi do traktowania
kobiety jak rzeczy, która powinna po-
zostawać nieustannie do dyspozycji
mężczyzny.

Wzorem dla małżonków wszyst-
kich czasów jest Maryja i Józef.
Oni stworzyli najpiękniejszą histo-
rię czystej i wiernej miłości kobiety
i mężczyzny. Ich historia to potwier-
dzenie, że fundamentem ludzkiej
miłości jest więź z Bogiem oraz
czystość i wierność małżonków.

ks. Marek Dziewiecki

ANNA BURDÓWNA PATRONKĄ HARCEREK Z ŁODZI

18 lipca na zaproszenie Jana
Trofimowicza juniora do Ełganowa
przybyła 20-osobowa grupa z 92
Łódzkiej Drużyny Harcerek „Imago”
pod kierownictwem druhny Pauliny
Piotrowskiej. Przed kilkoma mie-
siącami nawiązano kontakt między
Ełganowem a Łodzią, który zaowo-
cował zaproszeniem na spotkanie.
Okazało się, iż w 2011 roku harcerki
spod znaku ZHR podjęły starania,
aby Patronką ich drużyny została
Anna Burdówna, bohaterska har-
cerka z obozowej drużyny MURY,

nielegalnie działającej w obozie kon-
centracyjnym w Ravensbrück.

Sporą ilość materiałów po śp. An-
nie Burdównie – Honorowym Oby-
watelu Sołectwa Ełganowo i Gminy
Trąbki Wielkie – przechowuje de-
pozytariusz pamiątek Jan Trofimo-
wicz.

Spotkanie w Ełganowie rozpo-
częło się o godzinie 14.00 w świe-
tlicy wiejskiej, gdzie Sołtys Ma-
ciej Czerwiński z żoną Justy-
ną podjęli harcerki pyszną zu-
pą. Następnie pod przewodnictwem
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Harcerki z Łodzi w Ełganowie

harcmistrza Przemysława Sautycza
oraz Jana Trofimowicza harcerki
udały się do byłego podobozu KL
Stutthof w Granicznej Wsi. Druh
Przemysław przybliżył druhnom tra-
giczną historię leśnych miejsc w Gra-
nicznej Wsi. Następnie druhny udały
się do miejsca egzekucji harcmi-
strza Alfa Liczmańskiego – legen-
darnego komendanta ZHP działają-
cego w Wolnym Mieście Gdańsku.
Przy symbolicznym grobie odśpie-
wano Modlitwę Harcerską.

Po powrocie do Ełganowa Jan
Trofimowicz przedstawił tragiczne
losy Polonii Ełganowskiej skupio-
nej wokół Szkoły Polskiej Gdańskiej
Macierzy Szkolnej. Dziewczęta zo-
baczyły budynek byłej Szkoły Ma-
cierzy, w którym do wybuchu wojny
nauczała i mieszkała Anna Bur-
dówna. Następnie grupa modliła się

pod historyczną figurką Matki Bożej
w centrum wsi, pod którą przed la-
ty modliła się druhna Burdówna. Po
powrocie do świetlicy, harcerki podzi-
wiały i poznawały dokumenty i pa-
miątki na przygotowanej wystawie
o Annie Burdównie. Jan Trofimowicz
zaprezentował m.in. przedwojenne
konspekty lekcji Anny Burdówny,
pamiątki obozowe, książki opisują-
ce działalność harcerskiej drużyny
MURY w obozie koncentracyjnym
w Ravensbrück, a także liczną ko-
respondencję jaką z druhną Anną
prowadziła od 1982 roku śp. Zofia
Trofimowicz – wielka przyjaciółka
Burdówny.

Po lekcji historii o godzinie 18.00
w miejscowym kościele bł. Jerzego
Popiełuszki odbyła się Msza Święta,
w której ksiądz Bolesław Antoniów
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modlił się m.in. za przybyłe har-
cerki. Na Mszę dotarło też grono
instruktorów harcerskich z byłego
hufca ZHP w Pruszczu Gdańskim.
Po Mszy św. w świetlicy odbyła się
dalsza część uroczystego spotkania.

