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A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga

i nie dosięgnie ich męka.

Zdało się oczom głupich, że pomarli,

zejście ich poczytano za nieszczęście

i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.

Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,

nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Mdr 3,2–3



LISTOPAD MIESIĄCEM PAMIĘCI
MODLITEWNEJ O ZMARŁYCH

Tradycyjnie w listopadzie od-
wiedzamy na cmentarzach mogiły
naszych zmarłych dziadków, rodzi-
ców, rodzeństwa, a czasem – wła-
snych dzieci, które przedwcześnie
odeszły z tego świata. To piękna
katolicka postawa świadcząca, że
wierzymy w ewangeliczną prawdę,
wyrażoną też w modlitwie: „Wie-
rzę w świętych obcowanie, grze-
chów odpuszczenie, ciała zmar-
twychwstanie i żywot wieczny”.
Wierzymy, że spoczywający w gro-
bach mocą Bożą powstaną z mar-
twych i połączą się z duszą, by
na wieki uczestniczyć w oglądaniu
świętego oblicza Bożego.

Wierzę. Ale czy pamiętam i jak
pamiętam o tych, co odeszli do
wieczności? Czy pamiętam o tych,
co oddali życie za Ojczyznę, za
wiarę, a może za kogoś z nas?
Wydaje się płytka taka pamięć,
która sprowadza się do zapalenia
znicza i postawienia kwiatka na
grobie. Dusze, które odeszły do
wieczności, często przechodzą czas
oczyszczenia z popełnionych i nie-
odpokutowanych na ziemi grze-
chów. Miejscem tego oczyszczenia
jest czyściec. Bóg jest bowiem sę-
dzią sprawiedliwym, który za do-
bro wynagradza, a za zło karze.
Jest pełen miłosierdzia, dlatego da-
je możliwość wypłacenia się Bo-
żej sprawiedliwości w czyśćcu. Nie

wiemy kto ze zmarłych i jak długo
tam przebywa. Bóg daje nam ten
przywilej, że możemy im przyjść
z pomocą i skrócić czas przebywa-
nia w czyśćcu. „Wierzę w świętych
obcowanie” znaczy, że święci mogą
za nami orędować u Boga i wy-
praszać nam łaski. Dlatego z wiarą
modlimy się o wstawiennictwo do
Matki Najświętszej, świętych pa-
tronów Polski, świętych męczen-
ników (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
czy wielkich Polaków (bł. Jan Pa-
weł II). My z kolei mamy przywilej
pomagać duszom w czyśćcu przez
okazanie im prawdziwej i skutecz-
nej pamięci wyrażonej w modlitwie.
To właśnie modlitwa jest najbar-
dziej skuteczną pomocą zmarłym.
Kwiaty i znicze są raczej świa-
dectwem wobec naszych bliźnich
naszej pamięci o zmarłych i po-
twierdzeniem naszej duchowej po-
mocy modlitewnej im okazywanej.
Czy kwiat i znicz mogą skrócić ka-
rę czyśćcową, czy raczej modlitwa
za zmarłych i ofiarowana w ich
intencji Msza św.?

Jako wierzący wiemy, że naj-
piękniejszym prezentem urodzino-
wym, imieninowym czy jubileuszo-
wym jest zawsze modlitwa, a naj-
doskonalszą formą modlitwy jest
Msza św. Dlaczego? Bo we Mszy
św. już nie ja, ale sam Chrystus
składa się w ofierze w intencji,
o którą Go proszę.
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Zmarłym przecież tak wiele za-
wdzięczamy! Nasi dziadkowie, czę-
sto nasi rodzice to pokolenie, które
przeżyło gehennę okrutnej II woj-
ny światowej, największej trage-
dii w dziejach świata. Według da-
nych z Norymbergi, gdzie odbył
się sąd nad katami naszego Na-
rodu, w czasie tej okrutnej wojny
zginęło prawie 12 milionów Pola-
ków i Żydów zamieszkujących na
naszej ziemi. Dane w podręczni-
kach i powojennych książkach były
celowo zaniżane. A ile wycierpieli
po wojnie nasi żołnierze z Armii
Krajowej, mordowani i zsyłani na
Syberię za to, że odważyli się bronić
wolności Ojczyzny. To czynili nasi
„bracia” ze Wschodu i ich służalcy
– nasi rodacy. Ilu katolików, kapła-
nów było więzionych i skazywanych
na śmierć przez komunistycznych
oprawców za to że byli wierni Bogu,
Ojczyźnie i Kościołowi katolickie-
mu. Jesteśmy ich spadkobiercami
i winniśmy im wdzięczną modli-
tewną cześć. Nie możemy dopu-
ścić do zatarcia pamięci o obozach
i miejscach śmierci w Oświęcimiu,
Majdanku, Sztutowie, Kozielsku,
Ostaszkowie, Katyniu czy blisko
nas w Granicznej Wsi.

Wydaje mi się, że przynajmniej
raz w roku każda katolicka rodzina
powinna zamówić Mszę św. w in-
tencji zmarłych bliskich czy też
tych co oddali życie za Ojczyznę.
Jaką jesteśmy rodziną świadczy,
czy pamiętamy o tych, którym za-
wdzięczamy życie, może dom czy
mieszkanie, a zwłaszcza wolność.

Trudno mówić o miłości do rodzi-
ców, jeśli nie ma Mszy św. w rocz-
nicę ich śmierci. Oni nie oczekują
od nas podarunków, ale modlitwy.
W naszej parafii jest zwyczajem, że
z ofiar zbieranych na tacę podczas
Mszy św. pogrzebowej są potem
odprawiane Msze św. za tę zmarłą
osobę. Liczba odprawianych Mszy
św. jest obliczana według śred-
niej wartości ofiary składanej przez
wiernych na Mszę św. (obecnie jest
to 50 zł). Więc jeśli podczas po-
grzebu zbierze się np. 200 zł, to
z tych ofiar zostaną odprawione 4
Msze św. Piszę o tym dlatego, by
ktoś nie posądzał, że namawiam
do zamawiania Mszy św., by na
tym zarobić, bo i takie słyszy się
opinie. Kiedyś prosiłem, by zamiast
okazałych wieńców i bukietów, któ-
re szybko z grobu powędrują do
śmietnika, złożyć ofiarę na tacę
podczas Mszy św. pogrzebowej, a to
będzie prawdziwa duchowa pomoc
okazana bliskim zmarłym.

Inną formą modlitwy za zmar-
łych są tak zwane „wypominki”.
Składamy je zwłaszcza w Dniu
Zadusznym i w ciągu listopada,
polecając zmarłych modlitwom Ko-
ścioła. Przez kapłana Kościół zano-
si do Boga modlitwę o miłosierdzie
dla dusz, które oczekują zbawie-
nia. Niech zatem ten miesiąc bę-
dzie dla wszystkich czasem refleksji
nad przemijaniem, pamięci o swojej
własnej duszy i czasem modlitwy
za zmarłych. „Wieczny odpoczynek
racz im dać, Panie”.

