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Króluj nam

Chryste,

zawsze i wszędzie,

To nasze

rycerskie hasło.

Ono nas zawsze

prowadzić będzie

I świecić

jak słońce jasno.



LISTOPADOWE ZAMYŚLENIE

Jesień powszechnie kojarzy się
z zamieraniem w przyrodzie. Liście
na drzewach schną i opadają. Trawa
więdnie i usycha. Przyroda przy-
gotowuje się do zimy. Soki z drzew
spływają do ziemi, bo inaczej w czasie
mrozów drzewa by popękały. W do-
mach też mamusie robią owocowe
i warzywne zapasy na zimę. Trze-
ba zaopatrzyć się w opał, uszczelnić
okna i drzwi, a czasem ocieplić sufity
i ściany.

W ten listopadowy czas w sercu
rodzi się zamyślenie nad przemija-
niem. „Jak szybko mijają chwile, jak
szybko mija czas. Za rok, za dzień, za
chwilę razem nie będzie nas...”. Może
ten czas dłuży się ludziom chorym,
cierpiącym, samotnym, zagubionym
życiowo. Dla większości z nas jednak
czas mija szybko. Niedawno przecież
były narodziny, I Komunia św., bierz-
mowanie. Może za tobą już ukończo-
na nauka, studia, już masz sporo lat.
Ile jeszcze ich zostało do przeżycia?
Tylko Bóg to wie. Jak przeżyłeś dro-
gę, która już za tobą? Może od strony
intelektualnej, finansowej i rodzinnej
wszystko przebiega pomyślnie. A jak
od strony religijnej? Pytam o miejsce
Pana Boga w twoim sercu w dotych-
czasowym życiu. Czy chcesz przyjąć,
czy nie, to jest prawdą, że jesteś Jego
dzieckiem. To Bóg powołał cię do ist-
nienia i On obdarzył cię łaską wiary
w sakramencie chrztu św. Czyli dał ci
wówczas też „bilet” do nieba. Jezus
Chrystus, Syn Boży został umęczony
„pod Poncjuszem Piłatem”, ukrzyżo-
wany umarł za nasze grzechy, Złożył
bolesny okup Ojcu Niebieskiemu za

każdego człowieka. Zmartwychwstał
i wstąpił do nieba, aby każdemu
z nas przygotować miejsce w „domu
Ojca”. Chce nas obdarzyć szczęściem
bez końca w życiu wiecznym. Te
prawdy wiary wyznaję w modlitwie
„Wierzę w Boga”, natomiast w mo-
dlitwie „Ojcze nasz” proszę: „przyjdź
Królestwo Twoje” oraz „odpuść nam
nasze winy”. Wierzę więc w Bo-
ga, wierzę w grzechów odpuszczenie,
wierzę w ciała zmartwychwstanie,
wierzę w życie wieczne. Skoro wie-
rzę w te podstawowe prawdy obja-
wione przez Boga i zawarte w Piśmie
św. oraz w nauczaniu Kościoła, to
pytam o miejsce Boga w twoim
sercu, twoim umyśle, w twoim
postępowaniu i w twojej pracy.

Czy się modlisz? A może wcze-
śniej należałoby postawić pytanie:
czy znasz podstawowe modlitwy pa-
cierza: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Ma-
ryjo”, „Wierzę w Boga”, „Dziesięć
przykazań Bożych”, „Pięć przykazań
kościelnych” oraz „Pięć warunków
dobrej spowiedzi”. W katechezach
dla narzeczonych przekonuję się, że
większość młodych nie zna pacie-
rza. Wyznają też szczerze, że się
nie modlą, chyba tylko sporadycz-
nie. Pomyśl, jak można się dobrze
wyspowiadać, jeśli nie zna się przy-
kazań (a grzech jest naruszeniem czy
zaniedbaniem tych przykazań), ani
nie zna się warunków dobrej spowie-
dzi. Co warta jest spowiedź bez żalu
za grzechy i bez postanowienia po-
prawy? Nieznajomość podstawowych
prawd wiary u rodziców rzutuje na
wychowanie religijne dzieci. Niektó-
re z nich idąc do szkoły, nawet nie
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umieją się przeżegnać, nie mówiąc
już o znajomości pacierza.