Wśród przybyłych, którzy odpo-
wiedzieli na zaproszenie i zasiedli
w harcerskim kręgu, oprócz harce-
rek z Łodzi byli: seniorzy ZHP, harc-
mistrzowie Elżbieta i Teodor (były
komendant hufca) Cejrowscy z Przy-
widza, komendant Zbigniew Brągo-
szewski, Krystyna Góra, namiestnik
zuchowy – oboje z Pruszcza Gdań-
skiego, komendantki byłego hufca
ZHP w Trąbkach Wielkich Janina
Bruździńska z Kłodawy, Anna Stosio
z Gołębiewa Wielkiego, a także Tere-
sa Wawrynowicz z Trąbek Wielkich
i Jan Trofimowicz senior z Ełgano-
wa. Ponadto w znamienitym kręgu
zasiedli: absolwentka przedwojennej
Szkoły Macierzy w Ełganowie, har-
cerka druhny Anny – Jadwiga Tor-
bicka, wójt gminy Trąbki Wielkie
Błażej Konkol oraz grono mieszkań-
ców Ełganowa. Nad upamiętnieniem
tych wyjątkowych chwil czuwał kro-
nikarz fotoreporter druh Wiesław
Kempa z Trąbek Wielkich. Wszyst-
kich przywitał wzruszony Jan Trofi-
mowicz. Podjął myśl, aby spotkanie
poprzez postać Anny Burdówny zbli-
żyło harcerstwo łódzkie i gdańskie.
Izabela Trofimowicz-Paziak odczy-
tała rozdział (Obraz z bloku dla
chorych) z książki pt. MURY. Ze-
brani ze wzruszeniem, w wymow-
nej ciszy i z powagą wysłuchali
strasznych wspomnień druhny An-
ny, która pisała o piekle na ziemi
i umierających współwięźniarkach.
Właśnie postawa harcerskiego od-
dania i służby pozwalała przetrwać

gehennę obozową i zachować god-
ność POLKI, HARCERKI, CHRZE-
ŚCIJANKI. Następnie krótko prze-
mówił wójt gminy Błażej Konkol,
życząc owocnych przeżyć i zapra-
szał do odwiedzin gminy. Druhny
z Łodzi otrzymały od wójta prezen-
ty w postaci publikacji książkowych
oraz kubki z herbem gminy Trąbki
Wielkie.

Następnie gawędę harcerską roz-
poczęli seniorzy – komendanci ZHP
Zbigniew i Teodor. Opowiadali o hi-
storii harcerstwa w Wolnym Mie-
ście Gdańsku a także o dokonaniach
i chlubnej historii byłego hufca gdań-
skiego ZHP. Druh Teodor opowiadał,
jak w 1970 roku z gronem przyja-
ciół harcerzy reprezentował Polskę
na międzynarodowym zlocie harcer-
skim w Londynie. Zebrani słuchali
w skupieniu i z uwagą. Jadwiga
Torbicka, najstarsza mieszkanka Eł-
ganowa, przedwojenna harcerka de-
klamowała wiersz o pięknie ziemi
ojczystej, którego nauczyła się w eł-
ganowskiej Szkole Macierzy. Wzru-
szeni słuchacze nagrodzili recytator-
kę gromkimi brawami i harcerskimi
okrzykami. Na zakończenie był czas
na słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez Justynę Czerwińską oraz
wspólny śpiew i harcerskie pląsy.
Spotkanie w świetlicy zakończono
wspólną fotografią. Jednak to nie
koniec pięknych chwil. Jak się oka-
zało najważniejsze miało dopiero na-
stąpić.

Paradnym szykiem wszyscy zgro-
madzeni udali się pod obelisk, który
3 maja 2009 roku odsłoniła Anna
Budówna z uczennicami. Harcer-
ki z Łodzi w odświętnych mundu-
rach prezentowały się PRZEPIĘK-
NIE I DOSTOJNIE! W międzyczasie
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dotarła do Ełganowa z wielkim ple-
cakiem na plecach podharcmistrz
Klara Durkowska z Łodzi. Harcerki
z drużyny IMAGO wciągnęły flagę
państwową na maszt. Odśpiewano
hymn harcerski. Druhny złożyły ra-
port. Druhna hufcowa Klara odczy-
tała rozkaz, który przywiozła z Ło-
dzi, a który głosił, że z dniem 18 lipca
2012 roku ANNA BURDÓWNA ZO-
STAŁA PATRONKĄ 92 ŁÓDZKIEJ
DRUŻYNY HARCEREK. W wielu
oczach pojawiły się łzy wzruszenia,
iż to w tym wyjątkowym miejscu,
z którego 1 września 1939 roku
aresztowano druhnę Annę w długą
drogę niedoli wiodacą przez Pruszcz
Gdański, Wyszecino, Gdańsk i Ra-
vensbruck, odbyła się ta wyjątkowa
uroczystość! Druhna Klara życzy-
ła wszystkim harcerkom, aby wzór
dzielnej druhny Anny przenikał je
w chwilach radości i wszelkich prób.
Następnie harcerki złożyły wiązankę
biało-czerwonych kwiatów i zapaliły
znicze. Dużą biało-czerwoną wiązan-
kę złożyli także harcerze seniorzy.
Następnie wszyscy odśpiewali Apel
Jasnogórski, a ksiądz Bolesław po-
błogosławił na spokojną noc.