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

1 listopada: Uroczystość
Wszystkich Świętych

Ap 7,2–4.9–14
1 J 3,1–3
Mt 5,1–12a

4 listopada: 31. Niedziela
Zwykła

Pwt 6,2–6
Hbr 7,23–28
Mk 12,28b–34

Podszedł także jeden z uczonych w Pi-
śmie, który im się przysłuchiwał, gdy
rozprawiali między sobą. Widząc, że
Jezus dobrze im odpowiedział, za-
pytał Go: „Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?”. Jezus od-
powiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj,
Izraelu, Pan Bóg nasz jedynym Pa-
nem. Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą. Drugie jest to:
Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego. Nie ma innego przyka-
zania większego od tych”. Rzekł Mu
uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze,
Nauczycielu, słusznie powiedziałeś,
bo Jeden jest i nie ma innego prócz
Niego. Miłować Go całym sercem,
całym umysłem i całą mocą i mi-
łować bliźniego jak siebie samego
znaczy daleko więcej niż wszystkie
całopalenia i ofiary” (Mk 12,28–33).
Śpieszmy się kochać ludzi – tak
szybko odchodzą. Są, piszą, dzwo-
nią, siedzą z nami przy stole –
nagle ich nie ma. Znikają jak kamfo-
ra, odchodzą niewidzialni. Śpieszmy

się, żeby odpisać na list, zadzwonić,
przeprosić, oddać pożyczone książki,
kupić dziadkowi laskę, o którą pro-
sił, pobiec z sercem, bo może być
za późno. Napiszemy list i otrzy-
mamy odpowiedź, że adresat umarł.
Został niepotrzebny adres w notesie.
Zadzwonimy i nie odezwie się głos,
który tyle razy słyszeliśmy w słu-
chawce. Kupimy laskę, pobiegniemy
z sercem, okaże się, że już za późno
i laska niepotrzebna.

11 listopada: 32 Niedziela
Zwykła

1 Krl 17,10–16
Hbr 9,24–28
Mk 12,38–44

Ta uboga wdowa wrzuciła najwię-
cej ze wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali
z tego, co im zbywało; ona zaś ze
swego niedostatku wrzuciła wszyst-
ko, co miała, całe swe utrzymanie
(Mk 12,43–44).
Można wszystko Bogu oddać, oddając
Mu tylko jeden pieniądz, i można
Mu niczego nie dać, zatrzymując dla
siebie jeden pieniądz.
W czasie świętych nabożeństw i dłu-
gich kazań możemy tyle dać Panu
Bogu: swoje zmęczenie, brak snu,
czas.
Możemy zgubić jeden niewielki pie-
niądz – żywy kontakt z Panem Jezu-
sem. Można mówić wiele słów, lecz
wciąż brakuje jednego słowa. Moż-
na wiele krzątać się i zapomnieć,
dlaczego się krzątamy.
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18 listopada: 33. Niedziela
Zwykła

Dn 12,1–3
Hbr 10,11–14.18
Mk 13,24–32

A od figowca uczcie się przez po-
dobieństwo! Kiedy już jego gałąź
nabrzmiewa sokami i wypuszcza li-
ście, poznajecie, że blisko jest lato.
Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia,
wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi
(Mk 13,28–29).

Jakie to liście? Co to za drzewo?
Zauważmy, że w każdym pokoleniu
żyją święci, niby niepozorne figi. Po-
jawiają się jak nowe, piękne zielone
liście. Radosny znak, że jest Pan
Jezus, bo każdy święty jest dowodem

na istnienie Pana Boga. Inaczej nie
byłby świętym. Naszym zadaniem
jest chyba być taką niepozorną, ale
zakwitającą figą, duszą, która świad-
czy o tym, że Pan Jezus jest blisko,
przy nas.

25 listopada: Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata

Dn 7,13–14
Ap 1,5–8
J 18,33b–37

Królestwo Chrystusa nie jest ze świa-
ta złości, przemocy, nienawiści. Jest
wszędzie obok nas, tam, gdzie jest
miłość, dobroć, przebaczenie.

Ks. Jan Twardowski

MSZE ZA OJCZYZNĘ

Od października br., każdego 10.
dnia miesiąca w naszym koście-
le sanktuaryjnym jest zaplanowana
Msza św. za Ojczyznę. Termin ten
związany jest z tragedią smoleńską,
w której 10 kwietnia 2010 r. zginął
prezydent Rzeczypospolitej i kwiat
polskiej inteligencji. Na pierwszej
(zapowiedzianej wcześniej) Mszy św.
za Ojczyznę było tylko osiem osób.
To smutne! Gdzie nasz patriotyzm?
Gdzie nasza pamięć o tych, co po-
święcili życie, oddali je na tylu fron-
tach walki o wolność Ojczyzny? Czy
już tak upadł nasz duch wdzięczno-
ści? Czy liczy się tylko, ile zarobię, co
będzie na talerzu, jakie zaliczę roz-
rywki, co napisali w „Wyborczej”?
Poprzeć Palikota i w końcu „rób-
ta co chceta”! Strasznie spłyca się

nasze życie religijne, moralne i pa-
triotyczne. Czy to nie prowadzi do
nieuchronnej katastrofy? Wcześniej
Bóg się upomni o zachowanie Jego
prawa i Jego nauki. Wszak od niego
pochodzimy, do Niego winniśmy na-
leżeć i do Niego po doczesnym życiu
powrócić.

„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi
skąpana, o jak wielka dziś Twoja
rana, jakże długo cierpienie Twe
trwa”. Zapraszam wszystkich dro-
gich parafian co miesiąc do szcze-
gólnego udziału we Mszy św. za
Ojczyznę. Chcemy podziękować za
wolność, naszym ojcom za ofiarę ży-
cia, niewoli, zsyłki, byśmy mogli żyć
w wolnej Polsce.

Ks. E. Szymański
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„Podwoje wiary” są dla nas zawsze
otwarte. Wiodą one do życia w komu-
nii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego
Kościoła.” To pierwsze zdanie z Listu
apostolskiego Porta Fidei papieża
Benedykta XVI, który 11 paździer-
nika 2011 roku zapowiedział Rok
Wiary w Kościele Katolickim.

11 października 2012 roku w Rzymie,
papież Benedykt XVI, otworzył uro-
czyście Rok Wiary, w pięćdziesiątą
rocznicę otwarcia Soboru Watykań-
skiego II oraz dwudziestą roczni-
cę publikacji Katechizmu Kościoła
Katolickiego. Obchody Roku Wiary
potrwają do uroczystości Chrystusa
Króla, 24 listopada 2013 r.

Ojciec Święty Benedykt XVI w Liście
Apostolskim „Porta Fidei” napisał:
„Chcemy obchodzić ten Rok Wiary
w sposób godny i owocny. Trzeba
zintensyfikować refleksje na temat
wiary, aby pomóc wszystkim wierzą-
cym w Chrystusa w stawaniu się

bardziej świadomymi i ożywić ich
przywiązanie do Ewangelii. Pragnie-
my, aby ten Rok rozbudził w każdym
wierzącym aspiracje do wyznawania
wiary w jej pełni i z odnowionym
przekonaniem, z ufnością i nadzie-
ją. Będzie to też dobra okazja, by
bardziej celebrować wiarę w liturgii,
zwłaszcza Eucharystii” (PF 8–9).

Motto Roku Wiary: otworzyć po-
dwoje wiary i być solą ziemi

Rok Wiary ma być okazją do au-
tentycznego i nowego nawrócenia do
Chrystusa oraz zaangażowania mi-
syjnego na rzecz nowej ewangelizacji.
Ma rozbudzić w wierzących dążenie
do osobistego spotkania z Chrystu-
sem oraz do wyznawania wiary w jej
pełni, z ufnością i nadzieją. Benedykt
XVI zauważa, że Rok Wiary powinien
wiązać się z ponownym odkryciem
i studium podstawowych treści wia-
ry. Dodaje że najbardziej współczesną
syntezę znajdują one w nauczaniu
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Soboru Watykańskiego II i w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego.

