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Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha Świętego ...



TYGODNIOWY ODPUST
ku czci Matki Bożej Trąbkowskiej

Od pierwszej do drugiej niedzie-
li września, w tym roku od drugie-
go do dziewiatego września obcho-
dzić będziemy po raz dwudziesty
szósty Tygodniowy Odpust ku czci
Matki Bożej Trąbkowskiej. Starsi
pamiętają, że w pierwszych latach
w Tygodniowym Odpuście odby-
wały się też Msze św. przed połu-
dniem. Od kilku lat ustalony jest
program tygodniowych obchodów
odpustowych, którego nie zmie-
niam, bo chciałbym, aby utrwalił
się w pamięci.

W poniedziałek Tygodnia Od-
pustowego szczególnie zapraszam
wszystkie małżeństwa. Tak proszę
sobie zaplanować porządek pracy,
aby oboje małżonkowie w tym dniu
byli obecni na Mszy św. odpusto-
wej, w czasie której zostanie udzie-
lone każdemu małżeństwu szcze-
gólne błogosławieństwo. Pisałem
w majowym numerze Kany, że
chcę wprowadzić w naszym Sank-
tuarium błogosławieństwa udzie-
lane z okazji jubileuszy, Dnia Mat-
ki, Dnia Ojca, Dnia Chorego itp.
Niech więc przybędą w poniedzia-
łek, dnia 3 września na godzinę
18.00 wszyscy małżonkowie naszej
parafii, a szczególnie przeżywający
kryzys czy proszący Boga za przy-
czyną Matki Bożej Trąbkowskiej
o dar potomstwa.

W związku z początkiem roku
szkolnego, proszę, aby we wtorek
przybyły wszystkie dzieci. Zawie-
rzymy je opiece Matki Bożej na
trud nauki, który rozpoczynają.
Dziewczynki, które przyjęły w tym
roku Pana Jezusa w I Komunii św.
i młodsze niech przychodzą w Ty-
godniu Odpustowym chwalić Je-
zusa prószeniem kwiatów podczas
procesji.

W środę wszyscy ministran-
ci, szafarze Eucharystii, nie tylko
z naszej parafii, zawierzą swo-
ją posługę również św. Józefowi,
któremu w tym dniu szczególnie
oddamy cześć.

Tradycyjnie w czwartek przy-
bywają wszyscy czciciele Matki Bo-
żej, zwłaszcza członkowie Żywego
Różańca, może będą też chętni, by
wpisać się do parafialnej wspólnoty
różańcowej przy naszym Sanktu-
arium. Niech wyrazem wdzięcz-
ności za dar Nawiedzenia Matki
Bożej w rodzinie, będzie wpisanie
się do Żywego Różańca, by wypra-
szać łaski dla siebie, rodziny i całej
parafii. Stygnie wiara młodego po-
kolenia. Dajmy im przykład życia
wiarą i modlitwą – zwłaszcza bab-
cie, dziadkowie i rodzice. Zawie-
rzymy się w tym dniu szczególnie
opiece Matki Bożej Trąbkowskiej.
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Jest to również dzień, w któ-
rym dokonujemy co roku poświę-
cenia pojazdów, by za przyczyną
Matki Bożej i św. Krzysztofa prosić
o łaskę szczęśliwego i bezpiecznego
poruszania się po naszych drogach.
Prośmy w tym dniu, by nie by-
ło niebezpiecznych i śmiertelnych
wypadków. Wszystkich posiadaczy
pojazdów proszę, by w czwartek
przybyli na ich poświęcenie.

W piątek obchodzimy w na-
szym Sanktuarium „Dzień Cho-
rego”. Proszę rodziny, by ułatwi-
ły udział we Mszy św. w tym
dniu swoim babciom i dziadkom.
Już zapowiedzieli swój udział lu-
dzie w podeszłym wieku z Kar-
tuz. Podczas nabożeństwa kapłani
udzielą sakramentu namaszczenia
chorych. Św. Jakub Apostoł pisał:
„Choruje ktoś wśród was? Niech
sprowadzi kapłanów Kościoła, by
się modlili nad nim i namaścili go
olejem w imię Pana. A modlitwa
pełna wiary będzie dla chorego
ratunkiem i Pan go podźwignie,
a jeśliby popełnił grzechy, będą
mu odpuszczone” (Jk 5,14–15).
Przyjmijmy z głęboką wiarą ten
sakrament przygotowujący do ży-
cia wiecznego z Bogiem na zawsze.
Przez wiele lat płomienne kaza-
nia do was chorych w tym dniu
głosił ks. Leon Dąbski – pallotyn
z Gdańska. Niestety już odszedł
po nagrodę do Pana.

Na sobotę już zapowiedziały
się piesze pielgrzymki z Przywi-
dza, Kolbud i Gdańska. Pielgrzy-
mi będą mieli dodatkową Mszę

św. przy ołtarzu polowym o godz.
16.00. W tym dniu zapraszam
szczególnie młodzież naszej para-
fii. Zmobilizujcie się i przyjdźcie
tłumnie, zawierzając swoje plany,
nadzieje, swoją przyszłość Matce
Bożej Trąbkowskiej.

Wreszcie całą wspólnotę pa-
rafialną zapraszam na centralną
uroczystość odpustową. W niedzie-
lę, 9 września o godz. 12.00 przy
ołtarzu polowym będzie uroczy-
sta suma połączona z archidiece-
zjalno-samorządowymi dożynkami
oraz z uroczystym wprowadze-
niem świętych relikwii błogosła-
wionego Jana Pawła II, które
nasze Sanktuarium otrzymało od
ks. kardynała Stanisława Dziwisza
Metropolity Krakowskiego. Jest to
cząstka krwi bł. Jana Pawła II,
więc relikwie pierwszej klasy. Bę-
dzie też możliwość uczczenia ich
przez ucałowanie. Będzie to zara-
zem jubileuszowy Odpust Maryj-
ny. Zjednoczmy się wszyscy jako
Wielka Rodzina Parafialna wokół
Maryi, która nas ukochała, bo tu
sobie upodobała i przez półtora ro-
ku odwiedzała nasze domy, nasze
mieszkania i nasze rodziny.

Ufam, że tym razem parafia-
nie nie zawiodą, ale się pięknie
zmobilizują, by Tydzień Odpusto-
wy przyczynił się do odnowy wiary
w rodzinach i pogłębienia praktyk
religijnych, zwłaszcza świętowania
niedzieli.

Ks. E. Szymański
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Wrzesień 2012

2 września: 22. Niedziela
Zwykła

Pwt 4,1–2.6–8
Jk 1,17–18.21b–22.27
Mk 7,1–8.14–15.21–23

Nic nie wchodzi z zewnątrz do
człowieka, co mogłoby uczynić go
nieczystym; lecz to, co wychodzi
z człowieka, to czyni człowieka nie-
czystym (Mk 7,15).

Ludziom pobożnym ciało tak często
przeszkadza w szczęściu. Czasem
ktoś mówi: „Jestem święty, tylko
moje ciało nie jest święte. Jest takie
okropne, nieprzyzwoite i złe”.