Druh komendant Teodor zanucił
„...Już do odwrotu głos trąbki wzy-
wa...”. Wszyscy przybyli spletli krąg
rąk i odśpiewali kilka piosenek na
pożegnanie. Była jeszcze chwila na
wspólną fotografię. Niemym świad-
kiem tych pięknych, historycznych
chwil był przedwojenny sztandar
Szkoły Polskiej Gdańskiej Macierzy
Szkolnej w Ełganowie.

Po uroczystości harcerki udały
się pod opieką druha Przemysła-
wa, dyrektora SP im. Kunegundy
Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
na nocleg do szkoły. Nazajutrz po-
znawały historię trąbeckiej Polonii
skupionej przed wojną wokół patron-
ki szkoły Kunegundy Pawłowskiej.
Pełne wzruszeń nawiedziły sanktu-
arium, gdzie pokłoniły się Matce
Bożej i zawierzyły swe harcerskie
losy, tak jak ich patronka druhna
Anna 1 września 1939 roku, na
kilka chwil przed aresztowaniem.

Raduje się duch, że młode po-
kolenie skupia się wokół ponad-
czasowych wartości: BÓG, HONOR,
OJCZYZNA.

Jan Trofimowicz jr

PATRIOTA – człowiek z wyobraźnią niepodległości

Kazanie ks. prałata płk. Sławomira
Żarskiego, administratora Ordyna-
riatu Polowego wojska Polskiego,
wygłoszone w czasie Mszy św. w ba-
zylice Świętego Krzyża w Warszawie
w Święto Niepodległości, 11 listopa-
da 2010 r. (wybrane fragmenty)

Listopadowe pielgrzymowanie po
cmentarzach prowadziło nas nad

mogiły tych,którzy przed nami by-
li pełni zatroskania o losy naszej
rodziny i naszej Ojczyzny. To za-
stanawiające, że przebywając wśród
„zmarłych żyjących w Chrystusie”,
można nauczyć się życia mądrego
i odpowiedzialnego. Wiele kamien-
nych epitafiów w naszych świąty-
niach i na cmentarzach przypomina,
że nieśmiertelną jakością ludzkiego
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życia jest patriotyzm. To świad-
czy dobrze, że nie przechodzimy
obojętnie nad grobami tych,którzy
wypełnili swoje życie ofiarną służbą
Ojczyźnie i służyli jej swoim życiem,
nic ze swego nie zatrzymując dla
siebie.

Tak, patriotyzm, czyli umiłowa-
nie Ojczyzny ziemskiej, jest cechą
mówiącą o jakości ludzkiego życia.
Patriotyzm jest wartością świadczą-
cą o jakości człowieka. Jest wartością
dającą świadectwo również o jego
świętości, o jego nadprzyrodzonym
wymiarze. Ostatnimi laty patrio-
tyzm jako wartość życia indywidu-
alnego i wspólnotowego przestał być
uważany za konieczny do egzysten-
cji. Zaradność w zaspokajaniu wła-
snych potrzeb i gromadzeniu dóbr
osobistych, nawet za cenę znisz-
czenia dobra wspólnego, stała się
wartością. U podstaw III Rzeczypo-
spolitej miejsce patriotyzmu zajęło
stwierdzenie jednego z pierwszych
premierów „nowej” Polski, który po-
wiedział, że „aby zostać bogaczem,
pierwszy milion trzeba ukraść”.

Propagowanie podobnych haseł
zaowocowało tym, że wartość została
zastąpiona „anty-wartością”. Patrio-
tyzm zastąpiono promowanym ko-
smopolityzmem, miejsce uczciwości
zajęła nieuczciwość, prawdę zastą-
piono kłamstwem i pomówieniem;
ofiarność i poświęcenie – chciwością
i pazernością; miłość – nienawiścią.
Natomiast z dziejowego doświadcze-
nia Kościoła i Narodu wiemy, że
„prawdziwym bogactwem jest stan
ducha i umysłu ludzkiego, a nie gru-
bość portfela”. Każda społeczność,
która swe prawa opiera na „anty-
-wartościach”, napełnia się bólem
i krzywdą.