W oparciu o program duszpaster-
ski „Panie, przymnóż nam wiary!”
można wyróżnić cztery etapy drogi
w Roku Wiary. Etapy te są związane
z kolejnymi częściami Katechizmu
Kościoła Katolickiego. Wszystkich
zachęcamy do lektury tego doku-
mentu.

Część pierwsza: od października
do Adwentu

Po otwarciu Roku Wiary rozpoczy-
na się część pierwsza indywidualnej
i wspólnotowej pracy formacyjnej.
Ma ona charakter wprowadzający.
Przygotowane teksty są zachętą do
„przyjrzenia się swojej wierze”.
Jest to równocześnie czas gorącej
modlitwy o dobre przeżywanie
Roku Wiary przez wszystkich człon-
ków wspólnoty parafialnej i wszyst-
kich chrześcijańskich rodzin. Oso-
by, które przeżywają ten program
zaproszone są do przeczytania
w tym okresie pierwszej części
Katechizmu, zatytułowanej „Wy-
znanie wiary”.

Część druga: od Adwentu do
Pięćdziesiątnicy

Tematyka tej części pracy formacyj-
nej pokrywa się z tematyką dru-
giej części Katechizmu, zatytułowa-
nej „Celebracja misterium chrześci-
jańskiego”. Po zwróceniu większej
uwagi na wiarę wyznawaną sło-
wami i na rozumienie poszczegól-
nych prawd wiary, koncentrujemy się
teraz na celebrowaniu, a więc pięk-
nym i pełnym głębi przeżywaniu
zbawienia, które Chrystus uobecnia
dla swego Kościoła w sakramentach
świętych.

Część trzecia: wielkopostne re-
kolekcje „Wierzę w Kościół”

Znaczenie rekolekcji w życiu ludzi
wierzących jest tak wielkie, że po-
święcamy im więcej uwagi zachęca-
jąc do dobrego przygotowania tego
wielkopostnego wydarzenia. W pro-
gramie duszpasterskim „Panie, przy-
mnóż nam wiary!” tematem rekolek-
cji jest Kościół, a dokładniej mó-
wiąc słowa: „Wierzę w Kościół”.
W tej wierze w Kościół osiąga
dojrzałość wiara w Boga. Wie-
rzymy bowiem w Tego, który będąc
nieskończenie większy od każdego
stworzenia i wszystkich stworzeń
widzianych razem, zjednoczył się ze
swoim stworzeniem nierozerwalny-
mi więzami, zamieszkując w ludzkich
sercach i tworząc z ochrzczonych jed-
no Ciało ożywiane jednym Duchem.

Część czwarta: od Pięćdziesiąt-
nicy do zakończenia Roku Wiary

Ostatni etap drogi formacyjnej w Ro-
ku Wiary jest najdłuższy. Obejmuje
okres od Pięćdziesiątnicy do uro-
czystości Chrystusa Króla, kiedy
to nastąpi zamknięcie Roku Wia-
ry. Charakter tego okresu różni się
bardzo od specyfiki wcześniej przeży-
wanych okresów liturgicznych. Jest
to przede wszystkim posłanie
do świata, aby tam być świad-
kiem Chrystusa. W centrum te-
go misterium jest tematyka opisana
w trzeciej części Katechizmu Kościoła
Katolickiego, zatytułowanej „Życie
w Chrystusie”. Jest to więc troska
o zachowanie jedności z Chrystu-
sem w pełnieniu woli Ojca, a także
gorliwość w niesieniu orędzia
Ewangelii całemu światu.

Opr. ks. Adam Kroll
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ROK WIARY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Sobota godz. 16.30

Dziękczynienie za dar wiary

Wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu. Śpiew: Kłaniam się Tobie.

Prowadzący: Gromadzimy się przed
Tobą, nasz Panie i Boże, aby wspól-
nie dziękować Ci za niezwykły dar
wiary, który z Twojej łaski jest obec-
ny w naszym życiu. W sakramencie
chrztu świętego uzdolniłeś nas do
tego, abyśmy potrafili przyjąć Cię,
gdy się nam objawiasz i chcesz
w nas zamieszkać. W ciągu naszego

życia wspierałeś nas mocą swego
Ducha, abyśmy żyli według pozna-
nej prawdy. Umacniałeś nas na tej
drodze świadectwem innych ludzi.
Przyjmij, o Jezu, naszą modlitwę
uwielbienia i dziękczynienia.

Śpiew aklamacji: Niech będzie chwa-
ła i cześć lub inny śpiew.

Lektor 1: Z Drugiego Listu św.
Pawła Apostoła do Tymoteusza:
„Krew moja już ma być wylana
na ofiarę, a chwila mojej rozłąki
nadeszła. W dobrych zawodach wy-
stąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę
ustrzegłem. Na ostatek odłożono
dla mnie wieniec sprawiedliwości,
który mi w owym dniu odda Pan,
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko
mnie, ale i wszystkim, którzy umi-
łowali pojawienie się Jego” (2 Tm
4,6–8).

Lektor 2: Dziękujemy Ci, Panie,
za świadectwo św. Pawła Apostoła.
Pod koniec swego życia nie pisze on
o swoich czynach apostolskich czy
podjętych umartwieniach. Za głów-
ne osiągnięcie uważa to, że ustrzegł
wiarę. Wszystko co czynił, płynęło
z wiary i teraz, gdy Paweł kończy ży-
cie, cieszy się, że nic mu tej wiary nie
zdołało wydrzeć. Przeciwnie – teraz,
w obliczu śmierci, jest jeszcze moc-
niejsza. Jest nieocenionym skarbem
– daje mu pokój serca, pozwala
spoglądać z nadzieją w przyszłość,
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mówi mu kim jesteś Ty, o Boże,
i kim jest człowiek, jaki jest sens
ziemskiego życia i co przygotowałeś
dla człowieka po śmierci. Wpatrując
się w jego postawę, odkrywamy na
nowo wiarę jako niezwykły skarb
naszego życia i śpiewamy Ci pieśń
uwielbienia. Czynimy to najpierw
w ciszy, we własnym sercu, a potem
we wspólnym śpiewie.

Chwila ciszy i śpiew aklamacji.

L1: Z Drugiego Listu św. Pawła
Apostoła do Tymoteusza: „W nocy
i we dnie pragnę cię zobaczyć –
pomny na twoje łzy – by napełniła
mnie radość na wspomnienie bez
obłudnej wiary, jaka jest w tobie;
ona to zamieszkała pierwej w twojej
babce Lois i w twej matce Eunice,
a pewien jestem, że mieszka i w
tobie” (2 Tm 1,3–6).

L2: Dziękujemy Ci, Panie, za świa-
dectwo wiary rodziców Tymoteusza.
To dzięki nim Tymoteusz wzra-
stał duchowo. Dziękujemy Ci tak-
że za naszych rodziców, dziadków,
rodzeństwo i wszystkich bliskich,
którzy stworzyli dla nas środowisko
wzrostu. Oni przyprowadzali nas do
Ciebie w dzieciństwie, a potem ra-
zem z nimi uczestniczyliśmy w Eu-
charystii i nabożeństwach, przystę-
powaliśmy do spowiedzi i Komunii
Świętej, modliliśmy się w domu
i w kościele. Dziękujemy Ci, Panie
Jezu, za ich obecność i świadectwo.
Choć nasza wiara nie jest dosko-
nała, to jednak daje nam siły, aby
przychodzić do Ciebie i w Tobie
złożyć naszą nadzieję. Pragniemy
w cichej modlitwie i we wspólnym
śpiewie wyrazić nasze dziękczynie-
nie za świadectwo najbliższych.