A jednak jakie zasługi ma to ludzkie
ciało! Tyle razy budzi się wcześnie,
żebyśmy zdążyli do kościoła! Tyle
razy wyrzeka się snu i spoczynku,
żebyśmy wykończyli jakąś pracę!
Tyle razy klęczy, żebyśmy mogli mo-
dlić się! Ile nieraz przejdzie kilome-
trów, żebyśmy mogli podróżować do
miejsc świętych! Jakie jest wrażliwe
i delikatne! Dźwiga ciężary, paczki,
walizki, żeby cały dom utrzymać!
Jest takie pokorne, jak wół roboczy.
Właściwie to dusza jest brudna –
to ona brudzi ciało. Przecież Pan
Jezus powiedział kiedyś, że brudne
są w nas myśli i pragnienia. Ciało
jest naszym człowieczeństwem i nie
wpuszczą nas do nieba na stałe bez
naszego ciała. Nasze ciało, przemie-
nione przez cud zmartwychwstania,

znajdzie się również w chwale Bo-
ga. Głosi to nasza wiara, tajemnica
Wniebowstąpienia Pańskiego i wy-
znanie: „Wierzę w ciała zmartwych-
wstanie”.

9 września: 23. Niedziela
Zwykła

Iz 35,4–7a
Jk 2,1–5
Mk 7,31–37

On wziął go na bok, osobno od tłu-
mu, włożył palce w jego uszy i śliną
dotknął mu języka; a spojrzawszy
w niebo, westchnął i rzekł do niego:
„Effatha”, to znaczy: „Otwórz się!”
(Mk 7,33–34).

Poza wieloma cudami w naszym
życiu dokonał się jeszcze jeden cud
łaski Bożej: słyszymy i mówimy. Czy
zdajemy sobie sprawę, jakim cudem
jest to, że możemy usłyszeć śpiew,
głos, deszcz, że możemy mówić do
wielu osób i do jednej w cztery oczy
i do samego serca? Bóg uchronił nas
od doświadczeń ciszy, w jakiej po-
grążeni są głuchoniemi. Obawiam
się jednak, że istnieje duchowa głu-
chota i niemota. Język może mówić,
uszy mogą słyszeć, ale dusza może
nie słyszeć i zaniemówić. Zamyka się
w nas klapka i trudno nam ją otwo-
rzyć. Ci, którzy oniemieli i ogłuchli
duchowo, wylatują poza przyjaźń,
poza miłość, poza ducha poświęce-
nia. Lecą na zbitą głowę wprost
w najgorsze piekło, bo zimne.
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16 września: 24. Niedziela
Zwykła

Iz 50,5–9a
Jk 2,14–18
Mk 8,27–35

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje
(Mk 8,34).

Jezus żąda od nas wiary, która jest
ufnością nawet w rozpaczy i zu-
pełnym osamotnieniu. Ciekawe, że
Chrystus jest tak bardzo surowy
dla swoich przyjaciół. Im ktoś jest
większym przyjacielem, tym Jezus
jest dla niego surowszy, a dla na-
wróconych grzeszników przeciwnie
– jest bardzo łagodny. Opowiada
grzesznikom przypowieść o synu
marnotrawnym, który nie był wier-
nym przyjacielem ojca, ale kiedy
skruszył się, dostał od niego pier-
ścień, płaszcz i cielęcinę na kolację.

Swoim przyjaciołom Jezus mówi:
„Weź krzyż”, „Idź na Mną”, a do
domu największych swoich przyja-
ciół, Marii, Marty, Łazarza gdzie
czuł się tak dobrze i gdzie odpoczy-
wał, przysłał śmierć.

Chrześcijanin nie może liczyć na
kumoterstwo z Panem Jezusem, na
przyjaźń, która uchroni od kłopo-
tów. Chrześcijanin jest człowiekiem
powołanym do największej odpowie-
dzialności, jaką jest przyjaźń z Je-
zusem. Ma razem z Nim nieść krzyż
i wypełniać tym samym część swojej
odpowiedzialności. Zwłaszcza musi
umieć umrzeć, przejść przez mrocz-
ny próg śmierci, by wejść w bramę

Ojcowskiego miłosierdzia. Musi za
życia zbierać zapasy odwagi i uf-
ności na tę trudną chwilę, bo Bóg
nie oszczędza żadnego ze swoich
najbliższych, ale każdego przepro-
wadza przez samotność i cierpienie
umierania. Wskrzeszając przez mi-
łosierdzie – wymaga całkowitego
zaufania miłosierdziu.

23 września: 25. Niedziela
Zwykła

Mdr 2,12.17–20
Jk 3,16–4,3
Mk 9,30–37

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą
wszystkich (Mk 9,35).

Kto chce być pierwszym, niech słu-
ży innym – czy to znaczy, że Jezus
nie uznaje pierwszego miejsca? Czy
uważa, że to jest miejsce niepo-
trzebne, od którego trzeba uciekać
jak od paskudnego powietrza? Czy
chciałby ustawić tylko okrągłe stoły
bez pierwszych miejsc, jak dla dy-
plomatów? Pierwsze miejsce musi
istnieć zawsze, musi być coś waż-
nego wśród rzeczy nieważnych, ale
chodzi o to, żeby zastanowić się, ja-
ką drogą dochodzimy do pierwszego
miejsca. Jeżeli przepychamy się siłą
i myślimy tylko o sobie, wtedy to
miejsce jest straszne i chyba sam
diabeł na nim siedzi, i czeka na
kwiatki i fotografię. Jeżeli jednak
służymy ludziom, to nawet nie wie-
my, że już jesteśmy na pierwszym
miejscu. Święci dopiero w niebie
dowiedzą się, jak ważni byli na zie-
mi; to zdziwienie będzie należało do
dodatkowych przyjemności.
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30 września: 26. Niedziela
Zwykła

Lb 11,25–29
Jk 5,1–6
Mk 9,38–43.45.47–48

Kto wam poda kubek wody do picia,
dlatego że należycie do Chrystu-
sa, zaprawdę, powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody (Mk 9,41).

Komu podajemy kubek wody? Czy
tylko ukochanym, by nas kochali
jeszcze bardziej? Czy tylko sympa-
tycznym, żeby nas jeszcze bardziej
lubili, czy także komuś, kto gra
nam na nerwach? Czy nie wybiega-
my z kubkiem wody na eleganckiej
tacy, ale o kwadrans za późno, bo
już spragniony umarł z pragnienia?

Ks. Jan Twardowski

PROGRAM TYGODNIOWEGO ODPUSTU
od 2 do 9 września 2012 r.

Niedziela 2 września – rozpoczęcie odpustu
7.30 Msza św. z homilią

11.00 Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną – celebruje ks. kanonik
Gerard Borys

18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków

Poniedziałek 3 września – dzień małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw
18.00 Msza św. z homilią, odnowienie przysięgi małżeńskiej – celebruje

ks. mgr Patryk Misiewicz, parafia bł. Doroty z Mątów
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzicami

Wtorek 4 września – dzieci szkolne, nauczyciele, dziękczynienie
za chrzest i Eucharystię
17.00 Nabożeństwo Maryjne
18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Marcin Sprengel, parafia

św. Ojca Pio
21.00 Apel Jasnogórski

Środa 5 września – dzień liturgicznej służby ołtarza z szafarzami
Komunii św.
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem
18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Łukasz Babul, parafia

Chrystusa Zbawiciela
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21.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 6 września – dzień czcicieli Matki Bożej (Żywy
Różaniec)
17.00 Różaniec Fatimski
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów –

celebruje ks. proboszcz Tadeusz Chajewski, parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, słowo Boże wygłosi ks. proboszcz Władysław
Pałys, parafia św. Maksymiliana Kolbego

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki Bożej

Piątek 7 września – dzień chorych
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowują chorzy
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu chorych – celebruje

ks. prałat Stanisław Łada, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych

Sobota 8 września – dzień kapłański i młodzieży
15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu; Koronka do

Miłosierdzia Bożego
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją

Eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią - celebruje ks. mgr Krzysztof Ławrukajtis,

parafia św. Brygidy, słowo Boże wygłosi ks. mgr Piotr Wiecki,
parafia św. Ojca Pio

21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 9 września – uroczystość dziękczynna za plony, dożynki
archidiecezjalno-samorządowe
7.30 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik Adam Kroll

12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych
z pielgrzymkami z parafii dekanatów Trąbki Wielkie, Kolbudy,
Pruszcz Gd. – przewodniczy ks. Arcybiskup, oprawa muzyczna –
chór męski z Trąbek Wielkich, wręczenie pucharów wykonawcom
najpiękniejszych koron żniwnych, nadanie wyróżnień rodzinom
nominowanym przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny,
błogosławieństwo tegorocznych plonów

15.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie
18.00 Msza św. z homilią i Apel Jasnogórski
19.00–21.00 Zabawa na stadionie
21.00 Zakończenie – Apel Jasnogórski na stadionie
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KTO MOŻE BYĆ OJCEM CHRZESTNYM?