Czy w czasie zeszłorocznych ob-
chodów Święta Niepodległości kto-
kolwiek z nas przypuszczał, że pra-
wo do własnej, niepodległej Ojczyzny
oraz obowiązek ochrony jej niepod-
ległości zostaną nam przypomniane
krwią prezydenta Rzeczypospolitej
Lecha Kaczyńskiego i 95 towarzy-
szących mu osób? Kolejny raz po-
twierdziła się prawda, że „drogę
do wolności i niepodległości krzy-
żami się mierzy”. Czy ktokolwiek
przypuszczał u progu III Rzeczypo-
spolitej, że aby „Polska żyła w nas”
za naszego życia, to koniecznie trze-
ba nam uczyć się miłości do Polski
i Polaków?

Tak, drodzy Siostry i Bracia
Polacy, żeby „Polska nie zginęła,
żeby nie utraciła niepodległości, żeby
Polska nie utraciła władzy nad sobą
jeszcze za naszego życia i przez nasze
życie, koniecznie natychmiast, od
zaraz, musimy uczyć się miłości do
niej i do siebie nawzajem; potrzeba
od dziś uczyć się patriotyzmu!

Prymas Tysiąclecia, Stefan kar-
dynał Wyszyński, kamień węgielny
powojennego patriotyzmu, przez ca-
łe dziesięciolecia przypominał i na-
uczał nas, swoich rodaków: „Dla
nas po Bogu największa miłość to
Polska! Musimy po Bogu dochować
wierności przede wszystkim naszej
Ojczyźnie, kulturze narodowej i pol-
skiej. Stąd istnieje obowiązek obrony
kultury rodzimej. Mamy obowiązek
chrzcić i nauczać Naród Polski oraz
upominać się o uszanowanie naszej
kultury rodzimej, narodowej, aby-
śmy nie musieli kochać najpierw
wszystkich narodów, a potem do-
piero na zakończenie, czasami od
święta, i Polskę”.

Opr. G. Borkowicz
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

24 czerwca na stadionie w Trąb-
kach Wielkich odbyła się VIII Bie-
siada „Trąbki w Trąbkach” zor-
ganizowana przez Urząd Gminy
Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
Starostwo Powiatowe w Pruszczu
Gdańskim. Pośród wielu wykonaw-
ców na scenie zobaczyliśmy m.in.
Tomasza Dolskiego – laureata te-
lewizyjnego programu „Must be
the Music”, orkiestrę dętą „Zie-
mia Lęborska” i grupę Trąbniętych
Muszkieterów, zespół Tico Tico,
dzieci z sekcji baletowej i karate,
śpiewających uczniów miejscowego
Gimnazjum: Magdę Nowak, Alek-
sandrę Kardas i Damiana Zawadz-
kiego, Koło Gospodyń Wiejskich

z Gołębiewka oraz Męskie Towa-
rzystwo Śpiewacze z Trąbek Wiel-
kich. Zorganizowano także szereg
zabaw i konkursów, w tym pokazy
figur balonowych i baniek my-
dlanych, przejażdżki na koniach,
basen z dmuchanymi kulami do
„pływania” po wodzie, nadmuchi-
wany plac zabaw dla dzieci czy też
boisko dla gigantycznych piłkarzy-
ków. W związku z odbywającymi
się w Polsce Mistrzostwami Euro-
py w Piłce Nożnej EURO 2012,
na stadionie zorganizowano mobil-
ną strefę kibica z dużym ekranem
(5x3 metry), na którym można by-
ło obejrzeć bezpośrednią transmisję
z meczu ćwierćfinałowego Włochy
– Anglia. W programie imprezy

Gra w „piłkarzyki” podczas VIII Biesiady „Trąbki w Trąbkach”
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Nowo ochrzczona Oliwia Gawryjołek z rodzicami i chrzestnymi

znalazła się też, ciesząca się od lat
olbrzymim zainteresowaniem, lote-
ria fantowa, z której dochód prze-
znaczono na wycieczkę dla grupy
niepełnosprawnych dzieci z naszej
gminy. Podczas biesiady ogłoszono
także wyniki współzawodnictwa so-
łectw za ubiegły rok, w którym
zwyciężył zespół Sołectwa Trąbki
Wielkie pod przewodnictwem soł-
tys Wiolety Frydrych.