Chwila ciszy i śpiew aklamacji.

L1: Z Listu św. Pawła Apostoła
do Rzymian: „Wiara rodzi się z tego,
co się słyszy, tym zaś, co się słyszy,
jest słowo Chrystusa. Pytam więc:
czy może nie słyszeli? Ależ tak: Po
całej ziemi rozszedł się ich głos, aż
na krańce świata ich słowa” (Rz
10,17–18).

L2: Panie Jezu, Ty sam niestrudze-
nie głosiłeś słowo życia. Potem po-
słałeś na świat tych, którzy w Ciebie
uwierzyli i zostali napełnieni Two-
im Duchem. Dziękujemy Ci za tych,
którzy w naszych wspólnotach gło-
sili i głoszą Dobrą Nowinę o Tobie
i Twoim Ojcu, o Duchu Świętym i o
Kościele, o wszystkich tajemnicach
wiary. Dziękujemy Ci za kapłanów
i katechetów, za piszących książ-
ki i artykuły, za animatorów grup
formacyjnych i zelatorów Żywego
Różańca, za wszystkich, którzy dają
świadectwo o Tobie. Pragniemy Ci
o nich opowiedzieć w cichej modli-
twie i wyrazić naszą wdzięczność
śpiewem uwielbienia.

Chwila ciszy i śpiew aklamacji.

P: Przyjmij, miłosierny Panie, naszą
pokorną modlitwę. Nasze dziękczy-
nienie płynie z głębi serca, gdyż dar
wiary, który nam dałeś, jest bezcen-
nym skarbem. Bez niego zniknąłbyś
z naszego życia, a my pozostaliby-
śmy w ciemności, nie wiedząc, skąd
przyszliśmy i dokąd zdążamy. W Ro-
ku Wiary pragniemy jeszcze lepiej
poznać ten dar, dlatego z uwagą
będziemy się wsłuchiwać w naucza-
nie Kościoła ukazujące nam Ciebie.
Napełnij nas, Panie, mocą swego
Ducha. Niech otwiera nasze serca
na światło Twojej prawdy.

Śpiew: Przybądź, Duchu Święty.
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Liturgia dziełem Trójcy Świętej

P: Panie Jezu, dzięki Twojej łasce
często uczestniczymy w Euchary-
stii, przystępujemy do spowiedzi,
przeżywamy święta, nosimy w ser-
cu znamię chrztu i bierzmowania.
Każde z tych działań wymaga od
nas wysiłku i zaangażowania, ale
wiara mówi nam, że każda celebra-
cja liturgiczna jest przede wszyst-
kim darem Ojca niebieskiego, że Ty
sam w niej działasz oraz że jest
ona sprawowana w Duchu Świę-
tym. Dziś chcemy tę wiarę umocnić.
Dlatego wsłuchujemy się w naukę
Kościoła i pokornie błagamy, abyś
oświecił nasze umysły i rozpalił ser-
ca. Przyjmij, Jezu, naszą modlitwę
w ciszy.

Modlitwa w ciszy.

L3: Z Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego: „W liturgii Kościoła bło-
gosławieństwo Boże zostaje w pełni
objawione i udzielone: Ojciec jest
uznawany i adorowany jako Źró-
dło i Cel wszelkich błogosławieństw
stworzenia i zbawienia; w swoim
Słowie, które dla nas przyjęło ciało,
umarło i zmartwychwstało, napeł-
nia nas swoimi błogosławieństwami
i przez nie rozlewa w naszych ser-
cach Dar, który zawiera wszystkie
dary: Ducha Świętego” (KKK 1082).

L4: Uwielbiajmy Ojca niebieskiego,
który jest uznawany i adorowany
jako Źródło i Cel wszelkich błogo-
sławieństw stworzenia i zbawienia.
Będziemy powtarzać po każdym we-
zwaniu: Bądź uwielbiony, Ojcze.

– Z Twojej ojcowskiej miłości otrzy-
maliśmy dar słowa i sakramen-
tu, łaskę chrztu i bierzmowania,
pokuty i namaszczenia chorych
oraz wszystkich darów sakramen-
talnych. Bądź uwielbiony, Ojcze.

W: Bądź uwielbiony, Ojcze.

– Ty, najlepszy Ojcze, zapraszasz
wszystkie swoje dzieci do stołu sło-
wa i chleba, przy których posilasz
nas w ziemskim pielgrzymowaniu
i prowadzisz do siebie. Bądź uwiel-
biony, Ojcze.

W: Bądź uwielbiony, Ojcze.

– Twoje ojcowskie błogosławieństwo
spoczywa na każdym stworzeniu
i na każdej epoce dziejów. Ze szcze-
gólną hojnością wylewasz na nas to
błogosławieństwo w świętej liturgii.
Bądź uwielbiony, Ojcze.

W: Bądź uwielbiony, Ojcze.

Chwila ciszy i śpiew: Ojcze, chwała
Tobie lub inny śpiew.

L3: Z Katechizmu Kościoła Ka-
tolickiego: „Dla urzeczywistnienia
tak wielkiego dzieła” – udzielania
czy przekazywania swojego dzieła
zbawienia – „Chrystus jest zawsze
obecny w swoim Kościele, szczegól-
nie w czynnościach liturgicznych.
Jest obecny w ofierze Mszy świę-
tej, czy to w osobie odprawiającego,
gdyż «Ten sam, który kiedyś ofiaro-
wał się na krzyżu, obecnie ofiaruje
się przez posługę kapłanów», czy też
zwłaszcza pod postaciami euchary-
stycznymi. Obecny jest mocą swoją
w sakramentach, tak że gdy ktoś
chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest
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obecny w swoim słowie, albowiem
gdy w Kościele czyta się Pismo
święte, wówczas On sam mówi. Jest
obecny wreszcie, gdy Kościół modli
się i śpiewa psalmy, gdyż On sam
obiecał: «Gdzie dwaj albo trzej są
zgromadzeni w imię moje, tam i Ja
jestem pośród nich» (Mt 18,20)”
(KKK 1088).

L4: Uwielbiajmy Chrystusa, który
pełniąc wolę Ojca niebieskiego, jest
pośród nas obecny i pod osłoną
znaków sprawuje zbawienie świa-
ta. Po każdym wezwaniu będziemy
powtarzać: Bądź uwielbiony, Panie.

– Bądź uwielbiony, nasz Panie i Zba-
wicielu, gdyż zawsze jesteś obecny
tam, gdzie dwaj lub trzej zgro-
madzeni są w imię Twoje. Bądź
uwielbiony, Panie.

W: Bądź uwielbiony, Panie.

– Bądź uwielbiony, nasz Panie i Zba-
wicielu, ukryty w osobach czytają-
cych Twoje słowo. Wierzymy, że to
Ty sam do nas przemawiasz i obja-
wiasz nam prawdę. Bądź uwielbio-
ny, Panie.

W: Bądź uwielbiony, Panie.