Sakrament chrztu zawsze łączy
się z wiarą. Chrystus pouczył nas,
że kto uwierzy i przyjmie chrzest,
ten może być zbawiony. Dlatego od
zarania swego istnienia Kościół wy-
maga wiary od rodziców proszących
o chrzest dla swojego dziecka i od
chrzestnych. Jeżeli chrzest przyj-
muje dorosły, musi być przygotowa-
ny i zdać egzamin ze znajomości
zasad wiary katolickiej.

Do rozwoju wiary u dziec-
ka potrzebna jest pomoc rodziców
i chrzestnych. Na tym polega także
rola rodziców chrzestnych, którzy
powinni być głęboko wierzący, a tak-
że zdolni i gotowi służyć pomocą no-
wo ochrzczonemu (tak dziecku, jak
i dorosłemu) na drodze do życia wia-
rą. Ich misja jest prawdziwą funkcją
kościelną. „Ponoszą odpowiedzial-
ność za rozwój wiary i zachowanie
łaski otrzymanej na chrzcie”. (Ka-
techizm Kościoła Katolickiego, nr
1255).

W „Obrzędach Sakramentu” Ko-
ściół poucza, że do ochrzczenia czło-
wieka potrzebny jest chrzestny. Mo-
że być tylko jeden chrzestny. Ma
on pomagać chrześniakowi w wy-
trwaniu w wierze i chrześcijańskim
życiu. Chrzestny jest przedstawicie-
lem rodziny dziecka mającego otrzy-
mać chrzest, jak i przedstawicielem
Kościoła. W razie potrzeby ma on
wspierać rodziców, by dziecko do-
szło do wyznawania wiary i nią żyło.
Podczas udzielania chrztu chrzestni
wobec wspólnoty Kościoła wyznają

wiarę, w której to dziecko otrzymuje
chrzest.

Chrzestni wybrani zgodnie z osą-
dem duszpasterza (opinia na piśmie)
mogą wypełnić swoją funkcję, jeśli
posiadają następujące przymioty:
a) są wystarczająco dojrzali (w wie-

rze) do spełnienia tego zadania,
b) sami przyjęli chrzest, Euchary-

stię i bierzmowanie,
c) są praktykującymi katolikami.
W instrukcji obrzędów sakramen-
tu chrztu świętego czytamy, że
chrzestni wraz z rodzicami dziecka
publicznie składają wyznanie wia-
ry nie w imieniu chrześniaka, ale
we własnym imieniu. „Dlatego na
chrzestnych nie należy wybierać
takich osób, które nie mogą szcze-
rze złożyć tego wyznania. Wiernych
należy często o tym pouczać, aby
uniknąć nieprzyjemności w czasie
bezpośredniego przygotowania do
chrztu” (wprowadzenie do obrzędu
chrztu, punkt 6).

W parafii naszej coraz częściej
zdarza się, że kandydaci na pełnie-
nie funkcji chrzestnego czy chrzest-
nej nie spełniają wymagań prawa
kościelnego, i są rozgoryczeni, że
ksiądz nie może wyrazić zgody na
pełnienie funkcji chrzestnego czy
chrzestnej.

W zaświadczeniu wydanemu
kandydatowi na chrzestnego czy
chrzestnej ksiądz oświadcza, że jego
parafianin (parafianka) jest wierzą-
cym i praktykującym katolikiem.
Oświadczenie takie potwierdza swo-
im podpisem i pieczęcią kościelną.
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A jeśli to nieprawda?
To: 1) ksiądz kłamie!, 2) utwierdza
kandydatów, że w opinii Kościoła
są dobrymi katolikami, mimo, że
nie uczęszczają na Mszę św. i nie
przystępują do sakramentów poku-
ty i Eucharystii. Czy nie wyrządza
przez to moralnej krzywdy? Ksiądz
wówczas zgadza się, by dziecko
mające przyjąć chrzest było po-
zbawione autentycznych świadków
wiary, tej wiary, którą otrzymuje
przez chrzest. Zgadza się, by rodzice
chrzestni nie podejmowali zadania
troski o wiarę dziecka, bo o swoją
wiarę nie dbają. Stąd drodzy mło-
dzi parafianie, którzy otrzymaliście

sakrament bierzmowania, nie lek-
ceważcie zadań wynikających z tego
sakramentu, które są następujące:
a) wiarę szczerze wyznawać,
b) wiary świętej bronić,
c) według otrzymanej łaski wiary

żyć.
Bierzmowanie nie może być poże-
gnaniem z Kościołem, bo jest po-
czątkiem umacniania wiary Kościo-
ła w sercu i w otoczeniu. Wówczas
nie będzie przykrych sytuacji odmó-
wienia przez duszpasterza zgody na
funkcję ojca czy matki chrzestnej.

Ks. E. Szymański

KATECHIZM DOROSŁYCH. Objawienie Boże

Objawienie w sposób symbolicz-
ny można porównać do witraża
umieszczonego w średniowiecznej
katedrze czy w wiejskim kościółku.
W pochmurne dni ciemnieją witra-
że, mrok ogarnia świątynie i jest
bardzo tajemniczo. Natomiast, gdy
promienie słońca rozświetlą róż-
nokolorowe witraże, najpiękniejsze
światło przenika mrok świątyni, od-
krywamy na nowo sacrum. Bóg, ob-

jawiając się, daje nam udział w świe-
tle, które rozświetla tajemnicę czło-
wieka i całej ludzkości. Owo światło
Kościół ma obowiązek udostępniać
wszystkim ludziom, aby pociągnąć
ich do Serca Bożego i zjednoczyć
z Nim.

To prawda, że za pomocą swe-
go rozumu każdy człowiek może
w sposób pewny poznać Boga na
podstawie Jego dzieł: piękna i har-
monii przyrody, praw natury i gło-
su sumienia. Chrześcijanie jednak
zgodnie wierzą, że istnieje jeszcze
inny porządek poznania, do którego
człowiek nie może dojść o własnych
siłach – Objawienie Boże. (por. KKK
50). Bóg objawił się człowiekowi za-
raz na początku dziejów, by uczynić
go swym dzieckiem, przyjacielem
i powołać do życia wiecznego. Kie-
dy zaś człowiek popadł w niewolę
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grzechu i śmierci, Bóg nie pozosta-
wił go w tej niewoli, lecz objawił
się, żeby go zbawić. I tak dał po-
znać się Abrahamowi oraz patriar-
chom wybranego przez siebie naro-
du izraelskiego, tworząc z niego lud
przymierza. Wybawił go z niewoli
egipskiej, objawiając w noc paschal-
ną i na różnych etapach wędrówki
do Ziemi Obiecanej swoją zbawczą
moc. Później przemawiał do te-
go ludu przez proroków, nawołując
do wiary w Siebie oraz do prze-
strzegania swoich przykazań.Gdy
nadeszła zamierzona przez Boga
pełnia czasu, posłał On swego Sy-
na, Jezusa Chrystusa, narodzonego
z Maryi Panny (por. Ga 4,4). Je-
zus Chrystus głosi Dobrą Nowinę
o zbawieniu, każdym swoim słowem
i czynem ukazuje Boga jako Abba –
ukochanego Ojca, w końcu oddaje
życie na Krzyżu i zmartwychwstaje,
odsłaniając w ten sposób głębię mi-
łości Boga do ludzi oraz Jego wolę
wyzwolenia nas z grzechu i śmierci.