***
29 czerwca oficjalnie zakończył
się rok szkolny 2011–2012. Najlep-
si absolwenci gimnazjum i szkół
podstawowych z terenu naszej gmi-
ny otrzymali nagrody wójta: Ka-
tarzyna Bukowska – gimnazjum,
Kamil Stanolewicz – SP Trąbki
Wielkie, Paulina Kiedrowska –

SP Czerniewo, Mateusz Myszk –
SP Kłodawa, Karolina Gębka –
SP Mierzeszyn, Agata Tuszkow-
ska – SP Sobowidz.

***
1 lipca sakrament chrztu św. w na-
szym kościele otrzymała Oliwia
Gawryjołek, córka Kamili i Lesz-
ka z Trąbek Wielkich.

***
7 lipca sakrament chrztu św.
w kościele w Ełganowie otrzymał
Antoni Robert Kąkol, syn Anety
i Roberta.

***
8 lipca sakrament chrztu św.
w kościele w Ełganowie otrzymał
Michał Piotr Janicki, syn Kingi
i Piotra.
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***
11 lipca 50. rocznicę sakramen-
tu małżeństwa obchodzili Barbara
i Wiktor Misior z Kleszczewa.
Z tej okazji w kościele w Trąb-
kach Wielkich odprawiona została
Msza św. dziękczynna i o dalsze
błogosławieństwo Boże dla zacnych
Jubilatów.

***
15 lipca na stadionie w Trąb-
kach Wielkich odbył się XIX Tur-
niej Sołectw Gminy Trąbki Wielkie.
Sołectwa rywalizowały w 11 konku-
rencjach: rzut „uchwałą” (4 rodzaje
piłek) do kosza – dla radnych, rzut
podkową – dla sołtysów, rodzinny
tor przeszkód, rzut wałkiem i opo-
ną – dla małżeństw, wyścigi – dla
dzieci, przeskoki przez linę, siłowa-
nie na rękę, slalom piłkarski, bieg
w 3-osobowych spodniach, dojenie
sztucznej krowy oraz drużynowe

przeciąganie liny. W turnieju wy-
startowało prawie 200 osób repre-
zentujących 18 sołectw (7 sołectw
nie przystąpiło do rywalizacji). XIX
Turniej wygrało Czerniewo, dru-
gie miejsce zajęły Trąbki Wielkie,
a trzecie przypadło sołectwu Paw-
łowo. Czwarte miejsce wywalczyło
Kleszczewo, a siódme – Ełganowo.
Za trzy czołowe miejsca w poszcze-
gólnych konkurencjach uczestnicy
otrzymali medale, dyplomy i na-
grody rzeczowe, a trzy najlepsze
sołectwa otrzymały puchary: Czer-
niewo – puchar Przewodniczącego
Rady Gminy, Trąbki Wielkie – pu-
char Wójta Gminy oraz Pawłowo –
puchar dyrektora GOKSiR.

***
21 lipca sakramentalny związek
małżeński zawarli Monika i Tomasz
Kaczyńscy z Trąbek Wielkich.

Opracował S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – Sierpień 2012

1. Czerniewo: Za śp. Józefa,
Rozalię, Franciszka i Józefa
Dończyków oraz za zmarłych
z rodzin Dończyków
i Hendrychów

2. O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Mateusza
Ohla w 18. urodziny

3. (I piątek miesiąca)

Za śp. Grzegorza Grzelaka
(30. rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z rodzin Grzelaków
i Lisiaków

Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptach i Elwart

4. O Boże błogosławieństwo dla
rodziny Szulców

5. 730: Za śp. Elżbietę Laga oraz
za zmarłych z rodzin Lagów
i Szczodrowskich
900, Czerniewo: Za śp. Pawła
Fenskiego oraz za zmarłych
z tej rodziny
1000, Ełganowo:
Za śp. Makarego Czerwiń-
skiego (rocznica śmierci) oraz
za zmarłych z tej rodziny
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5. 1100: O Boże błogosławień-
stwo dla nowożeńców Elżbiety
i Bartłomieja Nowaków