– Bądź uwielbiony, nasz Panie i Zba-
wicielu, gdyż to Ty sprawujesz sa-
kramenty Kościoła. Ty udzielasz
łaski chrztu, Ty oczyszczasz z grze-
chów, Ty sprawujesz swoje paschal-
ne misterium w Eucharystii. Bądź
uwielbiony, Panie.

W: Bądź uwielbiony, Panie.

Chwila ciszy i śpiew: Jezu, chwała
Tobie lub inny śpiew.

L3: Z Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego: „W liturgii Duch Święty
jest wychowawcą wiary Ludu Boże-
go, sprawcą «cudownych dzieł Bo-
żych», którymi są sakramenty No-
wego Przymierza. Jest pragnieniem
i dziełem Ducha w sercu Kościo-
ła, abyśmy żyli życiem Chrystusa
Zmartwychwstałego. Gdy spotyka
On w nas odpowiedź wiary, którą
wzbudził, urzeczywistnia się praw-
dziwe współdziałanie; przez nie li-
turgia staje się wspólnym dziełem
Ducha Świętego i Kościoła. W tym
sakramentalnym udzielaniu miste-
rium Chrystusa Duch Święty działa
w taki sam sposób jak w innych cza-
sach ekonomii zbawienia: przygoto-
wuje Kościół na spotkanie z Jego
Panem, przypomina i ukazuje Chry-
stusa wierze zgromadzenia, uobec-
nia i aktualizuje misterium Chry-
stusa swoją przekształcającą mocą,
a wreszcie jako Duch komunii jed-
noczy Kościół z życiem i posłaniem
Chrystusa” (KKK 1091–1092).

L4: Uwielbiajmy Ducha Świętego,
który przygotowuje nas na spotka-
nie z Chrystusem w liturgii, przy-
pomina i ukazuje Chrystusa wierze
zgromadzenia, uobecnia i aktuali-
zuje misterium Chrystusa swoją
przekształcającą mocą, a wreszcie
jako Duch komunii jednoczy Ko-
ściół z życiem i posłaniem.

– Duchu Święty, Ty budzisz w ludz-
kich sercach pragnienie modlitwy
i udziału w Eucharystii. Ty po-
budzasz nasze serca do skruchy,
abyśmy godnie uczestniczyli w spo-
tkaniu z naszym Zbawicielem. Bądź
uwielbiony, Duchu Święty.
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W: Bądź uwielbiony, Duchu Święty.

– Duchu Święty, Ty dajesz nam łaskę
rozumienia słowa, które jest głoszo-
ne w liturgii i dzięki Tobie możemy
z wiarą uczestniczyć w tajemnicy
śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa, uobecnianych w celebracji li-
turgicznej. Bądź uwielbiony, Duchu
Święty.

W: Bądź uwielbiony, Duchu Święty.

– Duchu Święty, Ty zostałeś posłany,
aby jednoczyć ludzi z Bogiem oraz
między sobą. Sam jesteś Komunią
i stwarzasz komunię. W każdej
z celebracji liturgicznych usuwasz
to, co dzieli oraz umacniasz to,
co łączy. Bądź uwielbiony, Duchu
Święty.

W: Bądź uwielbiony, Duchu Święty.

Chwila ciszy i śpiew: Duchu, chwała
Tobie lub inny śpiew.

Modlitwa na Rok Wiary

P: Zbawicielu świata, dziękujemy Ci
za dar wspólnej modlitwy i adora-
cji. Przy Tobie rośnie nasza wiara,
umacnia się nadzieja, rozpala się
miłość. Kończąc naszą wspólną mo-
dlitwę, gorąco prosimy Cię o pomno-
żenie naszej wiary. Spraw, aby nasza
wiara stawała się coraz mocniejsza
i aby coraz bardziej przemienia-
ła nasze życie. Po tej modlitwie
pozostaniemy na dłuższej adoracji
w ciszy.

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego,
przymnóż nam wiary w Twoje sło-
wo, w którym ukryta jest prawda

i w którym Ty sam jesteś obecny.
Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy
uważnie słuchali słów Ewangelii
i gorliwie poznawali Twoją naukę
przekazywaną przez Kościół. Ześlij
na nas swego Ducha, aby doprowa-
dził nas do całej prawdy.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L2: Zbawicielu świata, przymnóż
nam wiary w Twoje zbawcze działa-
nie w sakramentach świętych i Two-
ją obecność pośród nas w znaku
chleba. Niech nasza wiara objawi
się w chętnym przychodzeniu na
adorację i pełnym zaangażowaniu
w przeżywanie sakramentów, szcze-
gólnie Eucharystii.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L3: Jezu, Synu Maryi, przymnóż
nam wiary w Twoją obecność w nas
samych i w innych ludziach. Nie po-
zwól nam zapomnieć o Twoich sło-
wach: „Cokolwiek uczyniliście jed-
nemu z najmniejszych, Mnieście
uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy
służyli Ci w ludziach, do których
nas posłałeś.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą
pokorną modlitwę o pomnożenie
wiary. Niech ona kształtuje całe
nasze życie i doprowadzi nas do
Ciebie. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.

Śpiew, np.: Chrystus, Chrystus to
nadzieja cała nasza lub Twoja cześć,
chwała.

Adoracja w ciszy.

Opr. ks. Adam Kroll

12



ROK WIARY
MODLITWA W RODZINIE

Modlitwa to osobiste spotka-
nie człowieka z Bogiem. Spotkanie
z Osobą jest najwspanialszym do-
świadczeniem chrześcijanina. Bóg
stał się człowiekiem, aby przez swo-
jego Syna, Jezusa Chrystusa być
blisko każdego z nas. Tak jak Piotr,
Jan, Maryja, Magdalena i inni byli
blisko Jezusa i rozmawiali z Nim.
To samo dzieje się i dzisiaj. Je-
zus, Syn Boży jest dzisiaj we mnie
i na każdym miejscu. Mogę z Nim
rozmawiać, prosić, słuchać, dzięko-
wać, przepraszać. On mnie słucha
i dopomoże. Dzięki wielkiej miłości
Boga, nasza rodzina staje się domo-
wym Kościołem, gdzie obecny jest
Chrystus, który umacnia więzi mię-
dzyludzkie, uzdrawia je, wypełnia
najbardziej szlachetnymi myślami
i uczuciami, pobudza do dobra.

Nie bójmy się bliskości Boga. Nie
bójmy się bliskości drugiego człowie-
ka. Nie bójmy się wspólnej modlitwy,
która z początku może wydawać się
trudna, ale z czasem stanie się
piękną chwilą jedności małżeństwa
i rodziny, chwilą której z radością

będziemy podporządkowywać inne
czynności.

Propozycja modlitwy w rodzinie
w Roku Wiary. Nasza modlitwa ma
być siłą przenikającą i uświęcającą
nasze codzienne sprawy. Nie zapo-
mnijmy o rachunku sumienia, o oso-
bistej refleksji. Niech ona trwa z na-
mi cały tydzień. Zróbmy też posta-
nowienie maleńkie, realne do speł-
nienia na zakończenie dnia. Uczyń
jakieś dobro dla drugiego człowieka
z miłości do Chrystusa.