Pytam więc, chrześcijaninie
o miejsce Boga w twoim sercu. Czy
twoja rodzina wspólnie się modli?
Kiedy był wspólny pacierz w ro-
dzinie? Może wówczas, gdy Matka
Boża w kopii Cudownego Obrazu
nawiedzała rodziny, albo gdy kapłan
przyszedł z kolędową posługą? Te re-
fleksje dotyczą drogi, którą przebyłeś
i ten czas już nie wróci. Jak myślisz,
czy Pan Jezus jest zadowolony z te-
go odcinka twojego życia? Wiadomo,
że na niebo trzeba zasłużyć wiarą
w Boga i codziennym życiem zgod-
nym z wyznawaną wiarą, a także
dobrymi uczynkami, bo „wiara bez
uczynków jest martwa”. Przyjdzie
czas, trzeba będzie zostawić rodzinę
czy grzeszne życie „na kocią ła-
pę”, dom, samochód, pracę, dyplomy
i pójść „na drugi brzeg”, aby zdać
rachunek życiowy. Oby nikt z nas
nie usłyszał słów Jezusa: „Głupcze,
(...) komu więc przypadnie to, coś
przygotował?”

Kończy się październik, miesiąc
modlitwy różańcowej. Ta modlitwa
powinna być szczególnie ukochana
przez parafian trąbkowskiego Sank-
tuarium Maryjnego. Powinna być
codziennie odmawiana w domu ro-
dzinnym, drodze do pracy czy szkoły,
a zwłaszcza w sanktuaryjnym koście-
le. Tymczasem jest wielu członków
Żywego Różańca, którzy nie z po-
wodu choroby, sędziwego wieku, ale
z duchowego lenistwa, powiedział-
bym więcej – z utraty wiary, ani
razu nie odmawiali Różańca, cho-
ciażby w niedzielę wolną od pracy.
Matko Boża, czy jeszcze jesteś ko-
chana przez tych parafian? We wto-
rek, 15 października pani katechetka

zaprosiła na nabożeństwo różańco-
we młodzież gimnazjalną z Trąbek
Wielkich. Sama przygotowała na ten
czas śpiewy i przyjechała z Mieści-
na. Z gimnazjalistów przybyła tylko
jedna dziewczynka. Jakie miejsce
zajmuje Maryja w naszych rodzinach
i w naszych sercach po jubileuszu
25-lecia koronacji Cudownego Obra-
zu? Płakać się chce na widok takiej
obojętności naszych parafian. Przy-
pominam: droga, która jest za wami,
już nie wróci. Ocknij się parafio
trąbkowska!

W dobie zwariowanych reklam,
pogoni za tym, by więcej mieć, w do-
bie nasilonej laickiej nagonki na Ko-
ściół, a zwłaszcza na księży, których
laickie media tendencyjnie ukazują
jako gejów i pedofilów, nietrudno do-
łączyć do nieprzyjaciół Boga, Kościoła
i kapłanów. Czy wierni nie dostrze-
gają, że to zorganizowana, przemy-
ślana i planowa walka z Kościołem,
bo księża stoją w obronie ludzkie-
go życia od poczęcia do natural-
nej śmierci, walczą z antykoncepcją
i aborcją, a tym samym uszczuplają
dochody aborcyjnym koncernom. Ich
lobby podejmuje bezpardonową wal-
kę. Decydują: „my ich zniszczymy”.
W archidiecezji gdańskiej jest ponad
pięciuset księży. Czy któryś z nich
jest oskarżony o pedofilię? Określa
się, że w Polsce jeden kapłan na
tysiąc należy do tej kategorii. A i to
jest tragiczne. Czy modlimy się o do-
bre i święte powołania, o dobrych
i świętych kapłanów? Przecież oni
pochodzą z naszych rodzin. Można
by powiedzieć: „taki kapłan, jaka
rodzina, z której się wywodzi”.

