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KOŚCIÓŁ W POLSCE I NA ŚWIECIE
Przegląd wydarzeń roku 2012

Kościół w Polsce

Przy okazji Dnia Misyjnego ob-
chodzonego w Święto Objawienia
Pańskiego, 6 stycznia, obliczono,
że polscy katolicy co roku prze-
kazują na cele misyjne kilkanaście
milionów złotych. Na te cele są
organizowane przykościelne zbiórki
w styczniu, lutym, lipcu, paździer-
niku i grudniu.

***
W 2012 roku do sanktuarium

Matki Bożej Jasnogórskiej przybyły
3,2 miliony pielgrzymów, o 200 tys.
więcej niż rok wcześniej.

***
Prawie 1200 placówek wycho-

wawczych i leczniczych w Polsce
prowadzą żeńskie zgromadzenia za-
konne. Pod ich opieką znajduje się
21 tys. przedszkolaków; 11,5 tys.
młodzieży kształci się w różnego
typu szkołach prowadzonych przez
zakony. Pół miliona dzieci i mło-
dzieży uczą katechetki-zakonnice.

***
Na terenie polskich parafii działa

6800 organizacji kościelnych podej-
mujących działania na rzecz osób
chorych i niepełnosprawnych. W na-
szym kraju zakony prowadzą 6 szpi-
tali, 14 hospicjów, 43 domy opieki
dla starszych i niepełnosprawnych,
26 ośrodków leczących uzależnio-
nych od alkoholu i narkotyków, 16
lecznic i punktów ziołolecznictwa

i tyle samo aptek. W polskich szpita-
lach i zakładach karnych posługuje
ponad 400 księży kapelanów.

***
25 kwietnia w wieku 72 lat

zmarł pierwszy biskup pelpliński
Jan Bernard Szlaga. Przez wiele lat
był wykładowcą biblistyki na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim.

***
2 czerwca kilkadziesiąt tysięcy

młodzieży z Polski i zagranicy zgro-
madziło się na Polach Lednickich
koło Gniezna. Hasłem przewodnim
tego spotkania były słowa „Miłość
cię znajdzie”. Patronką Dni Lednic-
kich była św. Faustyna. Podczas spe-
cjalnej ceremonii młodzież dokonała
wyboru Chrystusa, jako najwyższej
wartości w życiu.

***
Tysiące osób zgromadziły Mar-

sze dla Życia i Rodziny organizowa-
ne w różnych miastach Polski.

***
W dniach 7–8 lipca setki tysięcy

wiernych uczestniczyły na Jasnej
Górze w 20. pielgrzymce Rodziny
Radia Maryja. Modlono się w in-
tencji Ojczyzny oraz o wolność sło-
wa i mediów katolickich w Polsce,
a w szczególności o obecność Telewi-
zji TRWAM w Naziemnej Telewizji
Cyfrowej.

***
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Instytut Statystyki Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce podał, że w nie-
dzielnej Mszy św. uczestniczy śred-
nio 40% katolików.

***
17 sierpnia na Zamku Królew-

skim w Warszawie Patriarcha Mo-
skwy i Wszechrusi Cyryl oraz prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, arcybiskup przemyski Jó-
zef Michalik podpisali historyczne
Wspólne Przesłanie do Narodów
Polski i Rosji. W dokumencie czy-
tamy m.in.: „Apelujemy do naszych
wiernych, aby prosili o wybaczenie
krzywd, niesprawiedliwości i wszel-
kiego zła wyrządzonego sobie na-
wzajem. Jest to pierwszy i najważ-
niejszy krok do odbudowania wza-
jemnego zaufania... Ukazanie roz-
miarów tragedii i dramatów prze-
szłości staje się dzisiaj pilną sprawą
historyków... W imię przyszłości na-
szych narodów opowiadamy się za
poszanowaniem życia każdej istoty
ludzkiej od poczęcia do naturalnej
śmierci. Uważamy, że ciężkim grze-
chem przeciw życiu jest nie tylko
terroryzm i konflikty zbrojne, ale
także aborcja i eutanazja (zadawa-
nie śmierci ludziom starym)”.

***
W dniach 22–23 września w Li-

cheniu odbył się Krajowy Kongres
Diecezjalnych Rad Duszpasterskich.
Takie rady funkcjonują w 26 diece-
zjach na terenie Polski.

***
11 października procesyjnym

wniesieniem dokumentów Soboru
Watykańskiego II, Pisma św. i Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego we

wszystkich katedrach w kraju zain-
augurowano Rok Wiary w Kościele
w Polsce.

***
14 października pod hasłem „

Jan Paweł II Papież Rodziny” w ca-
łej Polsce obchodzono XII Dzień
Papieski. Przed kościołami zbiera-
no ofiary na rzecz Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, która finan-
suje stypendia dla uzdolnionej mło-
dzieży z ubogich rodzin. W liście
pasterskim czytanym z tej okazji
biskupi wyrazili niepokój z powodu
ataków na rodzinę i prób ukazywa-
nia młodym rodziny jako „luźnego
związku”.

***
Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej chce, aby nauka religii w szkole
była opłacana nie z budżetu pań-
stwa, ale przez samorządy. Głos
protestu w tej kwestii zabrał polski
episkopat.

***
Z okazji Święta Niepodległości

obchodzonego 11 listopada bisku-
pi polscy apelowali o zaprzestanie
politycznych sporów i powrót do rze-
czowej debaty politycznej. Surowo
też oceniono moralne zobojętnienie
elit politycznych.

***
W pierwszą niedzielę Adwentu

kościół w Polsce rozpoczął realiza-
cję nowego duszpasterskiego pro-
gramu, którego hasłem są słowa
„Być solą ziemi”. Główne cele te-
go roku duszpasterskiego to Nowa
Ewangelizacja, rozbudzenie ducha
apostolskiego świeckich katolików
i zachęta do wstępowania w para-
fialne struktury Caritas.
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***
W święto Niepokalanego Poczę-

cia NMP, 8 grudnia w Pelplinie
odbył się ingres nowego biskupa or-
dynariusza, 55-letniego biskupa po-
mocniczego archidiecezji gdańskiej
Ryszarda Kasyny.

***
9 grudnia w kaplicy Matki Bo-

żej Jasnogórskiej w Częstochowie
59-letni mężczyzna zbezcześcił cu-
downy obraz Matki Bożej Często-
chowskiej, rzucając w niego żarów-
kami wypełnionymi farbą. Dzięki
temu, że obraz chroniony jest szybą
kuloodporną, nie uległ zniszczeniu.

***
W liście pasterskim czytanym

w ostatnią niedzielę grudnia bi-
skupi polscy zachęcali do głębszego
przeżywania niedzieli. Czytamy tam
m.in. „Chrześcijańska rodzina nie
powinna spędzać niedzieli w cen-
trach handlowych na zwiedzaniu
czy zakupach”. Niedziela jest cza-
sem i szansą na spotkanie z Bogiem
i między sobą.

Kościół na świecie

W dniach 23–28 marca papież
Benedykt XVI odbył swoją 23 piel-
grzymkę zagraniczną do Meksyku
i na Kubę. Spotkał się z prezy-
dentem Meksyku, biskupami tego
kraju i dziećmi. Doznał tryumfalne-
go przyjęcia przez wiernych Mek-
syku. Na Kubie papież spotkał się
z prezydentem Raulem Castro. Za-
apelował o wolność religijną w tym
kraju i poszanowaniem swobody su-
mienia. Kuba potrzebuje zmian. Na
dzień przed przybyciem Ojca św.

władze dokonały fali aresztowań
osób domagających się uwolnienia
z więzień swoich krewnych, poli-
tycznych dysydentów.

***
W katedrze w Trewirze (Niem-

cy) w dniach od 13 kwietnia do 13
maja wystawiono do publicznej czci
Świętą Tunikę Chrystusa, o któ-
rą, zgodnie z przekazem Ewangelii,
po ukrzyżowaniu Jezusa żołnierze
rzymscy rzucali losy. Na uroczysto-
ści przybyło 545 tys. pielgrzymów.
Uroczystość odbyła się w 500-lecie
pierwszego publicznego wystawie-
nia Szaty w 1512 r.

***
8 września we Lwowie odbyły

się uroczystości jubileuszu 600-lecia
Metropolii Lwowskiej. Uroczysto-
ści, w której uczestniczyły 2 tys.
wiernych, przewodniczył arcybi-
skup lwowski Mieczysław Mokrzyc-
ki. Papieża reprezentował kardynał
Józef Tomko.

***
W dniach 14–16 września papież

Benedykt XVI odbył 24 zagraniczną
pielgrzymkę do Libanu. W głównej
Mszy św. papieskiej uczestniczyło
ponad 350 tys. wiernych. W patriar-
chacie maronickim papież spotkał
się z elitami politycznymi. Według
komentatorów medialnych była to
jedna z najtrudniejszych pielgrzy-
mek obecnego papieża, zarówno
w wymiarze politycznym, jak i reli-
gijnym. Pośród 18 religii i wyznań
obecnych w Libanie większość sta-
nowią mahometanie, a wyznawcy
Chrystusa stanowią 40% ludności,
ale z powodu prześladowań ich licz-
ba stale maleje. Ojciec św. apelował
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do katolików obrządków maronic-
kiego, ormiańskiego, melchickiego
i syrokatolickiego o nieopuszczanie
kraju z powodu prześladowań. Pa-
pież zdecydowanie potępił handel
bronią, fundamentalizm i szerzenie
nienawiści.

***
W październiku we wszystkich

Kościołach katolickich na świecie
zainaugurowano Rok Wiary, który
rozpoczął się 11 października i po-
trwa do 24 listopada 2013 r. Z tej
okazji w Ziemi Świętej w Kafar-
naum zwierzchnicy wspólnot kato-
lickich wezwali wiernych, by stali
się „żywymi znakami” obecności
Chrystusa na ziemi, wiary i zmar-
twychwstania.

***
W listopadzie w wielu mia-

stach Francji masowo protestowano
przeciwko homozwiązkom. Protesty
miały wymiar ponadwyznaniowy.
Według szacunków organizatorów
17 listopada w samym tylko Paryżu
demonstrowało ponad 200 tys. osób.