Dziękczynienie za dar wiary

I Tajemnica Światła:
Chrzest Pana Jezusa
w Jordanie

Panie Jezu, stajemy dziś przed
Tobą i pochylamy się nad tajemnicą
naszej wiary. Nad tajemnicą i da-
rem, gdyż wiemy, że nie ma naszej
najmniejszej zasługi w tym, że mo-
żemy się z Tobą spotkać, że możemy
doświadczyć Twojej obecności i mi-
łości. Wiemy, że to Twój dar. I dzisiaj
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Ci za niego dziękujemy. Chcemy roz-
ważyć pierwszą tajemnicę światła –
tajemnicę Twojego chrztu w rzece
Jordan. Przypominamy sobie także
nasz chrzest. I dziękujemy Ci za ten
sakrament, który otworzył nam bra-
my Kościoła. Każde wypowiedziane
„Zdrowaś Maryjo” będzie naszym
dziękczynieniem.

Ojcze nasz...

Za dar wiary każdego z nas.
Zdrowaś Maryjo...

Za naszych rodziców. Zdrowaś
Maryjo...

Za naszych rodziców chrzestnych.
Zdrowaś Maryjo...

Za naszych dziadków. Zdrowaś
Maryjo...

Za wszystkich z naszej rodziny,
dzięki którym nasza wiara się
rozwijała (można wypowiedzieć ich
imiona). Zdrowaś Maryjo...

Za naszych nauczycieli
i katechetów (można wypowiedzieć
ich imiona). Zdrowaś Maryjo...

Za kapłanów, którzy udzielali nam
sakramentów chrztu, pokuty,
eucharystii, bierzmowania,
małżeństwa, namaszczenia
chorych. Zdrowaś Maryjo...

Za przyjaciół (można wypowiedzieć
ich imiona). Zdrowaś Maryjo...

Za nieznajomych, których postawa
lub słowa pogłębiały naszą wiarę.
Zdrowaś Maryjo...

Za wspólnotę Kościoła, za tych
wszystkich ludzi, z którymi
wspólnie uczestniczymy w ofierze
Mszy świętej. Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Z nauczania Kościoła

„Prawda, którą pozwala nam
poznać Objawienie, nie jest dojrza-
łym owocem ani najwyższym osią-
gnięciem myśli wypracowanej przez
rozum. Jawi się raczej jako bezinte-
resowny dar, pobudza do myślenia
i domaga się, by przyjąć ją jako wyraz
miłości. Ta objawiona prawda jest
wpisaną w nasze dzieje zapowiedzią
owej ostatecznej i doskonałej wizji,
jakiej Bóg zamierza udzielić tym,
którzy w Niego wierzą lub poszuku-
ją Go szczerym sercem. Ostateczny
cel osobowego istnienia jest zatem
przedmiotem badań zarówno filozo-
fii, jak i teologii. Jedna i druga —
mimo odmienności metod i treści —
wprowadza na ową «ścieżkę życia»
(Ps 16 [15], 11), której kresem —
jak poucza nas wiara — jest pełna
i nieprzemijająca radość kontempla-
cji Boga w Trójcy Jedynego.” (JP II,
Fides et ratio, 15)

Rachunek sumienia

Jaka jest moja wiara? Czy dzię-
kuję Bogu za nią? Czy uważam ją
za „osiągnięcie mojej myśli wypra-
cowanej przez rozum”? Czy wiarę
umiem uznać za dar, który „domaga
się tego, by przyjąć go jako wyraz
miłości” Boga? Jak moja wiara wpły-
wa na moją codzienność? Co robię
dlatego, że wierzę? Czego nie robię
dlatego, że wierzę?

Moje postanowienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opr. ks. Adam Kroll
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ROK WIARY
SŁOWO ŻYCIA

Wyobraź sobie, że masz szan-
sę zmienić swoje życie... Mówimy
o życiu zmienionym przez słowa
– słowa wypowiedziane przez Boga
i zapisane w Biblii. Słowa, które
są zaskakujące i dokonują niemoż-
liwego. Boże słowa pobudzają do
myślenia. Mogę naprawdę zmienić
Twoje życie!

„Przez wiarę Apostołowie zosta-
wili wszystko, aby pójść za Nauczy-
cielem. Uwierzyli w słowa, którymi
głosił Królestwo Boże obecne i re-
alizujące się w Jego osobie. Żyli

w jedności z Jezusem, który ich
nauczał i pozostawił im nową re-
gułę życia, aby po Jego śmierci
byli rozpoznawani jako Jego ucz-
niowie. Przez wiarę poszli na cały
świat wypełniając polecenie niesie-
nia Ewangelii wszelkiemu stwo-
rzeniu i bez żadnej obawy głosili
wszystkim radość zmartwychwsta-
nia, którego byli wiernymi świad-
kami.”

Benedykt XVI, „Porta Fidei”

Propozycja regularnego spotkania ze Słowem Bożym:
od 28.10 do 1.12.2012 r.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Mk 10,46–52 Mk 12,28–34 Mk 12,38–44 Mk 13,24–32

poniedziałek Łk 13,10–17 Łk 14,12–14 Łk 17,1–6 Łk 18,35–43

wtorek Łk 13,18–21 Łk 14,15–24 Łk 17,7–10 Łk 19,1–10

środa Łk 13,22–30 Łk 14,25–33 Łk 17,11–19 Łk 19,11–28

czwartek Mt 5,1–12 Łk 15,1–10 Łk 17,20–25 Łk 19,41–44

piątek Łk 23,44–53 J 2,13–22 Łk 17,26–37 Łk 19,45–48

sobota Łk 14,1–11 Łk 16,9–15 Łk 18,1–8 Łk 20,27–40

Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo,
w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz
nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie
poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego
Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Panie, przymnóż nam wiary.

Opr. ks. Adam Kroll
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OBUDŹ SIĘ POLSKO!
Obudź się parafio! Obudź się katoliku!

W ostatnią sobotę września br.
odbył się ogólnopolski marsz uli-
cami Warszawy w obronie mediów
katolickich. Marsz ten odbył się
pod hasłem „Obudź się Polsko!”
i był popierany przez szerokie gru-
py społeczne, głównie prawicowe.
Warto dodać, że w tym marszu bra-
li udział mieszkańcy naszej parafii.
Wielu ludzi o podobnych poglą-
dach obojętnie podchodziło do tej
akcji, uważając chyba, że sprawy
katolików same się rozwiążą.

Organizatorów marszu poma-
wiano o wyolbrzymianie problemu.
Ogólnie mówiąc, to hasło „Obudź
się Polsko!” było najbardziej trafne
– trzeba abyśmy się przebudzili, bo
nikomu nie zależy, żeby niezależne
media katolickie do nas docierały.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewi-
zji daje temu dowód.

Chciałbym w tym miejscu na-
wiązać do nas, katolików z naszej
parafii. Jak może być dobrze na
szczeblach krajowych, skoro w na-
szej parafii czy w naszych kato-
lickich rodzinach jest jeszcze tak
wiele do zrobienia.

Może warto zacząć od hasła
„Obudź się parafio!” czy „Obudź
się katoliku”, bo z nami jest coraz
gorzej, a nasza wiara słabnie. Jak-
że często w naszym codziennym
życiu liczymy na mannę z nieba.