Dosłownie Objawienie oznacza
więc odsłonięcie: Bóg stopniowo,
przez swoją szczególną „pedagogię
Bożą” (KKK 53), dał się poznawać
ludziom, przygotowując ich do wy-
darzenia ostatecznego – przyjścia
swojego jedynego Syna. Widziane
w tej perspektywie Objawienie jest
darowaniem się Boga człowie-
kowi w Jezusie Chrystusie. Nie
tylko słowa i czyny Jezusa, lecz
On sam, w swoim człowieczeń-
stwie, stał się objawieniem Ojca:
jest jedno z Ojcem tak, że kto Go
widzi, widzi i Ojca; kto spotyka
się z Nim, spotyka się z Ojcem.

Nazywamy to pełnią Objawie-
nia. Dlatego Kościół naucza, że
Objawienie zakończyło się wraz ze
śmiercią ostatniego świadka Zmar-
twychwstania i zarazem z zamknię-
ciem procesu powstawania Pisma
Świętego. Wszystko, co jest ko-
nieczne do zbawienia, wykonało się
we Wcieleniu, Męce i Zmartwych-
wstaniu Jezusa Chrystusa, On jest
naszym jedynym Odkupicielem, na-
szą Drogą, Prawdą i Życiem! (por.
J 14,6) Kościół jednak z wdzięczno-
ścią przyjmuje także objawienia
prywatne, np. św. Małgorzaty Ma-
rii Alacoque o Najświętszym Sercu
Jezusa, św. Bernadetty z Lour-
des o Niepokalanym Poczęciu, św.
Siostry Faustyny o Miłosierdziu Bo-
żym. Ich rolą nie jest „uzupełnianie
objawienia Chrystusa, lecz pomoc
w jego pełniejszym przeżywaniu
w danej epoce” (KKK 67). Kościół
ostrzega jednak przed objawieniami
fałszywymi – bądź to zaczerpnię-
tymi z religii niechrześcijańskich,
bądź propagowanymi przez sekty –
a zmierzającymi do przekroczenia
czy poprawiania Objawienia Chry-
stusowego.

Czy potrafię teraz, odwołując się
do porównania z witrażem, wyja-
śnić najgłębszy sens słowa „Obja-
wienie”? Czy wiem, dlaczego mó-
wimy o pedagogii Bożej? Czy ro-
zumiem, w jakim sensie Wcielenie,
życie Jezusa Chrystusa pośród nas,
Jego Śmierć i Zmartwychwstanie
jest szczytem i pełnią Objawienia?

Zapamiętam: „Objawienie”
oznacza stopniowe odsłanianie się
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i zbawcze darowanie się Boga lu-
dziom. Dokonywało się ono w hi-
storii narodu wybranego, a swoją
pełnię uzyskało w Jezusie Chrystu-
sie. Nazywamy je słowem Bożym,
gdyż wszystko, co zostało objawione
i jest konieczne dla naszego zba-
wienia, natchnieni autorzy spisali
w Piśmie Świętym. Stanowi ono
niejako konstytucję Kościoła, ale
także coś więcej – ani Papież, ani

Sobór, ani nikt inny, tym bardziej
pojedynczy chrześcijanin, nie mo-
że go zmieniać, nie może z niego
wybierać pewnych prawd, a inne
pomijać, nie może do niego nic
dodawać. Może jednak i powinien
nim żyć, głębiej w nie wnikać oraz
przekazywać innym.

Opr. ks. Adam Kroll

ZARYS WIARY
Święty Kościół Powszechny

Słowo „Kościół” używane jest
w rozmaitych znaczeniach: ja-
ko określenie jakiejś budowli lub
wspólnoty, wyznania, kierownictwa
organizacji kościelnej, Kościoła po-
wszechnego, często także jako okre-
ślenie nabożeństwa. Co dla nas

oznacza to słowo? W jakim sensie
„święty Kościół powszechny” może
być treścią wiary? Czy można po-
wiedzieć: „wierzę w Kościół?”. Czy
odnajdziemy takie sformułowanie
w wyznaniu wiary?

W wyznaniu wiary słowa „Duch
Święty” i „Kościół” następują po
sobie bezpośrednio. Czy oznacza to,
że nie można żyć w Kościele, nie
wierząc w Ducha Świętego? A może
oznacza to, że wiara w Ducha Świę-
tego urzeczywistnia się w wierze
Kościoła? Ojciec Kościoła Ireneusz
z Lyonu (ok. roku 200) powiedział:
„Gdzie jest Kościół, tam jest Duch
Boży, a gdzie jest Duch Boży, tam
jest także Kościół i wszelka łaska”.

Kościół – dzieło Ducha Świętego

Duch Jezusa gromadzi i jedno-
czy ludzi. Dlatego też to, co dzieje
się w każdej wspólnocie chrześci-
jańskiej i w całym Kościele, nie jest
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przede wszystkim dziełem człowie-
ka. Chrześcijanie przekonani są
o tym, że Jezus Chrystus mocą
Ducha Świętego łączy między so-
bą wszystkich członków Kościoła
i poprzez nich działa.

Dzieje Apostolskie mówią o ka-
zaniu św. Piotra w dzień Zielonych
Świąt, które było tak porywające,
że wiele tysięcy ludzi przyłączyło
się do uczniów Jezusa. Wszyscy oni
uwierzyli słowom św. Piotra i da-
li się ochrzcić. Zaczęli żyć razem,
dzieląc się z potrzebującymi tym,
co posiadali. Jednomyślnie trwali
na modlitwie, razem chwalili Bo-
ga, byli wierni nauce Apostołów
i uczestniczyli w „łamaniu chleba”
(por. Dz 2,41–46). Chyba trafniej
nie można wyrazić, czym powinien
być Kościół.

Chrystus założył jeden Kościół.
Powiedział: „Na tej opoce zbuduję
Kościół mój” (Mt 16,18). Dlatego
istnieje tylko jeden prawdziwy
Kościół. Niestety, z winy człowie-
ka, na przestrzeni wieków, wielu
chrześcijan odłączyło się od wspól-
noty Kościoła. Dziś grupy te dzielą
się na liczne Kościoły narodowe,
wyznania i sekty. Mimo to chrze-
ścijanie wierzą, że działanie Ducha
Świętego przynagla i doprowadzi do
jedności; dlatego modlą się o zjed-
noczenie wszystkich w wierze.

Mówimy o „świętym Kościele”,
bo Boży Duch Święty jednoczy
i napełnia Kościół. Chrześcijanie
wierzą, że uświęcająca moc Bo-
ża przeniknie ich, chociaż są oni
„Kościołem (z) grzeszników”.