***
W dniach od 28 grudnia 2012

r. do 1 stycznia 2013 r. w Rzymie
odbyło się 35. Europejskie Spotka-
nie Młodych zorganizowane przez
ekumeniczną wspólnotę z Taizé. Na
spotkanie przybyło 40 tys. młodych
z całej Europy. Najliczniejszą grupę
stanowili Polacy – 12 tys. osób.

Stolica Apostolska

20 stycznia Dekretem Papieskiej
Rady do spraw Świeckich została za-
aprobowana Droga Neokatechume-
nalna. Podczas audiencji członków

Drogi Neokatechumenalnej u Pa-
pieża, po 15 latach studiów w Kon-
gregacji Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów Świętych, został
wydany dekret zatwierdzający osta-
teczną wersję statutów Drogi Neo-
katechumenalnej. Są one zawarte
w 13 tomach jej dyrektorium. Pa-
pież Benedykt XVI zlecił jeszcze
Kongregacji Nauki Wiary przebada-
nie Eucharystii sprawowanej w ra-
mach Drogi Neokatechumenalnej
i jej zgodność z doktryną i liturgią
Kościoła. Eucharystia sprawowana
w małych wspólnotach neokatechu-
menalnych – zaznaczył Ojciec św. –
powinna być dostępna dla wspólno-
ty parafii.

***
25 stycznia Stolica Apostolska

ratyfikowała konwencję Organizacji
Narodów Zjednoczonych dotyczą-
cą zwalczania nielegalnego handlu
narkotykami i substancjami psycho-
tropowymi.

***
18 lutego w Watykanie odbył

się czwarty za pontyfikatu obecne-
go papieża konsystorz, na którym
Ojciec św. mianował 22 nowych
kardynałów.

***
W marcu Stolica Apostolska

ekskomunikowała czterech zakon-
ników bazylianów, którzy sami, bez
zgody papieża, ogłosili się bisku-
pami, stając na czele Ukraińskiego
Kościoła Greckokatolickiego.

***
15 kwietnia Ojciec św. Bene-

dykt XVI ukończył 85 lat życia.

***

5



23 maja Kongregacja Nauki Wia-
ry określiła normy dotyczące rozpo-
znawania domniemanych wizji i ob-
jawień prywatnych. Stanowią one
podstawę do rozpoznawania przez
biskupów informacji o objawieniach
czy prywatnych wizjach. Orędzie
otrzymane przez wizjonerów musi
być zgodne z nauką Kościoła.

***
W czerwcu papież Benedykt XVI

przesłał list do przewodniczącego
Episkopatu Polski w związku z Eu-
ro 2012. Ojciec św. zachęcił, by te
ważne zawody sportowe były prze-
żywane jako wyraz najszlachetniej-
szych dążeń i rywalizacji w duchu
pokoju i szczerej radości.

***
Prefekt Kongregacji Nauki Wia-

ry kard. William Levada przesłał
notę do lefebrystów, że od przyję-
cia przez nich dokumentów Soboru
Watykańskiego II zależy przyjęcie
ich do Kościoła katolickiego. Lefe-
bryści odrzucili wyciągniętą pojed-
nawczo dłoń. Nadal chcą walczyć
o powrót do przedsoborowej trady-
cji w liturgii. Nie uznają ważności
posoborowej Mszy św. Nie aprobują
ekumenizmu i dialogu międzyreli-
gijnego rozpoczętego przez bł. Jana
Pawła II.

***
Papież modlił się przy trum-

nie swojego spowiednika zmarłego
20 czerwca. Był nim franciszkanin
ojciec Mariusz Paczóski z Niepoka-
lanowa. Od 2000 roku zamieszkał
w Watykanie i był spowiednikiem
kardynała Józefa Ratzingera, obec-
nie papieża Benedykta XVI. Począt-
kowo spowiadał w swoim miesza-
niu, a po wyborze na papieża to on

przychodził z posługą do Ojca św.
Spowiadał go aż do swojej śmierci.

***
25 czerwca Kongregacja do

spraw Edukacji Katolickiej wyda-
ła dokument dotyczący promowa-
nia powołań do kapłaństwa. Wśród
przyczyn kryzysu powołań wymie-
nia niż demograficzny, rozbite ro-
dziny, osłabienie praktyk religijnych
w rodzinach.Zaleca zakładanie niż-
szych seminariów duchownych oraz
werbowanie młodych do wolonta-
riatu, które ułatwiłyby przyszłym
kapłanom podjęcie bezinteresownej
posługi.

***
W sierpniu papież Benedykt XVI

zakończył pisanie trzeciej części try-
logii „Jezus z Nazaretu”. Ten tom
poświęcony jest dzieciństwu Jezu-
sa. Został przetłumaczony i wyda-
ny w listopadzie w językach wło-
skim, niemieckim, angielskim, fran-
cuskim, hiszpańskim, portugalskim
i polskim.

***
W dniach 7–28 października od-

było się Nadzwyczajne XIII Zgro-
madzenie Ogólne Synodu Bisku-
pów poświęcone Nowej Ewangeliza-
cji. Uczestniczyło w nim 262 ojców
synodalnych z całego świata. Opra-
cowali i zgłosili Ojcu św. propozycje
do zatwierdzenia, dotyczące m.in.
przygotowania świeckich ewangeli-
zatorów i monitorowania ataków
na wolność religijną, połączonego
z gromadzeniem informacji na ten
temat.

***
W 50-lecie Soboru Watykańskie-

go II Ojciec św. ogłosił Rpk Wiary,
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który potrwa od 11 października do
24 listopada 2013 r. Ma on przy-
czynić się do osobistego spotkania
z Chrystusem i wyznania wiary.
Podstawą pogłębienia wiary mają
być: Pismo św., Katechizm Kościoła
Katolickiego i dokumenty Soboru
Watykańskiego II.

***
20 października Ojciec św. do-

konał kanonizacji siedmiu nowych
Świętych.

***
Ojciec św. powołał do życia Pa-

pieską Akademię języka i Kultury
Łacińskiej. Jej celem jest krzewie-
nie znajomości i używania języka
łacińskiego zarówno w środowisku
kościelnym jak i świeckim i w na-
uczaniu szkolnym. Nauka łaciny

będzie obowiązkowo przywrócona
w seminariach duchownych.

***
W grudniu Ojciec św. wydał po-

stanowienia dotyczące pracy cha-
rytatywnej Kościoła. Podkreślił, że
działalność charytatywna jest istotą
posłannictwa Kościoła.

***
W dniach kończących rok Pa-

pież uczestniczył w 35. Europej-
skim Spotkaniu Młodych. Papież
zachęcił młodych do naśladowania
założyciela wspólnoty z Taizé brata
Rogera w podążaniu drogą świętości
i ekumenizmu.

Ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2013

3 lutego: 4 Niedziela Zwykła

Jr 1,4–5.17–19
1 Kor 12,31–13,13
Łk 4,21–30

Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go
z miasta i wyprowadzili aż na stok
góry, na której zbudowane było ich
miasto, aby Go strącić. On jednak,
przeszedłszy pośród nich, oddalił się
(Łk 4,29–30).

Dlaczego zgromadzeni w synagodze
Żydzi tak bardzo się zdenerwowa-
li? Co ich ugryzło, że aż chcieli
strącić Jezusa w przepaść? Przecież
przypomniał On wdowę z Sarepty,
poczciwinę, która w czasie głodu

karmiła chudzielca Eliasza, wspo-
mniał Naamana, chorego na trąd
biedaka, cherlaka, który nikomu
nie zawadzał. Dwa sielankowe ob-
razki z Biblii i taka awantura, jakby
się byk zerwał z powrozu! Ewange-
lia podaje, że Pan Jezus oddalił się,
ale wiemy z dalszych tekstów, że
wrócił.

Sakrament spowiedzi świętej jest
tajemnicą wciąż powracającego Je-
zusa, który nie zraża się i wraca
do nas, kiedy żałujemy. Jezus umarł
z miłości do ludzi – tak to czę-
sto powtarzamy, ale czy rozumiemy
do końca, co to znaczy? Jezus ja-
ko Człowiek modlił się do Ojca,
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by spojrzał miłosiernym okiem na
grzeszników. Jezus Człowiek stanął
po stronie ludzi odrzuconych.

10 lutego: 5 Niedziela Zwykła

Iz 6,1–2a.3–8
1 Kor 15,1–11
Łk 5,1–11

Skoro to uczynili, zagarnęli tak
wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich
zaczynały się rwać. Skinęli więc na
współtowarzyszy w drugiej łodzi,
żeby im przyszli z pomocą. Ci pod-
płynęli; i napełnili obie łodzie, tak
że się prawie zanurzały. Widząc to
Szymon Piotr przypadł Jezusowi do
kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiek grzeszny”
(Łk 5,6–8).

Święty Piotr, zdumiony cudownym
połowem ryb, powiedział: „Wyjdź
z łodzi, bo nie jestem godzien być
z Tobą”. Powinniśmy powtarzać te
słowa w czasie adoracji. Adoracja
jest uwielbieniem Boga i uświado-
mieniem sobie naszej nędzy. Po-
stawą adoracji była postawa trzech
mędrców, którzy przybyli ze Wscho-
du do Betlejem ze skarbami i –
w geście najniższego uniżenia –
padli na twarz przed Jezusem.

Skrupulant (grzesznik o niezdro-
wym sumieniu) stale myśli o swoich
grzechach, martwi się nimi i je
analizuje. Nawet na adoracji nie
myśli o Bogu, tylko o własnych
grzechach. Czytałem o człowieku,
który nigdy nie umiał zachwycić się
śpiewem słowika, bo powątpiewał,
czy to śpiewa słowik, czy też nie?
Są ludzie, którzy uważają, że grzech
jest większy od Bożego miłosierdzia.

Znałem panią, która zamęczała się
i swoje grzechy zapisała w dwóch
brulionach, drobnym pismem. Je-
żeli ciągłe męczenie się grzechem
przeszkadza nam w pracy dla Pana
Boga, to znaczy, że mamy niezdro-
we sumienie. Wyznanie Piotra nie
wyrażało trwogi grzechu, ale niepo-
kój miłości: Czy naprawdę kocham
Jezusa? Czy jestem Mu wierny?
Czy Go nie zdradzam? Czy Go nie
opuszczam?