Myślę, że wszyscy musimy sobie
odpowiedzieć na pytanie, czy do-
brze wypełniamy przykazania Bo-
że oraz czy nasza wiara nie jest
zagrożona przez nas samych. Co
robimy, aby nasze dzieci umacnia-
ły się w wierze? Czy dajemy im
dobry przykład? Warto się nad tym
zastanowić. Wielokrotnie w rozmo-
wie z ks. proboszczem zauważałem,
jak bardzo przeżywa oziębłość pa-
rafii. Widać to było podczas reko-
lekcji czy Misji świętych, a także
w tygodniu odpustowym. W paź-
dzierniku bardzo słabo uczestni-
czyliśmy w nabożeństwach różań-
cowych. Ksiądz bardzo przeżywa
naszą obojętną postawę wobec Bo-
ga, bo czuje się za nas odpowie-
dzialny, a my go wciąż zawodzimy.
Każdy rodzic cieszy się, gdy jego
dzieci spełniają pokładane w nich
nadzieje i wyrastają na wartościo-
wych ludzi, natomiast smuci się,
gdy schodzą na złą drogę. Tak też
jest z nami parafianami. Ks. pro-
boszcz robi wszystko, byśmy swoją
wiarę pogłębiali, a my jesteśmy jak
dzieci, co zawodzą rodziców.

Kończąc, zdaję sobie sprawę, że
wielu z nas żyje w przyjaźni z Bo-
giem, ale nikt nie jest doskonały,
dlatego każdy z nas ma wiele do
zrobienia.

Józef Sroka
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CZY UMIEMY KOCHAĆ OJCZYZNĘ?

Narodowe Święto Niepodległości
w sposób naturalny sprzyja refleksji
na temat naszej historii ojczystej,
państwa polskiego i kondycji moral-
nej naszego społeczeństwa. W ca-
łym kraju odbywają się uroczystości,
które przywołują nasze dziedzictwo
narodowe. Przez jednych ukazy-
wane jako powód do dumy, przez
innych ośmieszane i pomniejszane.
Na szczęście głosy nawołujące do
porzucenia naszej narodowej tożsa-
mości w imię bycia ludźmi nowo-
czesnymi – „Europejczykami” lub
„obywatelami świata” – stają się
coraz cichsze i słabsze.

Żyjemy w kraju wolnym, ale
czy możemy zapomnieć o tym, że
wolność trzeba wciąż na nowo zdo-
bywać i potwierdzać? Czy cieszy-
my się wolnością ofiarowaną nam
przez pokolenia naszych szlachet-
nych przodków i wywalczoną, wy-
modloną, wycierpianą przez nich?
Czy nauczyły nas czegoś tragedie,
które dotknęły naszą Ojczyznę?

Miłość do Ojczyzny nakazuje
nam troskę o nią. W czym wyraża
się współczesny patriotyzm? Przede
wszystkim w szacunku dla historii
narodowej, tradycji, języka, wiary,
kultury. Ten, kto kocha Polskę, nie
może godzić się na to, aby była „byle
jaka” – wyzuta z wartości takich
jak miłość i sprawiedliwość w sferze
społecznej, solidarność i prawda.
Dużo się mówi o kryzysie poli-
tycznym i gospodarczym. Brakuje
jednak niepokoju o sprawy równie
ważne.

Wydaje się, że wielu lekcewa-
ży śmiertelne zagrożenia wynika-
jące z powszechnego upadku auto-
rytetów moralnych, zaniku zaufa-
nia społecznego, braku solidarności
międzypokoleniowej. Staliśmy się
egoistyczni i wygodni. Dusze wielu
ludzi zostały zatrute przez propa-
gandę zła i umiejętnie sączony fałsz.
Ośmieszono wiele wartości narodo-
wych, a przeciwko Kościołowi, który
przez wieki uczył, by Ojczyznę ko-
chać jak matkę, prowadzona jest
medialna nagonka, mająca na celu
zagłuszenie jego głosu.

Jakże zawstydzają nas ci wszy-
scy, którzy w czasie niewoli żyli
wielkimi ideałami i gotowi byli swe
młode życie oddać za Boga, honor,
i Ojczyznę. Bohaterscy powstańcy,
harcerze, duchowni, a także ci, któ-
rzy przez pracę organiczną kładli
fundamenty pod wolną Polskę.

Naszym obowiązkiem patrio-
tycznym jest modlitwa za Ojczyznę.
Nikogo z nas nie może zabraknąć na
uroczystych Mszach św. sprawowa-
nych w naszych parafiach z okazji
Święta Niepodległości. To nasz świę-
ty obowiązek wobec tych pokoleń
Polaków, którym zawdzięczamy to,
że możemy żyć w wolnej Polsce.

W modlitwie za Ojczyznę bł. ks.
Jerzy Popiełuszko widział obowią-
zek patriotyczny i skuteczny spo-
sób przeciwstawienia się złu, które
niszczyło Polskę. Ksiądz Jerzy wy-
brał modlitwę jako narzędzie walki
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o lepsze jutro, jako sposób poko-
nywania zła i zdobywania uwikła-
nych w nie serc dla Chrystusa.
„Bóg bowiem z tymi, którzy Go
miłują, współdziała we wszystkim
dla ich dobra”. Gorliwa i pokorna
modlitwa za Ojczyznę, jak nigdy,
dzisiaj jest potrzebna. Tylko z Bożą
pomocą wyhamujemy uprzedzenia
i przezwyciężymy niechęci. Modli-
twa pomoże nam odnaleźć na nowo
poczucie narodowej jedności i si-
ły. Tej jedności nam dzisiaj bardzo
potrzeba. Trzeba tez czuwać, aby
naszego bytu narodowego nie za-
mienić w wegetację nastawioną na
zysk, przyjemność, egoistyczne ko-
rzyści. Zaniżenie oczekiwań wobec
siebie i innych, rezygnacja ze sta-
wiania sobie i innym wymagań mo-
ralnych, porzucenie wartości ludz-
kich i chrześcijańskich jest najwięk-
szym zagrożeniem dla pomyślności
Ojczyzny. Zemści się utratą wolno-
ści ducha. Dlatego musimy z troską
podjąć dzieło wychowania młodych

pokoleń w duchu wartości chrze-
ścijańskich. Inaczej za kilka lat za-
tracimy znaczenie takich pojęć, jak:
obowiązek, miłość, wierność, uczci-
wość, prawda, poświęcenie, wyrze-
czenie, służba. Staniemy się może
bogatsi materialnie, ale będziemy
ludźmi o nędznych sercach.

Inną naszą patriotyczną powin-
nością jest dbanie o dobre imię
naszej Ojczyzny. Nie możemy zgo-
dzić się na to, by je szargano
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Niech każdy z nas w przeddzień
święta narodowego wywiesi flagę,
a w dniu uroczystości weźmie udział
we Mszy św. za Ojczyznę i pomodli
się z wdzięcznością za tych, którym
zawdzięczamy wolność.

Ks. Zbigniew Sobolewski
„Nasz Dziennik”

Ps. Msza św. za Ojczyznę w na-
szej parafii w Trąbkach Wielkich
jest odprawiana 10. dnia każdego
miesiąca. Serdecznie zapraszamy.

KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

25 września, podczas sesji Ra-
dy Gminy Trąbki Wielkie uroczy-
ście wręczono decyzje o przyznaniu
stypendiów naukowych, artystycz-
nych i sportowych wyróżniającym
się uczniom szkół podstawowych
i gimnazjum w naszej gminie. Ucz-
niowie gimnazjum otrzymali sty-
pendia w wysokości 150 zł/m-c,
a uczniowie szkół podstawowych
– 100 zł/m-c. Stypendia naukowe
otrzymali: Adrian Grulkowski – SP

Czerniewo, Kamil Stanolewicz – SP
Trąbki Wielkie, Adrian Leszczyński
– SP Kłodawa, Agata Tuszkowska –
SP Sobowidz, Karolina Gębka – SP
Mierzeszyn oraz Agata Kleczewska,
Karina Brzózka i Sabina Marocka
– wszyscy z Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich. Stypendia artystycz-
ne otrzymali: Klaudia Polasik –
Gimnazjum Trąbki Wielkie, Wero-
nika Gajewska – SP Czerniewo oraz
Julia Wilmer i Krystian Gadomski
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– oboje ze SP w Sobowidzu. Stypen-
dium sportowe otrzymała Emilia
Mazurek z Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich.