To, co Kościół głosi, dotyczy
całego świata, zatem mówimy, że
jest On „Kościołem powszechnym”.
Oznacza to, że jest otwarty dla
wszystkich, którzy gotowi są przy-
jąć przekazywane im posłannictwo,
pozwolą się kierować Duchowi Je-
zusa Chrystusa i przyjmą chrzest.

W swoim nauczaniu Kościół
opiera się na apostolskim wyznaniu
wiary, a także kontynuuje rozpo-
częte przez nich posłannictwo. Nie-
przerwana ciągłość przekazywanej
wiary pozwala mówić o „Kościele
apostolskim”. Apostołowie stano-
wią jego „fundament”, Jezus Chry-
stus – „kamień węgielny” (Ef 2,10),
a Duch Święty zespala Kościół.

Już na początku drugiego stu-
lecia chrześcijanie modlili się za
Kościół:

Pomnij, Panie, na Twój Kościół
I wybaw go od wszelkiego złego,
I doprowadź go do doskonałości
w miłości Twojej,
I zgromadź go od czterech wiatrów,
Pełen świętości,
W Królestwo Twoje,
Które mu zgotowałeś.
Albowiem Twoja jest moc i chwała
na wieki!

Tradycja w Duchu Świętym

Taka wspólnota jak Kościół mu-
si mieć dobrą pamięć. Kościół mu-
si żywo zachowywać wspomnienia
(Tradycję), aby z nich czerpać siłę
dla teraźniejszości i nadzieję dla
przyszłości. Dobra pamięć Kościoła
przekazuje doświadczenia z Panem
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Bogiem, jakie wspólnota wierzą-
ca zebrała od początków do dziś.
Ona przekazuje wszystko, co Bóg
w dawnych i nowych czasach dla
nas uczynił – przede wszystkimi
przez swojego Syna. Czyniąc to, Ko-
ściół wierzy, że kieruje nim Święty
Duch Boży, który czuwa, aby to,
co Bóg powierzył Kościołowi, nie
zostało sprzeniewierzone.

Już w dawnym Izraelu opowia-
dano, jak niegdyś działał Bóg wśród
ojców. Zanim w Izraelu spisane zo-
stały Boże czyny, wiele pokoleń
przekazywało je sobie „z ust do
ust”. Czyniono to podczas nabo-
żeństw, świąt ludowych i w kręgu
rodzinnym. W ten sposób dotarły do
nas modlitwy, przykazania i przy-
słowia, legendy, śpiewy, podania.
Specyfika grup, w których powsta-
ły określone teksty, ukształtowała
ich formę. Stopniowo gromadzono
i spisywano te świadectwa wspól-
nej wiary. Znajdujemy je w Starym
Testamencie.

Z przekazywaniem wiary w Je-
zusa działo się podobnie jak z prze-
kazywaniem wiary w Izraelu. Po-
czątek stanowiły osobiste świadec-
twa tych, którzy widzieli i słyszeli
oraz ich wyznanie wiary w Je-
zusa Chrystusa. To, co przekazali
w nabożeństwach, w rozmowach
o wierze, w katechezach czy w kaza-
niach misyjnych, zostało częściowo
spisane. Do tego doszły Listy Apo-
stołów do gmin chrześcijańskich,
które również nadawały się do
odczytywania podczas nabożeństw.
Wszystko to zgromadzone zosta-
ło w Nowym Testamencie. Pamięć

o tym, co Bóg uczynił dla nas przez
Jezusa, ożywia wiarę chrześcijan,
którzy też, podobnie jak Izraelici,
ze wspomnień o wielkich dziełach
Boga dziś jeszcze czerpią nadzieję
i odwagę. Kościół jako wspólnota
wierzących, uważająca się za dzieło
Ducha Świętego wierzy, że „Duch
Prawdy doprowadzi go do całej
prawdy” (J 16,13). Dlatego bar-
dzo poważnie podejmuje zadanie
przechowywania i przekazywania
tego, co jako Objawienie rozpoznał
w Duchu Świętym. Chrześcijanie
opowiadają o mężczyznach i ko-
bietach z dziejów Kościoła, którzy
w całym swym życiu kierowali się
nauką Jezusa Chrystusa – nazywa-
ją ich świętymi. Również święta,
zwyczaje, obrazy i pieśni tworzą
część tej żywej chrześcijańskiej tra-
dycji. W ten sposób powstał łańcuch
przekazywanej żywej tradycji wia-
ry, którego najnowszym ogniwem
jest dzisiejszy Kościół. Z kolei je-
go zadaniem jest troska, aby nie
zostało zerwane ogniwo łączące go
z Kościołem jutra.

Chrześcijanie, jak również Ży-
dzi mają w pamięci czyny Boga
i wielbią je:

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła
Boga:
dokonał dziwów pośród synów
ludzkich!
Wszyscy, co się Boga boicie,
chodźcie i słuchajcie, chcę
opowiedzieć,
co uczynił mojej duszy (Ps 66,5.16).

Opr. ks. Adam Kroll
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LENISTWO

Starożytni mędrcy mawiali: „Ni-
hil agendo homines male agere
discunt”. Sentencję tę można prze-
tłumaczyć następująco: „Nic nie
robiąc, ludzie uczą się czynić źle”.
Lenistwo zatem sprowadza człowie-
ka na złą drogę i jest grzechem.

Wielu ludziom wierzącym często
wydaje się, że lenistwo niekoniecz-
nie musi być traktowane na równi
z takimi grzechami, jak np.: pycha,
gniew czy nieczystość. Dzisiejszy
człowiek uważa niekiedy, że jeśli
nic nie ukradł, nikogo nie zabił,
a w jego sercu nie ma zazdrości,
wówczas może mieć spokojne su-
mienie. Chrześcijańska moralność
postrzega jednak człowieka w o wie-
le szerszej perspektywie, w której
lenistwo zarówno duchowe, jak i fi-
zyczne ogałaca go z istoty jego
człowieczeństwa. Jest nią bowiem
nieustanne odpowiadanie człowieka
na Bożą miłość.

Lenistwo chorobą współczesności

Lenistwo można najkrócej zde-
finiować jako chroniczne unikanie
jakiegokolwiek wysiłku w każdym
aspekcie ludzkiej egzystencji. Nie-
którzy lapidarnie sprowadzają je do
braku działania, czyli bezczynności.
Oczywiście, bardzo rzadko bywa
tak, że ktoś rzeczywiście nic nie ro-
bi. Jeśli tak jest, wtedy bez wątpie-
nia mamy do czynienia z chorobliwą
patologią, którą należy jak najszyb-
ciej leczyć. Zwykle lenistwo ogra-
nicza się do jakiejś części naszego
życia. Niewątpliwie obecny postęp
technologiczny sprzyja oddawaniu
się lenistwu. Postawa zaś „dolce
far niente”, czyli „słodkiej bez-
czynności”, staje się we współcze-
snych konsumpcyjnych społeczeń-
stwach państw zachodnich czymś
tak nagminnym, że w praktyce
leniuchowanie zaczyna funkcjono-
wać jako społeczna norma. Leni-
stwo jest powszechnie akceptowane
wśród młodych ludzi, którzy wła-
ściwie już nie widzą w nim nic
złego.

Nauczanie Kościoła

Lenistwo jest piętnowane za-
równo przez Stary, jak i Nowy
Testament. Jeśli idzie o ten pierw-
szy, to szczególnie tzw. księgi mą-
drościowe nie wyrażają się o nim
pochlebnie. Wystarczy wziąć do ręki
choćby Księgę Przysłów czy Księ-
gę Mądrości Syracha, by przeko-
nać się, że lenistwo jest ciężkim
grzechem przeciwko Bogu, samemu
sobie i bliźniemu. Nowy Testament
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też ukazuje tę postawę w negatyw-
nym świetle (por. np.: Tt 1,12 czy
2 Tes 3,10nn).