17 lutego: 1 Niedziela
Wielkiego Postu
Pwt 26,4–10
Rz 10,8–13
Łk 4,1–13

Pełen Ducha Świętego, powrócił Je-
zus znad Jordanu i przebywał w Du-
chu [Świętym] na pustyni czterdzie-
ści dni, gdzie był kuszony (Łk 4,1–2).
Warto zauważyć, że Jezusa Czło-
wieka wyprowadził na pustynię nie
zły duch, ale dobry. Bóg często prze-
prowadza nas przez trudną drogę
doświadczeń, cierpień, upokorzeń,
pokus – nie po to, aby nas znisz-
czyć, ale by wydobyć to, co najlepsze.
W trudnościach mamy się trzymać
ręki Boga, a nie ogona diabła.

24 lutego: 2 Niedziela
Wielkiego Postu
Rdz 15,5–12.17–18
Flp 3,17–4,1
Łk 9,28b–36

Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Po-
stawimy trzy namioty, jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza (Łk 9,33).
Kiedy apostołowie zobaczyli Jezusa
na górze, chcieli Go tam zatrzymać,
zbudować Mu namiot i wpatrywać
się w Niego godzinami. I my nieraz
chcemy zatrzymać Jezusa przy sobie
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i tylko uwielbiać Go w modlitwie.
Tymczasem Jezus stale się wymy-
ka. Trzeba za Nim iść. Historia
przemienienia Pańskiego zdarzyła
się przecież w drodze do Jerozolimy,
gdzie Jezus miał być ukrzyżowany.

W dziewiętnastowiecznych modli-
tewnikach nazywano Jezusa Eu-
charystycznego „Więźniem taber-
nakulum”. Jednakże tabernakulum
to raczej brama, przy której spoty-

kamy się z Jezusem, żeby pójść za
Nim tam, gdzie On iść zamierza.

Olśnienie jest najczęściej chwilą.
Wiara – trudną drogą. Naprawdę
wierzymy po ciemku. Gdyby zatrzy-
mano Jezusa i proroków w trzech
tryumfalnych świątyniach, to nie
byłoby Wielkiego Piątku, Zmar-
twychwstania, odkupienia, Mszy
Świętej, chrześcijaństwa.

Ks. Jan Twardowski

DROGI WTAJEMNICZENIA W ŚWIAT SAKRAMENTÓW

Od Adwentu do Pięćdziesiątnicy
podejmujemy refleksję i modlitwę
poświęconą sakramentom świętym.
Celebracje dziękczynne za każdy
z sakramentów następują w takim
porządku, jaki podpowiada rok li-
turgiczny. W rytmie następujących
po sobie okresów, w których prze-
żywamy zbawcze misterium Chry-
stusa, są również dni, w których
Kościół szczególnie nawiązuje do
niektórych sakramentów. Tą drogą
chcemy iść w tym roku, rozważając
dany sakrament w takim czasie,
jaki podpowiadają wydarzenia roku
liturgicznego.

Na przykład celebrowaliśmy czyli
świętowaliśmy, przeżywaliśmy z ra-
dością, w sposób pogłębiony rocznice
sakramentu małżeństwa w Niedzie-
lę Świętej Rodziny. Radość celebra-
cji sakramentu małżeństwa zgro-

madziła nas w jednej wspólnocie
na Eucharystii, każdy z małżonków
myślą i sercem powrócił do tej nie-
zwykłej chwili, kiedy małżonkowie
składali przed Bogiem i sobą przy-
sięgę małżeńską. Bliskość rodziny,
pokrzepiające słowo Boże oraz mo-
dlitwa wszystkich zgromadzonych –
to dar i prezent Jezusa dla mał-
żonków na dalsze lata szczęśliwego
życia.

Zanim jednak podjęta zostanie głęb-
sza refleksja nad takim sposobem
wchodzenia w świat sakramentów,
warto przypomnieć główne myśli
Katechizmu Kościoła Katolickiego
na ten temat, a także różne sposo-
by łączenia sakramentów w pewne
grupy, dzięki czemu możemy odkry-
wać lepiej nowe bogactwo, zawarte
w każdym z nich.
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Siedem sakramentów

CHRZEST

BIERZMOWANIE

„Całe życie liturgiczne Kościoła kon-
centruje się wokół Ofiary euchary-
stycznej i sakramentów. W Kościele
jest siedem sakramentów: chrzest,
bierzmowanie (chryzmacja), Eucha-
rystia, pokuta, namaszczenie cho-
rych, sakrament święceń, małżeń-
stwo” (KKK 1113).

EUCHARYSTIA

SPOWIEDŹ

„«Opierając się na nauczaniu Pi-
sma Świętego, na tradycjach apo-
stolskich... i na zgodnym zdaniu
Ojców», wyznajemy, że «wszyst-
kie sakramenty Nowego Przymierza
zostały ustanowione przez Jezusa
Chrystusa»” (KKK 1114).

NAMASZCZENIE

„Kościół naucza, że dla wierzących
sakramenty Nowego Przymierza są
konieczne do zbawienia. «Łaska
sakramentalna» jest łaską Ducha
Świętego, udzieloną przez Chrystu-
sa i właściwą każdemu sakramen-
towi. Duch uzdrawia i przemienia
tych, którzy przyjmują sakrament,
upodabniając ich do Syna Bożego.
Owocem życia sakramentalnego jest
to, że Duch przybrania za synów
przebóstwia wiernych, w żywy spo-
sób jednocząc ich z jedynym Synem,
Zbawicielem” (KKK 1129).

ŚWIĘCENIA

MAŁŻEŃSTWO

„Sakramenty są skutecznymi zna-
kami łaski, ustanowionymi przez
Chrystusa i powierzonymi Kościo-
łowi. Przez te znaki jest nam udzie-
lane życie Boże. Obrzędy widzialne,
w których celebruje się sakramenty,
oznaczają i urzeczywistniają łaski
właściwe każdemu sakramentowi.
Przynoszą one owoc w tych, którzy
je przyjmują z odpowiednią dyspo-
zycją” (KKK 1131).

Podział sakramentów według KKK

Wielką pomocą w lepszym rozumie-
niu poszczególnych sakramentów
jest ukazana w Katechizmie Ko-
ścioła Katolickiego struktura, jaka
wśród nich istnieje. „Sakramenty
obejmują wszystkie etapy i wszyst-
kie ważne momenty życia chrześci-
janina: sprawiają narodzenie i roz-
wój chrześcijańskiego życia wiary,
uzdrowienie i dar posłania. Widać
w tym pewne podobieństwo, jakie
istnieje między etapami życia natu-
ralnego a etapami życia duchowego”
(KKK 1210).

„Idąc za tą analogią, Katechizm
przedstawi najpierw trzy sakramen-
ty wtajemniczenia chrześcijańskie-
go (rozdział pierwszy), następnie
sakramenty uzdrowienia (rozdział
drugi) i wreszcie sakramenty słu-
żące komunii i posłaniu wiernych
(rozdział trzeci). Nie jest to oczy-
wiście jedyny możliwy porządek,
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ale pozwala on dostrzec, że sa-
kramenty tworzą pewną strukturę,
w której każdy z nich ma swoje
żywotne miejsce. W tej struktu-
rze Eucharystia zajmuje wyjątkowe
miejsce jako «sakrament sakramen-
tów»: «Wszystkie inne sakramenty
są skierowane do niej jak do swego
celu» (KKK 1211).

To wyróżnione miejsce Eucharystii
w stosunku do wszystkich pozo-
stałych sakramentów, a nie tylko
do chrztu i bierzmowania, uka-
zuje się wyraźniej, gdy wskazany
przez KKK podział sakramentów
zostanie przedstawiony w postaci
graficznej. Zamieszczony obok ry-
sunek pokazuje wzajemny związek
sakramentów ze sobą. W każdym
z nich działa ten sam Chrystus
i daje człowiekowi udział w swoim
życiu oraz w dokonanym przez Nie-
go dziele zbawienia. Jednak każdy
sakrament ma również swój własny
dar, a niektóre z nich mają pewne
wspólne cechy, szczególnie chrzest
i bierzmowanie, pokuta i namasz-
czenie chorych, święcenia i małżeń-
stwo. Wszystkie są ukierunkowane
na Eucharystię.

Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. Wypiszę na kartce (w sercu) imio-
na osób z mojego środowiska, które
nie znają Chrystusa lub oddaliły się
od Niego.

2. Przypomnę sobie, jakie zobowią-
zania wynikają z chrztu świętego
i podzielę się z najbliższymi.

Opr. ks. Adam Kroll

ROZMOWA W RODZINIE
Droga życia konsekrowanego

W Roku Wiary Ojciec Święty we-
zwał wierzących, aby gorliwiej ce-
lebrowali wiarę w sakramentach.
W Niedzielę Świętej Rodziny sta-
raliśmy się przeżywać tę celebrację
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w odniesieniu do sakramentu mał-
żeństwa. Kolejnym skarbem, jakim
Chrystus obdarował swój Kościół
jest łaska powołania do życia kon-
sekrowanego. W święto Ofiarowa-
nia Pańskiego (2 lutego), będziemy
wyznawać wiarę i dziękować Bo-
gu za dar życia konsekrowanego.
Wprawdzie obrzęd konsekracji nie
należy do sakramentów, ale jego
skutki są podobne, gdyż w czasie
ślubów, które ktoś składa na całe
życie, Bóg obdarowuje tych wybra-
nych szczególną łaską. Jest to łaska
konsekracji.

Wśród wielu dróg powołania, jakie
Duch Święty wzbudza w Kościele,
istnieje również powołanie do życia
konsekrowanego. Różni się ono od
powołania małżeńskiego i kapłań-
skiego. Stanowi szeroki nurt życia
w Kościele, którym kroczą poprzez
wieki niezliczone rzesze mężczyzn
i kobiet. W adhortacji Vita consecra-
ta, o życiu konsekrowanym i jego
misji w Kościele i w świecie, Oj-
ciec Święty Jan Paweł II, ukazuje
znaczenie tej drogi życia oraz jej
różnorodne formy.