***
29 września sakramentalny zwią-
zek małżeński zawarli Joanna
Krystyna Budnik i Leszek Łu-
kasz Strzałkowski – oboje z Trą-
bek Wielkich.

***
W sobotę 6 października w ha-
li sportowej w Trąbkach Wielkich
odbył się międzynarodowy mecz
bokserski pomiędzy reprezentacja-
mi Gdańska i Wilna. Przed licznie
zgromadzoną widownią stoczono 10

pojedynków, w tym 3 w kategorii
juniorów i 7 w kategorii seniorów.
W drużynie Gdańska wystąpiło m.
in. 2 mistrzów Polski, mistrz Gruzji
i mistrz Uzbekistanu, a w zespole
Wilna walczyło 3 mistrzów Litwy.
Mecz zakończył się wygraną dru-
żyny Gdańska 15 : 5. Za najlepszy
pojedynek wieczoru uznano walkę
w wadze ciężkiej, w której Leszek
Gądek pokonał przez RSC w drugiej
rundzie Arturasa Logvinovasa. Na-
leży podkreślić, że Leszek Gądek,
były zawodnik Stoczniowca Gdańsk,
mieszka obecnie w Kaczkach w na-
szej gminie.

Oprac. S. D.

Grono uczniów szkół z terenu gminy nagrodzonych przez Radę Gminy przyznaniem
stypendium naukowego lub sportowego
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Państwo Młodzi Joanna i Leszek Strzałkowscy

Mecz bokserski Gdańska i Wilna rozegrany w Trabkach Wielkich
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INTENCJE MSZY ŚW. – Listopad 2012
1. 730: Za śp. Jana Kielasa

i zmarłych z rodzin Kielasów
i Wolfów

Na cmentarzu:
a) Za śp. Jadwigę i Pawła
Garczyńskich

b) Za śp. Jana i Łucję
Kaszubów oraz Jana
Łężyńskiego

2. Za śp. Włodzimierza
Sautycza (2. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny

Czerniewo: Za śp. Halinę
Szostek

3. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Haliny
Lewańczyk w 50. urodziny
(int. męża i dzieci)

b) Za śp. Helenę Keler
i Cecylię Buga

4. 730: a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Mirosławy Jaszewskiej
w urodziny (int. dzieci)

b) Za śp. Helenę Runowską
i zmarłych z tej rodziny

900, Czerniewo: Za śp. Jana
(8. rocznica śmierci) i Helenę
Bukowskich oraz zmarłych
z tej rodziny

1000, Ełganowo:
Za zmarłych z rodzin
Pelowskich i Czerwińskich

1100: Za zmarłych z rodzin
Latochów, Matyjaszkojć
i Grodziów

1800: Za śp. Leona Szulca
(6. rocznica śmierci)

5. a) Za śp. Czesława, Bogdana
i Jarosława Gdańców oraz
zmarłych z rodzin Gdańców
i Gołuńskich

b) Za śp. Halinę Szostek

Ełganowo: Za śp. Ignacego
Olszewskiego

6. a) Za śp. Seweryna i Łukasza
Wasyluków

b) Za zmarłych z rodzin
Kelpinów i Kiedrowskich

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

Czerniewo: Za śp. Gertrudę
Dończyk oraz Alfreda,
Magdalenę, Józefa i Urszulę
Karassek

8. Za śp. Małgorzatę Zalewską

Ełganowo: Za śp. Marię
i Władysława Knitter

9. a) Za śp. Jana i Franciszkę
Klebów oraz zmarłych
z rodzin obojga stron
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b) Za śp. Halinę Szostek

10. a) Za zmarłych z rodzin
Tkaczyków i Stefanów

b) Za Ojczyznę

1900, neokatechumenat:
Za zmarłych z rodzin
Kosińskich, Golińskich
i Lange

11. 730: Za śp. Henryka
Pankowskiego oraz zmarłych
z rodzin obojga stron

900, Czerniewo:
Za śp. Andrzeja Prissa

1100: Za śp. Romana
Jaszczyka, Stanisława,
Katarzynę i Józefa Drągów
oraz Zygmunta Dubielę

1800: Za śp. Zofię i Henryka
Gołembiewskich

12. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Renaty
Karcz (int. dzieci)

b) Za śp. Małgorzatę Zalewską

13. a) Za śp. Renatę (10. rocznica
śmierci) i Jerzego
Antkowiaków

b) Za śp. Halinę Szostek

14. Za śp. Małgorzatę Zalewską

15. Za śp. Mariannę (13. rocznica
śmierci) i Ryszarda
Kamińskich

16. Za śp. Jana Wilka (3. rocznica
śmierci) oraz zmarłych
z rodzin Wilków i Zielke

17. Za śp. Małgorzatę Zalewską

18. 900, Czerniewo:
Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Kazimiery i Henryka Karnath
w 44. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1100: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Zuzanny
Strzyż w 1. urodziny

19. Za śp. Wandę (2. rocznica
śmierci) i Bernarda
Zulewskich

20. a) Za śp. Zygfryda
Pianowskiego

b) Za śp. Małgorzatę Zalewską

21. Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Elżbiety i Wiesława Kelerów
w 25. rocznicę sakramentu
małżeństwa

Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka (5. rocznica śmierci)

22. Za śp. Małgorzatę Zalewską

Ełganowo: Za śp. Stanisława,
Katarzynę i Józefa Drągów,
Zygmunta, Marię i Kazimierza
Dubielów oraz Romana
Jaszczyka

23. Za śp. Małgorzatę Zalewską
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24. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Elżbiety i Franciszka
Nowaków w 59. rocznicę
sakramentu małżeństwa

b) Za śp. Helenę i Leona
Cieszyńskich

1900, neokatechumenat:
Za śp. Annę i Jana
Rekowskich oraz Mieczysławę
i Józefa Sikorów

25. 900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodziny Lewek

1000, Ełganowo:
Za śp. Stanisława Kusaja
(3. rocznica śmierci)

1100: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Marcina i Bernadety Bachusz
w urodziny

26. Za śp. Małgorzatę Zalewską

27. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Danuty i Zdzisława Kulów
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa

b) Za śp. Ryszarda (8. rocznica
śmierci) i Mariannę
Kamińskich

28. Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Blokus i Zulewskich

29. O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Błażeja
Konkola w imieniny
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

6 listopada: Wiktoria Raducha i Krzysztof Raducha

Rocznice sakramentu małżeństwa
21 listopada: 25. rocznica sakramentu małżeństwa

Elżbiety i Wiesława Kelerów
27 listopada: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Danuty i Zdzisława Kulów
24 listopada: 50. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii i Horsta Kracke

ODESZLI DO PANA

7 października: zmarła w wieku 76 lat śp. Małgorzata Zalewska z Trąbek
Wielkich

24 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Heleny Cieszyńskiej
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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