Katechizm Kościoła Katolickie-
go zaś umieszcza lenistwo pośród
takich przywar, jak: obojętność, nie-
wdzięczność, oziębłość i znużenie.
Każda z tych cech jest grzechem
przeciwko Bożej miłości. „Obojęt-
ność zaniedbuje lub odrzuca mi-
łość Bożą; nie uznaje jej inicjatywy
i neguje jej moc. Niewdzięczność
pomija lub odrzuca uznanie miłości
Bożej, jak również odwzajemnienie
się miłością na miłość. Oziębłość jest
zwlekaniem lub niedbałością w od-
wzajemnieniu się za miłość Bożą;
może zakładać odmowę poddania
się poruszeniu miłości. Znużenie
lub lenistwo duchowe posuwa się
do odrzucenia radości pochodzącej
od Boga i do odrazy wobec dobra
Bożego...” (KKK 2094).

Skutki lenistwa

Psycholodzy są generalnie zgod-
ni co do tego, że codzienne oddawa-
nie się lenistwu prowadzi w prosty
sposób do apatii, czyli stanu zu-
pełnego zobojętnienia na to, co się
wokół nas dzieje. Dodatkowo czło-
wieka leniwego mogą ogarniać fale
przypływów i odpływów niczym nie-
uzasadnionego smutku.

Obojętność zaś kończy się za-
zwyczaj stanem znudzenia. Nuda
poparta brakiem zainteresowania
czymkolwiek jest pierwszym kro-
kiem, aby popaść w depresję. Ta
ostatnia zbiera swoje żniwo prak-
tycznie na całym świecie. Wiele się
o niej mówi i pisze, gdyż dla czło-
wieka, który zapada na tę chorobę,

wszystko przestaje mieć jakiekol-
wiek znaczenie i sens. Lenistwo
zatem może być jedną z przyczyn
tego powszechnie odczuwalnego zja-
wiska.

Ponadto grzech lenistwa pro-
wadzi do postawy bierności wobec
wydarzeń i sytuacji, w których trze-
ba byłoby w normalnych okolicz-
nościach opowiedzieć się po czyjejś
stronie. W ten sposób zwalnia ono
od odpowiedzialności nie tylko za
innych, lecz również za samego sie-
bie. Bardzo łatwo zatem stać się za
jego przyczyną człowiekiem, o któ-
rym mówi się, że nie ma serca.
Jeszcze innym skutkiem lenistwa
jest życiowe wygodnictwo. Łączy się
ono zwykle z postawą życzeniowo-
-roszczeniową, jaką często prezen-
tują ludzie młodzi. Wydaje się im
bowiem, że wszystko się im nale-
ży. Sami zaś nie wykazują żadnej
inicjatywy, aby spróbować coś w ży-
ciu osiągnąć, wkładając w to swój
wysiłek.

Dynamika miłości

Chrześcijanin, który na co dzień
żyje Dobrą Nowiną o kochającym
Bogu, nie może poddawać się leni-
stwu, gdyż ono w praktyce, krok
po kroku, niszczy jego więź za-
równo ze Stwórcą, jak i z inny-
mi ludźmi. Dlatego też, dokonując
rachunku sumienia (w czasie każ-
dej Mszy św. w akcie pokuty wy-
mawiamy przecież słowa: „zgrze-
szyłem myślą, mową, uczynkiem
i ZANIEDBANIEM...”), otwiera się
na dobro i miłość, którymi Bóg go
obdarowuje.
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To dynamiczne odniesienie do
Boga przenosi się potem na co-
dzienność, w której nie ma miejsca
na miernotę, marazm i lenistwo.
Człowiek wierzący wie bowiem, że
jest tylko przechodniem i pielgrzy-
mem na tej ziemi. Wie też, że ma
jedyne i niepowtarzalne życie, któ-

rego nie warto zmarnować na nic
nierobieniu. Wie również, że warto
je dobrze przeżyć w perspektywie
Bożej miłości, z której wypływa
chrześcijańska radość życia.

Ks. Jacek Molka

NUDA JEST TĘSKNOTĄ?

Podobna jest do wody,
która z kranu kapie,
Albo do lenia,
co leży na kanapie
– Nie śpiewa, ziewa,
jest szara, nijaka...
Przy niej to ani śmiać się,
ani też i płakać...

Zagadką jest, że jedne dzieci nie nu-
dzą się prawie nigdy, a drugie nudzą
się prawie zawsze. Jak to więc jest?
Czy nuda jest tylko bezczynnością,
bezruchem, brakiem wrażeń, znu-
żeniem przesytem i nijakością nad-
miaru czasu? A może nuda jest
tęsknotą za życiem prawdziwszym,
barwniejszym, choćby nawet trud-
niejszym? Tęsknotą za wyrwaniem
się z gnuśnego ciepełka, z łatwizny
osiągania rzeczy małych bez wizji
tych wielkich, z przyziemności życia
dorosłych? Jest może tęsknotą, ale
i przykrą niemocą zrobienia choć-
by jednego kroku, ucieczki od tego
powolnego ziewania, umierania du-
szy... Są jednak tacy, co żyją z pasją,
z iskrami w oczach, z gorączką po-
znawania, odkrywania, doświadcza-
nia miejsc, cudów, ludzi, wymiarów
choćby do bólu, płaczu, szczęścia.

Skąd oni to mają? Jak zaraźliwa
staje się nuda, ale i pasja życia? Czy
w niebie jest nudno, czy nie? Kto
pyta, ten już przekracza krąg nudy
i zagląda przez okno do życia, bo to
może o jego brak tu chodzi?

Co to jest nuda? Kiedy się nu-
dzę?

PRZEDSZKOLAKI
Wypowiedzi dzieci z przedszkola
w Działdowie.

Szymon
Nudno jest, gdy nie ma fajnych
piosenek. Nudzi się także, jak deszcz
nie pada, a dzieci nie ma na dworze.
Żeby się nie nudzić, trzeba bawić
się na komputerze albo zabawkami.
Albo bawić się z mamą i tatą...

Adaś
Nuda jest na przykład, jak ktoś
się nudzi, na przykład mu się nie
chce, nie wie, co ma wziąć, bo
tak ma dużo wszystkiego. Albo jak
ktoś chce być gwiazdą filmową,
a nie jest... Nuda jest też, jak
ktoś jest w jakimś pomieszczeniu,
a w tym pomieszczeniu nie ma
żadnych zabawek, nic, kompletnie
nic, tylko ściany. Moja mama się
nudzi, bo ciągle musi pracować (jest
fryzjerką).
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Justyna
Nuda jest, jak nie ma komputera,
jak nie ma żadnych zabawek i czegoś
więcej nie ma. Żeby się nie nudzić,
trzeba się bawić, na przykład na
podwórku z innymi dziećmi. Moja
mama się nie nudzi, kiedy gra na
komputerze.

Patrycja
Nuda jest, kiedy są nudne bajki. Ja
się nudzę, kiedy mama nie pozwala
mi chomika brać.
Jest nuda, jak komuś się nudzi, to
chce się bawić, a on cały czas nie
chce się bawić. Nudzić się można,
jak się nie ma kolegi. Ja się nu-
dzę wtedy, kiedy mama albo tata
nie pozwalają grać na komputerze.
Mój tata się nudzi w pracy (jest
lekarzem).