Czym jest droga życia konsekrowa-
nego? Błogosławiony Jan Paweł II
pisze: „Życie konsekrowane, głębo-
ko zakorzenione w przykładzie ży-
cia i w nauczaniu Chrystusa Pana,
jest darem Boga Ojca udzielonym
jego Kościołowi za sprawą Ducha
Świętego. Dzięki profesji rad ewan-
gelicznych charakterystyczne przy-
mioty Jezusa – dziewictwo, ubó-
stwo i posłuszeństwo – stają się
w pewien swoisty i trwały sposób
«widzialne» w świecie, a spojrzenie

wiernych zwraca się ku tajemnicy
Królestwa Bożego, które już jest
obecne w historii, ale w pełni urze-
czywistni się w niebie. W Kościele,
nigdy nie zabrakło ludzi, którzy –
idąc posłusznie za wezwaniem Ojca
i poruszeniami Ducha Świętego –
wybrali tę drogę specjalnego na-
śladowania Chrystusa, aby oddać
się Jemu sercem «niepodzielnym»
(por. 1 Kor 7,34). Oni także porzu-
cili wszystko jak Apostołowie, aby
przebywać z Nim i tak jak On od-
dać się na służbę Bogu i braciom.
W ten sposób przyczynili się do ob-
jawienia tajemnicy i misji Kościoła
dzięki licznym charyzmatom życia
duchowego i apostolskiego, których
udzielał im Duch Święty, a w ten
sposób wnieśli też wkład w odnowę
społeczeństwa” (VC 1).

Pierwszą formą życia konsekrowa-
nego, którą papież wymienia, jest
życie monastyczne, „które pojawiło
się już w początkach chrześcijań-
stwa i nadal rozkwita, zwłaszcza
w łonie Kościołów prawosławnych
[...]. W sercu Kościoła i świata
klasztory zawsze były i nadal są wy-
mownym znakiem komunii, gościn-
nym domem dla szukających Boga
i spraw duchowych, szkołami wiary
i prawdziwymi ośrodkami studiów,
dialogu i kultury, które służą budo-
waniu życia kościelnego i społeczeń-
stwa ziemskiego w oczekiwaniu na
nadejście Królestwa niebieskiego”
(VC 6).

Druga forma oddania się Bogu na
tej drodze życia to stan dziewic,
pustelników i wdów. Papież pisze:
„Radością i nadzieją napawa fakt, że
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znów rozkwita dziś starożytny stan
dziewic Bogu poświęconych, którego
istnienie w chrześcijańskich wspól-
notach jest poświadczone od czasów
apostolskich. Dziewice konsekrowa-
ne przez Biskupa łączą się szcze-
gólną więzią z Kościołem lokalnym,
któremu służą z poświęceniem, cho-
ciaż pozostają w świecie. [...] Pu-
stelnicy i pustelnice [...] przez we-
wnętrzne i zewnętrzne oderwanie
od świata świadczą o przemijalności
obecnej epoki, a przez post i pokutę
ukazują, że nie samym chlebem ży-
je człowiek [...]. Ostatnio odrodziła
się też praktyka konsekracji wdów,
znana od czasów apostolskich (por.
1 Tm 5,5. 9–10; 1 Kor 7,8) oraz
konsekracja wdowców. Osoby te,
składając wieczysty ślub czystości,
przeżywanej jako znak Królestwa
Bożego, konsekrują swój stan życia,
aby poświęcić się modlitwie i służbie
Kościołowi”.

Inne formy życia konsekrowane-
go to instytuty oddane całkowicie
kontemplacji, życie konsekrowane
oddane dziełom apostolskim, insty-
tuty świeckie oraz stowarzyszenia
życia apostolskiego. Oto kilka myśli
o każdej z tych wspólnot:

„Instytuty oddane bez reszty kon-
templacji, złożone z kobiet lub męż-
czyzn, są chwałą Kościoła i źródłem
niebieskich łask. Ich członkowie na-
śladują swoim życiem i misją Chry-
stusa modlącego się na górze, dają
świadectwo panowania Boga nad
historią i są zapowiedzią przyszłej
chwały” (VC 8);

„Na Zachodzie rozwinęły się w kolej-
nych stuleciach liczne inne postaci

życia zakonnego, w których niezli-
czone rzesze ludzi, wyrzekłszy się
świata, konsekrowały się Bogu po-
przez publiczną profesję rad ewan-
gelicznych, zgodnie z określonym
charyzmatem i w ramach trwałej
formy życia wspólnego pragnąc na
różne sposoby pełnić apostolską służ-
bę dla dobra Ludu Bożego” (VC 9);

„Duch Święty, przedziwny twórca
różnorakich charyzmatów, wzbudził
w naszych czasach nowe formy życia
konsekrowanego, jak gdyby pragnąc
odpowiedzieć zgodnie z opatrzno-
ściowym zamysłem na nowe po-
trzeby, jakie Kościół napotyka dziś
w pełnieniu swojej misji w świe-
cie. Przychodzą tu na myśl przede
wszystkim Instytuty świeckie, któ-
rych członkowie pragną przeżywać
swoją konsekrację Bogu w świe-
cie poprzez praktykę rad ewange-
licznych w kontekście doczesnych
struktur, aby w ten sposób być
zaczynem mądrości i świadkami
łaski w ramach życia kulturalne-
go, gospodarczego i politycznego.
Poprzez syntezę świeckości i konse-
kracji, która jest ich cechą specyficz-
ną, zamierzają przepajać społeczeń-
stwo nowymi energiami Królestwa
Chrystusowego, dążyć do przemiany
świata od wewnątrz mocą Błogosła-
wieństw” (VC 10);

„Na osobną wzmiankę zasługują
też Stowarzyszenia życia apostol-
skiego lub życia wspólnego, męskie
i żeńskie, które we właściwy sobie
sposób realizują określony cel apo-
stolski lub misyjny. W wielu z nich,
wraz ze ślubami uznanymi oficjal-
nie przez Kościół, w sposób wyraźny
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podejmowane jest zobowiązanie do
praktykowania rad ewangelicznych.
Jednak również w tych przypadkach
szczególny charakter ich konsekra-
cji odróżnia je od Instytutów za-
konnych i Instytutów świeckich”
(VC 11).

Papież wzywa do dziękczynienia za
ten dar powołania, ofiarowany tak
wielu osobom: „Wszyscy zdajemy
sobie sprawę, jakim bogactwem jest
dla wspólnoty kościelnej dar życia
konsekrowanego w całej różnorod-
ności jego charyzmatów i instytucji.
Razem dziękujemy Bogu za Zakony
i Instytuty zakonne, kontemplacyj-
ne lub prowadzące dzieła apostol-
skie, oraz za Stowarzyszenia życia
apostolskiego, za Instytuty świeckie
i za inne grupy osób konsekrowa-
nych, jak również za tych wszyst-
kich, którzy w ukryciu swego serca
oddają się Bogu poprzez szczególną
konsekrację” (VC 12).

Zadaniem wspólnoty parafialnej
jest, aby w Roku Wiary uświa-
domić sobie, jak wielkim skarbem
jest życie konsekrowane. Pragnie-
my dziękować Bogu z głębi serca
za każdy dar powołania w święto
Ofiarowania Pańskiego ( 2 lute-
go), w Dzień Życia Konsekrowane-
go w naszej Wspólnocie Parafialnej
o godz. 17,00.

Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. Ofiaruję Mszę św. i komunię w in-
tencji osób konsekrowanych, które
całkowicie poświęciły się Bogu.

2. Zapoznam się z historią i cha-
ryzmatem jednego zgromadzenia,
i podzielę się z tą wiedzą z najbliż-
szymi.

Opr. ks. Adam Kroll

MODLITWA O WIARĘ

Modlitwa za osoby konsekrowane

K: W Roku Wiary przygotowujemy
się do celebracji daru, charyzmatu,
który nie jest sakramentem, ale jest
powołaniem do życia konsekrowa-
nego. W naszych rodzinach poprzez

dar modlitwy, pragniemy wspierać
wszystkich, którzy kroczą drogą rad
ewangelicznych. Oprócz modlitwy,
dobrego i życzliwego słowa, potrze-
ba wielkiej miłości do Jezusa i Jego
Kościoła. Dlatego modlitwa o wia-
rę dla osób konsekrowanych, ale
też i dla nas jest wielką radością
i zadaniem.

Wielbimy Cię, nieskończony
i wszechmocny Panie, który zawsze
jesteś pośród nas obecny. Wielbimy
Cię we wszystkich Twoich darach.
Wpatrujemy się w piękno powołania
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do życia konsekrowanego. Ty, mocą
swego Ducha, wzbudzasz w ser-
cach wielu swoich uczniów pra-
gnienie pójścia tą drogą. Poprzez
śluby czystości, ubóstwa i posłu-
szeństwa jednoczą się oni z Tobą.
Swoją posługą wnoszą oni nieza-
stąpiony wkład w życie wszystkich
wierzących. Wspierają małżonków
i kapłanów, służą dziełu wychowa-
nia i posługują chorym, prowadzą
działalność misyjną i wydawniczą.
Dziękujemy Ci za wszelkie dobro,
jakie wnoszą w życie świata. Dziś
chcemy spojrzeć na ich drogę ży-
cia nie tylko przez pryzmat ich
zewnętrznej aktywności, lecz tak-
że odczytać znak, jakim oni są dla
Kościoła przez fakt istnienia jako
osoby konsekrowane. Pomóż nam,
Jezu, lepiej zrozumieć co chcesz
nam powiedzieć przez stworzenie
w Kościele takiej drogi powołania.

Chwila ciszy.

L: Z Ewangelii według św. Łukasza
(9,23): „[Jezus] mówił do wszyst-
kich: «Jeśli kto chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech
co dnia bierze krzyż swój i niech
Mnie naśladuje!».”