1800: Za śp. Annę
Goszczyńską-Bohater
(1. rocznica śmierci)
i Tadeusza Bohatera

6. O Boże błogosławieństwo
dla nowożeńców Anety
i Grzegorza Pirchów

7. Za śp. Władysława Myszk
(14. rocznica śmierci) oraz
Hugona i Franciszkę Zielke

8. Czerniewo: Za śp. Małgorzatę
Fenską oraz za zmarłych
z rodziny Sulewskich

9. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Natalii
Szolle w 4. urodziny oraz
dla Eugenii Kobierzyńskiej
w 84. urodziny

10. Za zmarłych z róży
św. Katarzyny (p. Keler)

11. Za śp. Mirosława
Kowalewskiego

1930, neokatechumenat:
Dziękczynna i o Boże błogo-
sławieństwo dla Wojciecha
Kosińskiego w 18. urodziny

12. 730: Za śp. Helenę i Romana
Tyslerów

900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ziemannów
i Piszczuków

1100: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Jadwigi i Ryszarda Reimusów
w urodziny

1800: Za śp. Romana
Jaszczyka (30. rocznica
śmierci), Stanisława,
Katarzynę i Józefa Drągów
oraz Zygmunta Dubielę

13. Za śp. Franciszka, Józefę
i Józefa Tkaczyków

14. Za śp. Stanisława (21. rocznica
śmierci) i Jadwigę Dorniaków

15. 730: Za śp. Gerarda
Lewandowskiego oraz
Franciszkę i Jana Selków
900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ziemannów
i Piszczuków
1100: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Moniki
i Dariusza Kosińskich
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa
1800: Za śp. Tadeusza
Banaczyka

16. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Richertów

18. Za zmarłych rodziców obojga
stron Kelerów i Bugów oraz
za zmarłych z tych rodzin
1930, neokatechumenat:
Za zmarłych z rodzin
Skibowskich i Sulewskich

19. 900, Czerniewo:
Za śp. Krzysztofa Kempika,
Jolantę Lewek i Stefana
Procia
1000, Ełganowo:
Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Agnieszki i Rafała
Wilczkowiaków w 3. rocznicę
sakramentu małżeństwa
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19. 1100: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Izabeli
i Kamila Wegrzyńskich
w 5. rocznicę sakramentu
małżeństwa oraz dla Doroty
i Zdzisława Jaszewskich
w 29. rocznicę sakramentu
małżeństwa

20. Za śp. Kazimierza Bugę
(6. rocznica śmierci)

21. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Katarzyny i Jędrzeja Kutów
w 13. rocznicę sakramentu
małżeństwa

22. Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Blokusów i Zulewskich

23. Za śp. Bernarda (8. rocznica
śmierci) i Wandę Zulewskich
Czerniewo: Za śp. Alojzego
Ptacha (17. rocznica śmierci)

24. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Alicji
i Grzegorza Czajkowskich
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

25. Ełganowo: Za śp. Annę
i Bronisława Sokołowskich

26. 900, Czerniewo: Za śp. Martę
i Wiktora Piszczuków
1000, Ełganowo:
Za śp. Alojzego i Jerzego
Kisickich oraz za zmarłych
z rodziny Kisickich

28. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Marioli
i Krzysztofa Jankowskich
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa

29. Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Ptach i Elwart

30. O pomyślne zdanie egzaminów
(p. Kuta)

31. Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (imieniny)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

7 sierpnia: Jan Daniel Rogalski i Adrian Franciszek Ossowski;
13 sierpnia: Roksana Vanessa Sieniek.

Rocznice sakramentu małżeństwa
4 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki (z d. Okoń) i Dominika Szostków
18 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli (z d. Jaszewskiej) i Kamila Węgrzyńskich
25 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Karoliny (z d. Troka) i Macieja Wycinków
10 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty (z d. Gołembiewskiej) i Marka Płocke
17 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Katarzyny (z d. Piepiórka) i Leszka Wawrynowiczów
24 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Alicji (z d. Preuss) i Grzegorza Czajkowskich
2 sierpnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli (z d. Barto) i Waldemara Hennigów
16 sierpnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Wioletty (z d. Krawczyk) i Stanisława Bulmanów
8 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty (z d. Krystman) i Stanisława Klepsów
15 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki (z d. Golińskiej) i Dariusza Kosińskich
22 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Anety (z d. Stotko) i Marka Borejszo
29 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Doroty (z d. Łyczak) i Wiesława Gębków
29 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Wandy (z d. Bławat) i Piotra Czerwów
28 sierpnia: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Marioli (z d. Plata) i Krzysztofa Jankowskich
13 sierpnia: 35. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty (z d. Gralla) i Zdzisława Łańskich
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