Michał
Nuda ma szare oczy i jest bar-
dzo marudna. Nuda wszędzie może
czekać, ale najbardziej trzeba uwa-
żać, żeby nie wchodzić w kurz, bo
tam nuda najwięcej czeka. Nuda
to jest na przykład, jak ktoś mó-
wi: „Poczekam sobie na Mikołaja”.
Czeka, czeka... Mikołaj nie przycho-
dzi, zaśnie i dopiero wtedy Mikołaj
przyjdzie. Nuda to jest też na przy-
kład, jak pani chce zrobić jasełka,

a ktoś nie chce robić jasełek. Dzieci
się nudzą, kiedy mają dużo zaba-
wek. Ale ja się nigdy nie nudzę.
Żeby się nie nudzić, trzeba mieć
dużo kolegów. Drużynę sobie zrobić
zabawkową. Ja się nie nudzę, oglą-
dam filmy o zwierzątkach, bajeczki
dla dzieci. Żeby się nie nudzić, cała
rodzina powinna gdzieś wyjechać,
wziąć książkę i sobie czytać, wyje-
chać gdzieś nad morze, a jak nie,
to wyjechać do jakiegoś wujka, cioci
i odpoczywać sobie.

Czarek
Dzieci się nudzą, kiedy nie mają nic
do robienia. Moi rodzice się nudzą,
jak oglądają nudne filmy.
Dzieci się nudzą, kiedy nie mają
bajek. Można bawić się w berka.

Zosia
Żeby się nie nudzić, trzeba się bawić
osiołkiem, wtedy jest fajnie... Mój
tata się nudzi, kiedy ogląda ze mną
bajkę.
Mama się nudzi... Tata się nu-
dzi... Ale nudno!

Co robię, żeby się nie nudzić?

GIMNAZJALIŚCI
Wypowiedzi gimnazjalistów
z Augustowa

NUDA?

– Nuda to szkoła, bo nie ma co
w niej robić.

– Bezczynne siedzenie w domu,
nierobienie niczego. Taka pustka...

– Gdy jesteśmy samotni, nie wie-
my, co zrobić ze sobą, z czasem
i szukamy czegoś, czasem głupiego.
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– Nuda jest wtedy, kiedy człowiek
traci swoje życie, kiedy nie wyko-
rzystuje każdej chwili danej mu od
Boga, kiedy traci czas na bezowoc-
nym myśleniu: „co by było, gdyby
było inaczej?”

NUDA W MŁODYM WIEKU?
– Z braku zainteresowań, wolnego
czasu.

– Bo są nauczyciele, u których nie
można rozmawiać w czasie lekcji,
i wtedy jest nudno.

– Z samotności, jak człowiek nie ma
z kim wyjść i do kogo się odezwać,
to jest taki smutny i tak mu źle
i się skupia na tym, że aż niczym
nie może się zająć.

– Z braku pomysłu na zagospo-
darowanie czasu i nieumiejętności
planowania.

– Często pogoda ma na to duży
wpływ. Nasze miasto atrakcyjne jest
tylko w wakacje. Zimą nie ma tu co
robić. Latem 16-latkowie mogą się
tu wybawić, w resztę roku nudzą
się.

– Bierze się stąd, że jedynym za-
jęciem w ciągu dnia jest szkoła
i komputer. Młodzi nie mają pasji
i wtedy obijają się z kąta w kąt, aż
wpadną w złe towarzystwo. Ci, któ-
rzy nie mają swojej własnej drogi,
idą, niestety, za tłumem. Robią się
bezbarwni i tracą wnętrze.

– Niektórzy potrzebują jakiejś ini-
cjatywy z zewnątrz, a jej brakuje.

– Wynika to chyba z nieznajomości
siebie, bo człowiek często sam nie

wie, co mógłby robić dobrze, a może
ma jakieś ukryte talenty...

PEŁNIA ŻYCIA?
– Zabawa z przyjaciółmi, dyskote-
ka, wspólne wyjazdy na weekendy,
spacery wspólne, święta, np. walen-
tynki. Wtedy człowiek jest szczę-
śliwy, uśmiechnięty, ze wszystkimi
rozmawia.

– Przebywanie ze znajomymi. Jak
ktoś zrobi coś fajnego, powie coś
śmiesznego. To radość.

– Gdy coś ci się udało i jesteś
z tego bardzo dumna, bo wiesz, że
zrobiłaś wszystko, co było w twoich
możliwościach.

– Gdy czuję, że mam wokół siebie
prawdziwych przyjaciół.
Po drugie, kiedy człowiek myśli,
że się zakochał, to jest tak rado-
śniej i lżej i wszystkie problemy
znikają... Mam poczucie pełni, gdy
towarzyszy mi spokój wewnętrzny,
taka czystość wewnętrzna. Jeśli te-
go zabraknie, to mimo tego, że mam
przyjaciół i chłopaka, to nie umiem
się cieszyć do końca, bo to wszyst-
ko niby cieszące, ale... A jak jest
i wewnętrznie dobrze, i zewnętrz-
nie dobrze, to już niczego więcej nie
trzeba do szczęścia.

– Jest wtedy, kiedy człowiek nie traci
życia, kiedy przeżywa je tak, że nie
musi się tego później wstydzić.

NUDA – choroba wynikająca
z ciągłego konsumpcjonizmu.
Brać, brać, brać... No szybko,
bo mi nudno!”

Opr. ks. Adam Kroll
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WYDARZENIA

W niedzielę 22 lipca podczas odpustu
w Kłodawie ks. proboszcz Bronisław
Chudy obchodził jubileusz 50-lecia
kapłaństwa.

***
W pieszej pielgrzymce na Jasną Górę
z naszej parafii uczestniczyli: Zdzi-
sława Preuss, Monika Kosińska, Bo-
gusława Godlejewska, Natalia Ba-
chusz, Elżbieta Szurgocińska, Karo-
lina Szurgocińska.

***
13 sierpnia 2012 r. delegacja parafii
w składzie: dyr. Szkoły Podstawowej
Przemysław Sautycz, ks. Krzysztof
Sroka i ks. proboszcz udała się do
Krakowa, gdzie w rezydencji arcy-
biskupów krakowskich, ks. kardynał

Stanisław Dziwisz, osobiście przeka-
zał naszemu Sanktuarium relikwie
krwi błogosławionego Jana Pawła II
wraz z certyfikatem ich autentycz-
ności. (W maju br. wystosowałem list
do ks. kardynała o przyznanie nam
relikwii bł. Jana Pawła II).

***
15 sierpnia odbyło się spotkanie
grup parafialnych przed nadchodzą-
cym Tygodniem Odpustowym.

***
W sierpniu br. Kapituła Promująca
Wzorowe Rodziny, mająca siedzibę
przy naszym Sanktuarium, odbywa
spotkania, by dokonać oceny rodzin
zgłoszonych przez księży probosz-
czów do wyróżnienia.