L: Wierzymy, Panie Jezu, że jedyną
drogą dojścia do pełnego zjednocze-
nia z Tobą jest odrzucenie wszyst-
kiego, co temu zjednoczeniu prze-
szkadza. Mamy się zaprzeć samych
siebie i naśladować Cię w całkowi-
tym oddaniu się Ojcu i braciom, aż
po krzyż. W ślubach, jakie składa-
ją osoby konsekrowane, wskazujesz
nam trzy szczególne obszary du-
chowej walki. W nich najtrudniej
zaprzeć się samego siebie i do koń-
ca Ciebie naśladować. Jest to sfera

ubóstwa, posłuszeństwa i czystości.
Dziękujemy ci za świadectwo życia
wszystkich, którzy te śluby złożyli
i je zachowują. Dziś chcemy wyznać
wiarę w to, że każda z tych postaw,
w pewien sposób odnosi się do nas
wszystkich. Przyjmij, Jezu, nasze
wyznanie wiary i umocnij nas na
drodze naśladowania Ciebie.

Chwila ciszy.

L: Trudno się wyrzec, o Panie,
wszelkiego przywiązania do dóbr te-
go świata. Nie zawsze udaje się nam
osiągnąć pełną wolność wewnętrzną
w zdobywaniu i posiadaniu ziem-
skich wartości. Zbytnio zajęci spra-
wami materialnymi nie dość mocno
wierzymy w Twoje słowa: „Błogo-
sławieni ubodzy w duchu, albowiem
oni posiądą ziemię”. Nie zawsze
też potrafimy wyznać prawdę, że
Ty sam, o Jezu, jesteś największym
skarbem naszego życia. Dziś chcemy
naszą wiarę w Ciebie i Twoje słowa
odnowić w indywidualnej modlitwie
i wspólnym śpiewie.

Chwila ciszy.

L: Posłuszeństwo, którego znaczenie
przypominasz nam przez świadec-
two życia osób konsekrowanych, jest
nie mniej trudne do realizacji w ży-
ciu, niż ubóstwo. Nasza skażona
natura chce stawiać własne ja i swo-
ją wolę ponad wszystko. Tak wiele
kłótni i sporów rodzi się z tego,
że jedna osoba chce narzucić swoją
wolę innej. Nie zawsze Cię rozumie-
my, o Jezu, gdy mówisz, że Twoim
pokarmem jest pełnienie woli Ojca.
Dziękując ci za przykład osób, które
Cię wiernie naśladują, odnawiamy
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nasze wyznanie wiary w to, iż tyl-
ko droga posłuszeństwa Ojcu, jest
drogą do pełni życia.

Chwila ciszy.

L: Wezwałeś, Jezu, niektórych
uczniów, aby na swojej drodze po-
wołania złożyli ślub czystości. Jest
on wyrazem tego, że z ciałem i du-
szą oddają się tylko Tobie. Ciebie
nazywają Oblubieńcem. Nie mają
ziemskich oblubieńców ani oblubie-
nic. Swoim świadectwem umacniają
wszystkich, aby wytrwali w czy-
stości właściwej dla ich stanu życia.
Dziękując Ci, Panie, za ten dar, chce-
my wyznać wiarę, że Ty, o Panie,
wszystkim dajesz siły do wiernego
trwania na drodze czystości.

Chwila ciszy.

K: Z głęboką wiarą, którą dziś na
nowo wyznaliśmy, zwróćmy się do
Boga w Trójcy Świętej Jedynego, po-
lecając Mu wszystkie osoby konse-
krowane. Jest to modlitwa bł. Jana
Pawła II z adhortacji apostolskiej
Vita consecrata (nr 111).

L: „Ojcze Święty, uświęć swoich sy-
nów i córki, którzy konsekrowali
się Tobie dla chwały Twojego imie-
nia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby
mogli świadczyć, że Ty jesteś począt-
kiem wszystkiego, jedynym źródłem
miłości i wolności. Dziękujemy Ci
za dar życia konsekrowanego, które
z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swo-
ją powszechną misję, wzywa wszyst-
kich, aby zmierzali ku Tobie”.

L: „Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielo-
ne, Ty powierzyłeś swoją drogę życia
tym, których powołałeś: nadal przy-
ciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla

współczesnego człowieka świadkami
Twojego miłosierdzia, zapowiedzią
Twojego powrotu, żywym znakiem
dóbr przyszłego zmartwychwstania.
Niech żadna próba nie oderwie ich
od Twojej miłości!

L: „Duchu Święty, Miłości rozlana
w sercach, który umysłom udzielasz
łaski i natchnienia, odwieczne Źró-
dło życia, który doprowadzasz do
końca misję Chrystusa przez różno-
rakie charyzmaty, prosimy Cię za
wszystkie osoby konsekrowane. Na-
pełnij ich serca głęboką pewnością,
że zostały wybrane, aby kochać,
wielbić i służyć. Pozwól im za-
znać Twojej przyjaźni, napełnij je
Twoją radością i pociechą, pomagaj
im przezwyciężać chwile trudności
i podnosić się po upadkach, uczyń
je odblaskiem Boskiego piękna. Daj
im odwagę podejmowania wyzwań
naszych czasów i łaskę ukazywania
ludziom dobroci i człowieczeństwa
Zbawiciela naszego Jezusa Chrystu-
sa”. Amen.

Dziękczynienie
za sakrament chorych

W niedzielę, 10 lutego, w przed-
dzień Światowego Dnia Cho-
rych, zaleca się przeżycie w cza-
sie wszystkich Mszy Świętych
kolejnej celebracji Roku Wiary,
mającej charakter dziękczynie-
nia za dar sakramentu namasz-
czenia chorych i Wiatyku.

Celebracja ma być najpierw uroczy-
stym wyznaniem wiary w odniesie-
niu do sakramentu namaszczenia
chorych. Jak każdy sakrament jest

16



on również wielką tajemnicą wiary.
Tę wiarę trzeba wypowiedzieć sło-
wami, wyrazić w celebracji, wprowa-
dzić w życie i przemodlić. Wszystkie
te elementy są obecne w przeżywa-
nym dziś wydarzeniu Roku Wiary.
Jest to celebracja, a więc wspól-
notowe i uroczyste wyznanie wiary
w słowach, znakach i w modli-
twie. Uwieńczeniem tych przeżyć
jest dziękczynienie złożone Bogu za
dar tego sakramentu.

Celebracja ta wydaje się potrzebna
również dlatego, że zapewne zbyt
rzadko temat sakramentu namasz-
czenia chorych pojawia się w nie-
dzielnym przepowiadaniu i w modli-
twie. Nawet jeśli pamiętamy o cho-
rych i często polecamy ich Bogu
w modlitwie powszechnej, to jed-
nak budzenie w nich pragnienia
przyjęcia tego sakramentu, a tak-
że przygotowania ich do przyjęcia
go z wiarą, nadzieją i miłością, wy-
maga bardziej intensywnych działań
duszpasterskich. Dotyczy to również
Wiatyku.

W przygotowanie tych części Mszy
Świętej, które w szczególny spo-
sób są wyrażeniem wiary w moc
sakramentu namaszczenia chorych
oraz dziękczynieniem za ten niezwy-
kły dar, powinny się zaangażować
przede wszystkim te osoby i grupy
parafialne, których powołaniem jest
służba chorym.

Dzisiejsza celebracja jest przezna-
czona dla uczestników niedzielnej
Eucharystii i nie zastępuje przypa-
dającego jutro Dnia Chorego. Na ten
dzień należy zaprosić chorych i dać
im możliwość przyjęcia przeznaczo-
nego dla nich sakramentu.

Rozmowa w rodzinie
„Odkrywać moc krzyża”

„W głębi każdego z osobna cierpie-
nia doświadczanego przez człowieka,
a zarazem u podstaw całego świa-
ta cierpień, nieodzownie pojawia się
pytanie: dlaczego? Jest to pytanie
o powód, o rację, zarazem pyta-
nie o cel (po co?), w ostateczności
zaś zawsze pytanie o sens. Pytanie
to nie tylko towarzyszy ludzkiemu
cierpieniu, ale zdaje się wręcz wy-
znaczać jego ludzką treść – to, przez
co cierpienie jest właśnie ludzkim
cierpieniem. Ból, zwłaszcza fizycz-
ny, rozprzestrzeniony jest szeroko
w świecie zwierzęcym. Tylko jed-
nak człowiek cierpiąc wie, że cierpi,
i pyta «dlaczego» – i w sposób
już całkowicie i specyficznie ludzki
cierpi, jeśli nie znajduje odpowiedzi
na to pytanie. Jeśli nie znajduje
wystarczającej odpowiedzi. Jest to
zaś pytanie trudne, podobnie jak
trudne jest inne, bardzo pokrewne
tamtemu, pytanie o zło. Dlaczego
zło? Dlaczego w świecie zło? Gdy
pytamy w ten sposób, zawsze, przy-
najmniej w jakiejś mierze, pytamy
też o cierpienie.

Jedno i drugie pytanie jest trudne,
gdy stawia je człowiek człowieko-
wi, ludzie ludziom – a także, gdy
stawia je człowiek Bogu. Człowiek
bowiem nie stawia tego pytania
światu, jakkolwiek cierpienie wie-
lokrotnie przychodzi do niego od
strony świata, ale stawia je Bogu
jako Stwórcy i Panu świata. I jest
rzeczą dobrze znaną, że na gruncie
tego pytania dochodzi nie tylko do
wielorakich załamań i konfliktów
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w stosunkach człowieka z Bogiem,
ale bywa i tak, że dochodzi do samej
negacji Boga. Jeśli bowiem istnienie
świata otwiera jakby wzrok duszy
ludzkiej na istnienie Boga, na Jego
mądrość, wszechmoc i wspaniałość,
to zło i cierpienie zdają się zaćmie-
wać ten obraz – czasem w sposób
radykalny, zwłaszcza wobec codzien-
nego dramatu tylu niezawinionych
cierpień, a także tylu win, które
uchodzą bezkarnie. Ta przeto oko-
liczność – może bardziej jeszcze niż
jakakolwiek inna – wskazuje, jak
doniosłe jest pytanie o sens cier-
pienia i z jaką wnikliwością trzeba
traktować zarówno samo to pyta-
nie, jak też wszelką możliwą na nie
odpowiedź.

Pytanie to człowiek może posta-
wić Bogu z sercem rozdartym, gdy
umysł jest pełen przygnębienia i nie-
pokoju; Bóg zaś, jak to widzimy już
w objawieniu Starego Testamentu,
słucha tego pytania i oczekuje na
nie. Znalazło to swój najżywszy wy-
raz w Księdze Hioba. [...]