Oprac. ks. E. Szymański

PIELGRZYMKA PO RELIKWIE BŁ. JANA PAWŁA II

Przed 25 rocznicą koronacji cu-
downego obrazu NMP Trąbkowskiej
ks. prałat Edward Szymański zwró-
cił się z prośbą do jego eminencji
ks. kardynała Stanisława Dziwisza
Metropolity Krakowskiego o przy-
znanie naszej parafii relikwii bł. ojca
świętego Jana Pawła II. 13 sierpnia
br. po Mszy św. o drugiej trzydzieści
wyruszyła samochodowa pielgrzym-
ka po relikwie w składzie: ks. Edward
Szymański, ks. Krzysztof Sroka oraz
Przemysław Sautycz. W czasie podró-
ży ks. proboszcz prowadził modlitwy
o szczęśliwą drogę. Przed dziesiątą
dotarliśmy do Kurii Metropolitalnej

na ulicy Franciszkańskiej 3. Parę mi-
nut potem przyjął nas na audiencji
Metropolita Krakowski ks. kardynał
Stanisław Dziwisz. Podczas rozmo-
wy wypytywał nas o parafię, historię
koronacji obrazu i kult Matki Bo-
żej w Trąbkach Wielkich. Relikwie
i świadectwo autentyczności już na
nas czekały. Relikwiami jest krew
bł. Jana Pawła II. Według nauki
Kościoła katolickiego są to relikwie
najwyższej kategorii. W Krakowie zo-
stał zakupiony relikwiarz. W Krako-
wie-Łagiewnikach pomodliliśmy się
przy relikwiach św. siostry Fausty-
ny i cudownym obrazie, przy oka-
zji podpatrując sposób wystawienia
relikwii.
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Nasza droga powrotna wiodła
przez miejsca w których wzrastał
w wierze Karol Wojtyła: klasztor
benedyktyński w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej i Wadowice. W Wadowi-
cach obejrzeliśmy kaplicę poświę-
coną bł. Janowi Pawłowi II, jak
również sposób wystawienia takich
samych relikwii jak nasze. Pobyt

utrwaliliśmy słynnymi kremówkami.
Do Trąbek wróciliśmy o dwudziestej
trzeciej.

Relikwie bł. Jana Pawła II zo-
staną uroczyście wprowadzone pod-
czas tygodniowego odpustu w naszej
parafii.

Przemysław Sautycz

U góry: uczestnicy
pielgrzymki
z relikwiami
bł. Jana Pawła II;
na dole, po lewej:
relikwie z bliska;
po prawej:
relikwiarz do nich
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Świadectwo autentyczności relikwii bł. Jana Pawła II
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INTENCJE MSZY ŚW. – Wrzesień 2012

1. W intencji parafian
2. 900, Czerniewo: Za zmarłych

z rodzin Ptach i Elwart
1000, Ełganowo: Za śp. Stani-
sława Kusaja (urodziny)
1100: W intencji parafii
1800: Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich

3. Za śp. Danutę (16. rocznica
śmierci), Mariana, Romana
i Kazimierza Jankowskich

4. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Mariusza
Szurgocińskiego w urodziny
b) Za śp. Józefę Kreja
i o zdrowie dla Władysława Krei

5. Czerniewo: Za śp. Jolantę
Lewek

6. O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Jana
Dończyka w urodziny

7. a) O Boże błogosławieństwo dla
rodziny Ziemannów
b) Za śp. Ernę Geer i Zygmunta
Kluskiewicza

8. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Józefa
Tyran w 74. urodziny
b) Za śp. Ludwikę, Franciszka
i Sylwestra Reimusów

9. 1200: a) Za śp. Ruth Jurczyk
b) Za śp. Jana, Łucję i Reginę
Kaszubów

10. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Barbary
i Ireneusza Niedźwiedzkich
w 35. rocznicę sakramentu
małżeństwa

11. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Beaty
i Mariana Lewańczyków
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Agnieszkę i Piotra
(20. rocznica śmierci) Kotulów

12. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Pauliny
Jaszewskiej w 12. urodziny
b) Za śp. Janinę Płaza
(5. rocznica śmierci) i Jana
Brokosa (22. rocznica śmierci)

13. Za śp. Piotra Wilka oraz za
zmarłych z rodzin Wilków
i Zielke

15. O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Anny
i Krzysztofa Ratkowskich
w 11. rocznicę sakramentu
małżeństwa

16. 900, Czerniewo: a) Za śp. Marię
i Władysława Rodów
b) Za zmarłych z rodzin
Zulewskich i Błońskich
1000, Ełganowo: Za śp. Hil-
degardę, Stanisława i Zenona
Nierzwickich
1100: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Mateusza
Preussa w 22. urodziny

17. a) Za śp. Janinę i Bolesława
Brzózków
b) Za śp. Józefa Borkowskiego
(10. rocznica śmierci)

18. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Anity
i Andrzeja Dończyków
w 19. rocznicę sakramentu
małżeństwa

19. Za śp. Antoninę i Andrzeja
Czerwińskich oraz Stanisławę
i Józefa Dopierałów
Czerniewo: Za śp. Zofię
i Stefana Prociów oraz
Krzysztofa Kempika i Jolantę
Lewek

20. Za śp. Monikę Narwojsz
(2. rocznica śmierci)
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23. 900, Czerniewo: Za śp. Krzysz-
tofa Kempika, Jolantę Lewek
i Stefana Procia
1000, Ełganowo: Za śp. Janinę
Smuczyńską (urodziny)
1100: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Łucji Myszk w 85. urodziny
(intencja dzieci, wnuków
i prawnuków)

27. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Patryka
Sulewskiego w 18. urodziny
b) Za śp. Franciszka Sussa
(5. rocznica śmierci)
Ełganowo: Dziękczynna,
o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Ewy
i Jarosława Kasperków
w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa

28. a) Za śp. Helenę Orlikowską
(9. rocznica śmierci)
b) Za śp. Hildegardę Karnat
(5. rocznica śmierci)

29. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Zdzisławy
i Stanisława Dziemińskich
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa

30. 730: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Jadwigi Zarembskiej
w 83. urodziny
900, Czerniewo: Za śp. Wła-
dysława, Stefana i Zofię
Wróblewskich
1000, Ełganowo: Za śp. Zyg-
munta (urodziny), Marię
i Kazimierza Dubielów oraz
Romana Jaszczyka
1100: Dziękczynna za
dar powołania Mateusza
Rekowskiego
1800: Za śp. Annę Szczygieł
(1. rocznica śmierci)

SPIS TREŚCI

Tygodniowy Odpust ku czci
Matki Bożej Trąbkowskiej,
ks. E. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Niech Słowo Boże kształtuje
nasze codzienne wysiłki,
ks. Jan Twardowski . . . . . . . . . . . . . . 4

Program tygodniowego odpustu
od 2 do 9 września 2012 r. . . . . . . . . 6
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ks. E. Szymański . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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Zarys wiary. Święty Kościół
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 września: Szymon Węgrzyński i Weronika Ratkowska

Rocznice sakramentu małżeństwa
3 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Moniki (z d. Lorkowskiej) i Roberta Przybyłów
24 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Marleny (z d. Wysieckiej) i Krzysztofa Koryckich
24 września: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Małgorzaty (z d. Sieniek) i Krzysztofa Gogolińskich
14 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Marzeny (z d. Jaroń) i Piotra Pawlaków
15 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Agaty (z d. Stępień) i Pawła Raczkiewiczów
22 września: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Bożeny (z d. Kwiatkowskiej) i Grzegorza Tucholskich
21 września: 10. rocznica sakramentu małżeństwa

Agnieszki (z d. Karpińskiej) i Andrzeja Andrzejewskich
19 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny (z d. Gdaniec) i Zbigniewa Jaszczyków
26 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy (z d. Karassek) i Jarosława Kasperków
26 września: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli (z d. Zawickeij) i Czesława Wichrowskich
11 września: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty (z d. Kelpin) i Mariana Lewańczyków
10 września: 35. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary (z d. Czajka) i Ireneusza Niedźwiedzkich
24 września: 35. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii (z d. Abram) i Marcina Janiszewskich
9 września: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Renaty (z d. Mach) i Grzegorza Jaroszyńskich
9 września: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Barbary (z d. Kelpin) i Jana Grallów

Adres redakcji: „Kana”
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83-034 Trąbki Wielkie
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