Aby móc poznać prawdziwą odpo-
wiedź na pytanie «dlaczego cierpie-
nie», musimy skierować nasze spoj-
rzenie na objawienie Bożej miłości,
ostatecznego źródła sensu wszyst-
kiego, co istnieje. Miłość jest też
najpełniejszym źródłem sensu cier-
pienia, które pozostaje zawsze ta-
jemnicą: zdajemy sobie sprawę, że
wszelkie nasze wyjaśnienia będą za-
wsze niewystarczające i nieadekwat-
ne. Chrystus pozwala nam wejść
w tajemnicę i odkryć «dlaczego cier-
pienie», o ile jesteśmy zdolni pojąć
wzniosłość miłości Bożej. [...]

Nade wszystko jednakże Chrystus
przybliżył się do świata ludzkiego
cierpienia przez to, że sam to cier-
pienie wziął na siebie. W czasie swej
publicznej działalności doznawał nie
tylko trudu, bezdomności, niezrozu-
mienia nawet ze strony najbliższych,
ale nade wszystko coraz szczelniej
otaczał go krąg wrogości i coraz
wyraźniejsze stawały się przygoto-
wania do usunięcia Go spośród ży-
jących. Chrystus jest świadom tego
i wielokrotnie mówi swoim uczniom
o cierpieniach i śmierci, które cze-
kają na Niego. «Oto idziemy do
Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zo-
stanie wydany arcykapłanom i uczo-
nym w Piśmie. Oni skażą Go na
śmierć i wydadzą poganom. I będą
z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują
i zabiją, a po trzech dniach zmar-
twychwstanie». Chrystus idzie na
spotkanie swojej męki i śmierci z ca-
łą świadomością posłannictwa, które
ma wypełnić właśnie w ten sposób.
Właśnie przez to swoje cierpienie ma
sprawić, żeby człowiek «nie zginął,
ale miał życie wieczne». Właśnie
przez swój Krzyż ma dotknąć ko-
rzeni zła tkwiących w dziejach czło-
wieka i w duszach ludzkich. Wła-
śnie przez Krzyż ma dokonać dzieła
zbawienia. To dzieło ma w planie
odwiecznej Miłości charakter odku-
pieńczy. I dlatego Chrystus bardzo
surowo karci Piotra, gdy ten chce
Go odwieść od myśli o cierpieniu
i śmierci krzyżowej. [...]

Uczestnicy cierpień Chrystusowych
mają przed oczyma paschalną tajem-
nicę Krzyża i Zmartwychwstania.
W tajemnicy tej Chrystus zstępuje
niejako do ostatecznych granic sła-
bości i obezwładnienia człowieka –
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wszak kona przybity do Krzyża. Jeśli
równocześnie w słabości tej dopełnia
się Jego wyniesienie, potwierdzone
mocą Zmartwychwstania, to zna-
czy, że słabości wszelkich cierpień
człowieka może przeniknąć ta sama
Boża moc, która objawiła się w Krzy-
żu Chrystusa. W tym zrozumieniu:
cierpieć – to znaczy stawać się jakby
szczególnie podatnym, szczególnie
otwartym na działanie zbawczych
mocy Boga, ofiarowanych ludzkości
w Chrystusie. W Nim Bóg potwier-
dził, że chce działać szczególnie po-
przez cierpienie, które jest słabością
i wyniszczeniem człowieka – i chce
w tej właśnie słabości i wyniszczeniu
objawiać swoją moc. Tym może się
także tłumaczyć wezwanie z listu
Piotra: «Jeżeli zaś (ktoś) cierpi jako
chrześcijanin, niech się nie wstydzi,
ale niech wychwala Boga w tym
imieniu!».

W Liście do Rzymian apostoł Paweł
szerzej jeszcze wypowie się na te-
mat owego «kształtowania się mocy
w słabości», owego duchowego harto-
wania się człowieka wśród doświad-
czeń i ucisków, które jest szczegól-
nym powołaniem uczestników cier-
pień Chrystusowych: «Chlubimy się
także z ucisków, wiedząc, że ucisk
wyrabia wytrwałość, a wytrwałość –
wypróbowaną cnotę, wypróbowana
cnota zaś – nadzieję. A nadzieja
zawieść nie może, ponieważ miłość
Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został
nam dany». Zawiera się w cierpie-
niu jakby szczególne wyzwanie do
cnoty, którą człowiek musi wypra-
cowywać ze swojej strony. Jest to
cnota wytrwałości w znoszeniu te-
go, co dolega i boli. Czyniąc to,

człowiek wyzwala nadzieję, która
podtrzymuje w nim przeświadcze-
nie, że cierpienie go nie przemoże,
nie pozbawi właściwej człowiekowi
godności wraz z poczuciem sensu ży-
cia. I oto ten sens się objawia wraz
z działaniem miłości Bożej, któ-
ra jest największym darem Ducha
Świętego. W miarę jak uczestniczy
w tej miłości, człowiek w cierpieniu
odnajduje do końca siebie: odnajduje
«duszę», którą – zdawało mu się –
że przez cierpienie «stracił».

Jednakże doświadczenia Apostoła,
uczestnika cierpień Chrystusowych,
idą jeszcze dalej. W Liście do Kolo-
san czytamy te słowa, które stano-
wią jakby ostatni etap duchowego
itinerarium w związku z cierpie-
niem. Święty Paweł pisze: «Teraz
raduję się w cierpieniach za was
i ze swej strony w moim ciele do-
pełniam braki udręk Chrystusa dla
dobra Jego Ciała, którym jest Ko-
ściół». Tak napisał Paweł Apostoł,
który w innym liście zapytuje swych
adresatów: «Czyż nie wiecie, że ciała
wasze są członkami Chrystusa?».

W tajemnicy paschalnej Chrystus
dał początek zjednoczenia z człowie-
kiem we wspólnocie Kościoła. Ta-
jemnica Kościoła wyraża się w tym,
że już w Chrzcie świętym, któ-
ry upodabnia do Chrystusa, a na-
stępnie poprzez Ofiarę Chrystusa –
sakramentalnie przez Eucharystię
– Kościół stale buduje się ducho-
wo jako Ciało Chrystusa. W Ciele
tym Chrystus chce być zjednoczo-
ny z wszystkimi ludźmi. W spo-
sób szczególny zaś jest zjednoczony
z tymi, którzy cierpią. Przytoczone
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słowa z Listu do Kolosan świad-
czą o wyjątkowym charakterze tego
zjednoczenia. Oto bowiem ten, kto
cierpi w zjednoczeniu z Chrystusem
– jak w zjednoczeniu z Chrystu-
sem znosi swe «utrapienia» apostoł
Paweł – ten nie tylko czerpie z Chry-
stusa ową moc, o jakiej mowa była
poprzednio, ale ten także «dopeł-
nia» swym cierpieniem «braki udręk
Chrystusa». W tym ewangelicznym
obrazie uwydatnia się w sposób
szczególny prawda o twórczym cha-
rakterze cierpienia. Cierpienie Chry-
stusa stworzyło dobro Odkupienia
świata. To dobro samo w sobie
jest niewyczerpalne i nieskończone.
Żaden człowiek niczego nie może
dodać do dobra Odkupienia. Rów-
nocześnie jednak, w tajemnicy Ko-
ścioła jako swojego Ciała, Chrystus
niejako otworzył własne odkupień-
cze cierpienie na każde cierpienie

człowieka. O ile człowiek staje się
uczestnikiem cierpień Chrystusa –
w jakimkolwiek miejscu świata i cza-
sie historii – na swój sposób dopełnia
to cierpienie, przez które Chrystus
dokonał Odkupienia świata” (SD
9–10.13.16.23–24).

Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. Uczyć w swoim środowisku sza-
cunku i wrażliwości wobec ludzi
chorych i w podeszłym wieku.

2. Przywieźć lub przyprowadzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku, na
celebrację namaszczenia chorych do
naszego Kościoła, w dniu 11 lute-
go (Światowy Dzień Chorego) godz.
17.00.

Opr. ks. Adam Kroll

SŁOWO ŻYCIA

Pierwszym elementem świadectwa
jest głoszenie Słowa: „Przez zbaw-
cze słowo rodzi się bowiem wiara
w sercach niewierzących, a serca
wierzących nim się karmią; dzięki
niej powstaje i wzrasta wspólnota
wierzących, według słów Apostoła:
Wiara rodzi się z tego, co się słyszy,
tym zaś, co się słyszy, jest sło-
wo Chrystusa (Rz 10,17)” (Dekret
o posłudze i życiu prezbiterów 4).

Czytamy w liście do Rzymian: Jakże
mieli uwierzyć w Tego, którego nie
usłyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy
im nikt nie głosił? (...) Przeto wiara

rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś,
co się słyszy, jest słowo Chrystusa
(Rz 10,14.17). Głoszenie Ewangelii
jest mocą Bożą ku zbawieniu dla
każdego wierzącego (por. Rz 1,16).

Zadania ewangelizacyjne na dziś
(działam!)

1. Rozpocznij systematyczną lektu-
rę Pisma Świętego.

2. Modlitwa w rodzinie – wraz
z odczytaniem jakiegoś fragmentu
Ewangelii.

Opr. ks. Adam Kroll
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Spotkanie ze Słowem Bożym: od 3.02. do 2.03. 2013 roku.

tydzień pierwszy drugi trzeci czwarty

niedziela Łk 4,21–30 Łk 5,1–11 Łk 4,1–13 Łk 9,28–36

poniedziałek Mk 5,1–20 Mk 6,53–56 Mt 25,31–46 Łk 6,36–38

wtorek Mk 5,21–43 Mk 7,1–13 Mt 6,7–15 Mt 23,1–12

środa Mk 6,1–6 Mk 6,1–18 Łk 11,29–32 Mt 20,17–28

czwartek Mk 6,7–13 Łk 10,1–9 Mt 7,7–12 Łk 16,19–31

piątek Mk 6,14–29 Mk 9,14–15 Mt 16,13–19 Mt 21,33–46

sobota Mk 6,30–34 Łk 5,27–32 Mt 5,43–48 Łk 15,1–32

RAZEM Z DZIEĆMI PRZEŻYWAMY ROK WIARY

Miesiąc luty to kolejny etap
otwierania drzwi. Klucz to na-
sza wiara. Kiedy odwiedzam Pana
Jezusa w Kościele, na adoracji, to
spotykam Go i zapraszam do swoje-
go serca. Kiedy wspólnie w rodzinie
odmawiamy modlitwę czy czytamy
Pismo Święte, to sam Jezus do mnie
mówi.

Czas poznać następne tajemnice
związane z wiarą oraz z sakramen-
tami. Przed rozpoczęciem poznawa-
nia kolejnego ważnego sakramentu,
przypomnij sobie, czym on w ogóle
jest. Pamiętasz? – sakrament jest
to wielka tajemnica, którą do-
brze jest odkrywać i poznawać.
I im bardziej będziesz odkrywał tę

tajemnicę, ten skarb, tym bardziej
będziesz widział jego ogromne zna-
czenie w swoim życiu. W przystę-
powaniu do sakramentów najważ-
niejsza jest nasza relacja z Pa-
nem Jezusem. On pragnie, byśmy
– umocnieni otrzymanym sakra-
mentem – byli jeszcze bliżej Niego
i trwali z Nim w przyjaźni. Sakra-
menty są wielkimi skarbami,
którymi Pan Jezus obdarza nas
przez całe życie. Musisz wiedzieć,
że niektóre sakramenty przyjmuje-
my tylko raz w ciągu życia, a do
niektórych możemy przystępować
częściej.

Pan Jezus jest blisko nas nie tylko
wtedy, kiedy się cieszymy, jesteśmy
szczęśliwi. Jest On z nami rów-
nież wtedy, kiedy jest nam smutno,
trudno i ciężko. Gdy coś nas boli,
kiedy chorujemy, czy przeżywamy
jakieś trudne wydarzenia związane
ze śmiercią kogoś bliskiego.
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Na te bardzo trudne wydarzenia
Pan Jezus obdarzył nas sakramen-
tem namaszczenia chorych. Sakra-
ment ten udzielany jest osobom
chorym, cierpiącym oraz przygoto-
wującym się do śmierci. On ochrania
nas i umacnia, gdy bardzo choruje-
my, a także dodaje siły na ostatnią
walkę przed wejściem do nieba.
Przez łaskę tego sakramentu, chory
człowiek otrzymuje siłę i dar jeszcze
większej bliskości Pana Jezusa.

Zadania na luty:

PIERWSZY TYDZIEŃ

� Przeczytaj fragment Ewangelii
Łk 5,17–25

� Idź na Adorację Najświętszego
Sakramentu. Podczas tej modli-
twy przypomnij sobie przeczyta-
ny z rodzicami fragment Ewangelii
o uzdrowionym człowieku. Pamię-
tasz wiarę tych ludzi? – była ona
ogromna. Pomódl się o taką wia-
rę dla siebie i swoich bliskich. Bo
Pan Jezus może uzdrowić człowieka
z każdej choroby.

� Postaraj się codziennie prosić
Pana Jezusa o umocnienie wiary
w Jego obecność w tym sakramen-
cie.

� Porozmawiaj z rodzicami na temat
przyjmowania sakramentu namasz-
czenia chorych. Dowiedz się, czy
ktoś w rodzinie przyjmował ten
sakrament. Jak wyglądało przygo-
towanie do niego?

� Wklej drzwi do „spotkania 5”. Na-
pisz na zewnętrznej stronie, kto mo-
że przyjmować sakrament chorych
i jak często oraz narysuj ilustrację
do przeczytanej Ewangelii.

DRUGI TYDZIEŃ

� Na adoracji w tym tygodniu przy-
pomnij sobie ludzi, którzy przynieśli
chorego człowieka do Pana Jezusa.
Pomyśl, że ci ludzie, to Kościół,
do którego ty również należysz.
Podziękuj Panu Jezusowi za Ko-
ściół, za wiarę innych ludzi oraz
za swoją wiarę. Pomódl się za le-
karzy, pielęgniarki i wszystkich lu-
dzi, którzy swoją pracą pomagają
chorym, cierpiącym i umierającym
osobom. Pamiętaj podczas modlitwy
o wolontariuszach – osobach, które
dobrowolnie i za darmo pomagają
innym.

� Jeśli znasz kogoś chorego, za-
dzwoń do niego albo – jeśli możesz
– odwiedź go. Być może jest to osoba
z twojej rodziny, sąsiad, albo kolega
z klasy, któremu możesz powiedzieć,
co robiliście na lekcjach.

TRZECI TYDZIEŃ

� Podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu podziękuj Panu Jezu-
sowi za prezent, z jakim przychodzi
do ludzi chorych i cierpiących. Po-
dziękuj Mu za sakrament namasz-
czenia chorych. Podziękuj Panu Je-
zusowi za wszystkie uzdrowienia
ludzi chorych, o których być może
słyszałeś.
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� Poproś rodziców, byś mógł uczest-
niczyć w Mszy Świętej z okazji
Światowego Dnia Chorych – 11 lu-
tego oraz byś mógł być obecny
podczas udzielania sakramentu na-
maszczenia chorych w kościele (jeśli
jest taka możliwość).

� Zapytaj rodziców, jak wygląda
udzielanie sakramentu chorych –
jakie czynności wykonuje kapłan.

� Dowiedz również, czyje święto
przypada dnia 11 lutego i z jakim
miejscem jest ono związane. Pamię-
taj, że tego dnia obchodzony jest
również Światowy Dzień Chorego.

� Otwórz drzwi do spotkania nr 5
i wewnątrz nich wpisz modlitwę:
„Maryjo, uzdrowienie chorych, módl
się za nami”.

� Postaraj się w tym tygodniu
odmawiać ją codziennie za osoby
chore i umierające.

� Na koniec – dnia 11 lutego – wy-
drukuj „Wyznanie wiary” przeczy-
taj je uważnie w czasie wieczornej
modlitwy i wklej je do zeszytu.

Opr. ks. Adam Kroll

MOJE WYZNANIE WIARY

Kochany Panie Jezu, wierzę, że jesteś obecny
w sakramencie namaszczenia chorych.

Wierzę, że poprzez ten sakrament
człowiek otrzymuje siłę

i dar jeszcze większej bliskości z Tobą.

Wierzę, że człowiek spotyka się z Tobą
oraz doświadcza Twojej ogromnej,

bezinteresownej miłości.

Dziękuję, że jesteś z nami również wtedy,
gdy cierpimy.

Amen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(mój podpis)
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PATRIOTYZM DNIA DZISIEJSZEGO

„Patriotyzm dnia dzisiejszego”
– tak brzmiał tytuł wykładu profe-
sora Wojciecha Polaka wykładow-
cy UMK i WSKSiM wygłoszony
w Toruniu. Temat wykładu to jed-
nocześnie tytuł najnowszej książki
profesora. W swoim przemówieniu
profesor z wielkim szacunkiem wy-
powiedział się na temat katolickich
mediów.

Jak wspomniał prelegent, dziś
promuje się ideę patriotyzmu euro-
pejskiego. Lekceważy się natomiast
patriotyzm polski, czego przejawem
jest np. ograniczanie nauczania hi-
storii, szczególnie historii współ-
czesnej. Takie działanie zostało
zapoczątkowane podczas reformy
szkolnictwa, która nakazała utwo-
rzenie gimnazjów. Profesor Woj-
ciech Polak nie ukrywa, iż jest
zwolennikiem sześcioletniego pro-
gramu nauczania historii. W ten
sposób każdy nauczyciel miałby do
dyspozycji całą trzecią klasę liceum
na nauczanie historii współczesnej.
Ponadto ważnymi sposobami za-
chęcającymi młodzież do pozna-
nia naszych dziejów są nowoczesne
środki, które proponowane są np.
przez Instytut Pamięci Narodowej.
Dużą aprobatą ze strony młodych
obywateli cieszą się grupy rekon-
strukcyjne, które także powinny
być znacznie bardziej promowane.

Profesor Wojciech Polak przy-
pomniał o ścisłym związku patrio-
tyzmu z ojczyzną, rozumianą jako
naród, zwyczaje, kultura, wiara.
Było to szczególnie widoczne, gdy
Polska traciła swoją niepodległość,
a ojczyzna została zachowana. Pa-
mięć o tym jest niezwykle istotna
z racji na wciąż toczące się dzieje
historii.

Prelegent upatruje patriotę ja-
ko poszukiwacza zagrożeń.Te zaś
można podzielić na zewnętrz-
ne i wewnętrzne. Zagrożenia ze-
wnętrzne mają charakter geopo-
lityczny. Polska graniczy z jed-
nej strony z Niemcami, z drugiej
z Rosją. Jako przykład próby wy-
kluczenia naszego kraju profesor
przytoczył budowę gazociągu mię-
dzy naszymi sąsiadami, którego
droga wiedzie przez Bałtyk. Koszt
tego przedsięwzięcia wyniósł 9 mld.
dolarów, podczas gdy realizując tę
inwestycję przez ziemie polskie,
spadłby do 2 mld. dolarów.

„Niemcy mają kompleks ziem
zachodnich i północnych” – dodał
prof. Wojciech Polak wspomina-
jąc dzieje historyczne. W związku
z tym na tereny te trafiają olbrzy-
mie środki finansowe, by promować
wielokulturowość. Niemcy podczas
kryzysu stają się mocarstwem, na-
tomiast Polska zmuszona zostanie
do przekazania 25 mld złotych na
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ratowanie m.in. tonącej w kryzysie
Grecji. Wykładowca WSKSiM jako
propozycję lepszego rozporządze-
nia tej puli podał wsparcie polityki
prorodzinnej, gdzie każda kobieta
decydująca się na dziecko otrzy-
małaby tysiąc złotych przez okres
roczny.

Dla Rosji staliśmy się utraconą
strefą wpływów, choć nie do końca.
Natomiast nagromadzenie obecne-
go stanu wiedzy na temat kata-
strofy smoleńskiej kształtuje teorię
zamachu jako rzeczywisty przebieg
tego tragicznego zdarzenia. Rosja-
nie zaś nie traktują obecnego rządu
poważnie.

Kolejne zewnętrzne zagrożenie,
to Unia Europejska. Przede wszyst-
kim zawiązywanie coraz to ściślej-
szej współpracy negatywnie wpły-
wa na naszą suwerenność, czyli
faktyczną niepodległość, niezależ-
ność. Pakiet klimatyczny, do które-
go się zobowiązaliśmy, nakłada na
nas ogromne koszty. Tymczasem
wybuch jednego wulkanu daje wię-
cej CO2, niż ludzkość była w stanie
wytworzyć do tej pory.

Zagrożenia wewnętrzne, to to-
talitaryzm, wykluczanie oraz zwi-
janie państwa. Totalitaryzm uze-
wnętrznia się przez łamanie pra-
wa do zgromadzeń, odmowy dla
TV TRWAM nadawania na cy-
frowym multipleksie, opanowanie
przez rząd mediów komercyjnych
i publicznych, gazet i telewizji.

Wykluczanie ma charakter eko-
nomiczny. Chodzi o bezrobocie

wśród młodych absolwentów uczel-
ni wyższych. Profesor Wojciech Po-
lak za swoistą ostoję ludzi wyklu-
czonych uważa Telewizje Trwam
oraz Radio Maryja. Kolejny etap
wykluczania, to wprowadzanie po-
datku katastralnego. Wraz z wej-
ściem w życie takiego rozwiązania
każdy z nas zapłaci podatek od
wartości nieruchomości. Tak więc
przykładowo budowany własnymi
rękoma dom, przy pomocy szwagra,
czy brata, może zostać wyceniony
na milion złotych. Wówczas poda-
tek wyniesie 830 zł miesięcznie.

Zwijanie państwa należy rozu-
mieć jako likwidację szkół, likwi-
dację armii polskiej oraz fatalną
sytuację służby zdrowia. Wkrótce
możemy być świadkami sytuacji,
w której marynarka wojenna po
prostu przestanie istnieć.

Jakie rozwiązania profesor Woj-
ciech Polak proponuje współczesne-
mu patriocie? Przede wszystkim
„musimy być aktywni”. Przez te
słowa można rozumieć np. pro-
ponowane przez prof. Andrzeja
Zybertowicza „Archipelagi Polsko-
ści”. Patriotyzm trzeba pielęgno-
wać. Należy wyzbyć się komplek-
sów, które co rusz są nam wmawia-
ne i wytykane. Warto uczyć mło-
dych Polaków poświęcenia, którym
jest np. pozostanie w tym trudnym
okresie w kraju.

Na koniec profesor wyraził oba-
wę, iż po kolejnych trzech latach
rządów obecnej koalicji potrzebny
będzie, nie program reform, a pro-
gram ratowania państwa.

Radio Maryja
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

25 grudnia w kościele w Ełganowie
chrzest św. przyjęła Maja Magda-
lena Budnik, córka Magdaleny
i Mateusza z Trąbek Wielkich.

***
25 grudnia w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament chrztu
św. otrzymali:

� Justyna Lena Sadowska, córka
Katarzyny i Tomasza z Trąbek
Wielkich,

� Krystian Brzozowski, syn Bry-
gidy i Łukasza z Kaczek.

***
26 grudnia w kościele w Ełganowie
chrzest św. przyjęła Julia Katarzy-
na Jażdżewska, córka Katarzyny
i Krzysztofa z Ełganowa.

***
29 grudnia odbyła się druga część
XV zwyczajnej sesji Rady Gminy
Trąbki Wielkie. Głównym tema-
tem obrad było uchwalenie Budżetu
Gminy na 2013 rok.

Dochody Gminy ustalono na po-
ziomie 33,9 mln zł, a wydatki
w wysokości 33,6 mln zł, w tym
wydatki majątkowe w wysokości
5,5 mln zł oraz wydatki bieżące
w kwocie 28,1 mln zł. Nadwyżka
budżetowa w kwocie 300 tys. zł
zostanie przeznaczona na spłatę
uprzednio zaciągniętych kredytów
w kwocie ok. 900 tys. zł. Pro-
gnozowany na koniec 2013 r. dług
publiczny skalkulowano na kwotę
ok. 15,5 mln zł.

W ramach wydatków majątkowych
zaplanowano między innymi nastę-
pujące zadania inwestycyjne:

� budowa kanalizacji sanitarnej
(część I) – 3,0 mln zł,

� wykonanie odcinka ścieżki rowe-
rowej w Sobowidzu – 1,3 mln zł,

� remont świetlicy wiejskiej w Mie-
rzeszynie – 250 tys. zł,

� rozbudowa sieci wodociągowej
w Mierzeszynie – 200 tys. zł,

� budowa wodociągu Pawłowo –
Drzewina – 100 tys. zł,

� kontynuacja modernizacji drogi
gminnej w Gołębiewie Wielkim –
150 tys. zł.

***
5 stycznia w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymał Ksa-
wery Ryszard Kopeć, syn Alicji
i Mariusza z Kleszczewa.

***
6 stycznia w kościele w Trąbkach
Wielkich chrzest św. otrzymali:

� Jan Tomasz Morawski, syn Re-
naty i Tomasza z Kleszczewa,

� Julia Katarzyna Chmura, cór-
ka Adriany i Piotra z Kleszczewa.

***
6 stycznia, w niedzielny wieczór,
w auli Gimnazjum w Trąbkach
Wielkich odbył się tradycyjny kon-
cert kolęd i pastorałek w wykonaniu
uczniów i absolwentów tej szkoły.
Młodych artystów przygotował Ja-
nusz Beyer, który także cały koncert
poprowadził.

Oprac. S. D.
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Nowo ochrzczona Justyna Lena Sadowska z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczony Krystian Brzozowski z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczony Jan Tomasz Morawski z rodzicami i chrzestnymi

Nowo ochrzczona Julia Katarzyna Chmura z rodzicami i chrzestnymi
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Koncert kolęd i pastorałek w trąbkowskim gimnazjum

INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2013

1. Za śp. Bożenę (5. rocznica
śmierci), Helenę, Mieczysława
i Daniela Rucińskich

2. a) Za śp. Antoniego
Jakowskiego (3. rocznica
śmierci)

b) W intencji rodziny
Ossowskich

3. 730: Za śp. Mieczysława,
Wojciecha i Hannę
Goczkowskich

900, Czerniewo:
a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla

Jubilatów Marii i Gerarda
Zulewskich

b) Za zmarłych z róży
św. Franciszka z Asyżu

1100: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla
Teresy i Marka Terleckich
w 22. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1800: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Krystyny i Krzysztofa Waw-
rynowiczów w 17. rocznicę
sakramentu małżeństwa
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4. a) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Dariusza Kosińskiego
w rocznicę urodzin

b) Za śp. Teofila i Stanisława
Bodo

5. Za śp. Jadwigę i Bernarda
Richertów

6. Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Michaliny Baumgart
w 2. urodziny

Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka

7. Za dusze w czyśćcu cierpiące
(int. p. Kosińskich)

8. Za śp. Tomasza i Eckharda
Sławińskich oraz Genowefę
i Jana Szczepaniaków

9. 1900, neokatechumenat:
Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Doroty
Jaszewskiej z okazji urodzin

10. 730: Za śp. Jana Kielasa

900, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Jurkowskich, Fryców
oraz Czesławę Miłkowską

1100: a) W intencji Ojczyzny

b) Za chorych i cierpiących
z róży męskiej p. Franciszka
Preussa oraz za zmarłych
z tej róży

14. a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Janiny
Bazylewskiej i Beaty Wróbel

b) Za śp. Urszulę Krause
(1. rocznica śmierci)

15. Za śp. Józefę (30. rocznica
śmierci) i Adolfa
Sykutowskich

16. a) Za śp. Edwarda Tkaczyka
(rocznica urodzin)

b) Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Teresy Świerczek w urodziny

17. 730: W intencji dziecka
zagrożonego aborcją
i o prawidłowy rozwój
poczętego dziecka

900, Czerniewo:
Za śp. Leokadię Grot (rocznica
urodzin)

1100: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Klaudii Ratkowskiej
w 11. urodziny

1800: Za śp. Izabelę i Leona
Karpińskich

18. Za śp. Jerzego i Wiktora
Kinder

20. Za śp. Mirosława (3. rocznica
śmierci) i Wojciecha
Kowalewskich oraz Hannę
Goczkowską

21. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Anny
Sulewskiej w 90. urodziny
(int. róży św. Katarzyny, Msza
św. w domu Jubilatki)
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23. a) Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich oraz zmarłych
z rodzin Kosińskich, Kęsych
i Gostomskich

b) Za śp. Mieczysława
Goczkowskiego (5. rocznica
śmierci) oraz zmarłych z tej
rodziny

24. 730: Za śp. Gerarda
Lewandowskiego i Kurta
Markowskiego

900, Czerniewo:
Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Adasia
Plichty w 1. urodziny

1100: Za śp. Aleksandra,
Józefa i Władysławę Plak oraz
Metę Cymermann

1800: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Janiny i Stefana Płocke
w 40. rocznicę sakramentu
małżeństwa

25. Za śp. Jana Borkowicza
(3. rocznica śmierci)

26. Za śp. Jana i Franciszkę
Klebów, Józefa Bachusza oraz
zmarłych z tych rodzin

27. Czerniewo: Za śp. Krzysztofa
Kempika (1. rocznica śmierci)

28. a) Za śp. Tadeusza Dargacza
(19. rocznica śmierci)
i Gertrudę Szymikowską

b) Za śp. Tadeusza Banaczyka
(rocznica urodzin)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

6 lutego: Amelia Magdalena Tysarczyk

Rocznice sakramentu małżeństwa
14 lutego: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Anity (z d. Buga) i Macieja Świerżewskich
17 lutego: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii i Ditera Kisickich

ODESZLI DO PANA

11 stycznia: w wieku 75 lat zmarła śp. Lucyna Szyszko z Czerniewa
19 stycznia: w wieku 90 lat zmarł w Niemczech śp. Eberhard Burandt,
przedwojenny właściciel majątku w Trąbkach Wielkich

14 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Urszuli Krause z Trąbek
Wielkich
25 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Kazimiery Flisikowskiej
z Ełganowa
26 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Krzysztofa Kempika
z Czerniewa

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”
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