Zbliża się miesiąc modlitwy za
zmarłych, pamięci o zmarłych dziad-
kach, czasem rodzicach czy rodzeń-
stwie. Listopad to szczególny czas
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odwiedzin na cmentarzu. Dobrze jest
i godne pochwały, gdy są oczyszczone
groby i na nich zapalone znicze. Ale
czy tej trosce towarzyszy modlitwa
wdzięczności i modlitwa o zbawienie
naszych bliskich zmarłych? A to jest
najważniejsze.

Czy jest miejsce dla Boga w twoim
sercu? Przed tobą może już krótka
droga, może będzie trzeba odejść już
tej nocy? Pamiętając o przemijaniu
i kruchości ziemskiego życia, wyko-
rzystajmy dobrze czas, który dobry
Bóg jeszcze nam daje do przeżycia.
W pieśni porannej znajdujemy głę-
bokie w treści słowa: „Wielu snem
śmierci pomarli, co się wczoraj
spać pokładli. My się jeszcze obu-
dzili, byśmy Cię, Boże chwalili”.
„Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak
nad wszystko miłuję. Nad wszyst-
ko co jest stworzone, boś Ty dobro
nieskończone”.

Nawiązując do poprzedniego wąt-
ku, chcę podkreślić, że pamiętając
o własnym przemijaniu, tym bar-
dziej okażmy naszą modlitewną po-
moc zmarłym. Po tamtej bowiem
stronie jest piekło dla tych, co otrzy-
mali łaskę wiary, ale ją odrzucili
i walczyli z Bogiem, a nawet Go
zdradzili, jak Judasz Iskariota. Jest
czyściec dla tych, co nie odpokutowa-
li na ziemi za wszystkie swoje upadki
i zaniedbania. Jest niebo jako nagro-
da wieczna dla tych, którzy w swoim
sercu „postawili tron” dla Jezusa
i byli Mu wierni, kochając z całego
serca, z całej duszy i ze wszystkich
swoich sił.

Duszom potępionym pomóc nie
możemy, ale możemy pomóc w skró-
ceniu czyśćca duszom tam przeby-
wającym. Nie wiemy które tam są,
ale Bóg naszą modlitwę, jeśli już jej

nie potrzebują, przeznaczy jako po-
moc dla tych, za których powinniśmy
się modlić. Najskuteczniej pomaga-
my duszom czyśćcowym, ofiarując za
nie Mszę św. i Komunię św., bo to
ofiara krzyżowa samego Pana Je-
zusa za nich uobecniona w sposób
bezkrwawy na ołtarzu. Pomagamy
tzw. „wypominkami” oraz modlitwą
różańcową, a także zyskanymi od-
pustami oraz dobrymi uczynkami.
Mam nadzieję, że każda katolicka
rodzina choć raz w roku, w rocznicę
śmierci albo urodzin czy imienin, po-
prosi o Mszę św. w intencji bliskich
zmarłych, w dowód wdzięczności i mi-
łości dla nich, które podtrzymujemy
przez modlitwę. Tu zaznaczę, że
tylko ochrzczone, a zmarłe przed-
wcześnie dzieci nie potrzebują naszej
modlitwy, bo są zbawione. Możemy
prosić je o wstawiennictwo u Boga
za nami.

Istnieje duchowa więź między na-
mi a duszami w czyśćcu – dlatego
pomagamy im się zbawić – oraz
między nami a zbawionymi, w tym
świętymi wyniesionymi na ołtarze.
Oni mogą się za nami wstawiać i wy-
praszać nam u Boga potrzebne łaski.
Dlatego modląc się do nich prosimy:
„Módl się za nami”. Na pierwszym
miejscu jest tu Matka Najświętsza,
a potem Święci Apostołowie, Męczen-
nicy i Patronowie naszej Ojczyzny.
Dziękujemy Ci, Boże za dar wspa-
niałych wzorów świętości, w tym za
bł. Jana Pawła II.

Dziękujemy Ci Boże, że może-
my nieść duchową pomoc duszom
czyśćcowym.

Wieczny odpoczynek racz im
(a w przyszłości i nam) dać Panie.

ks. E. Szymański
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Komunikaty

Porządek Mszy św.:

1. W uroczystość Wszystkich Świę-
tych, 1 listopada Msza św. na cmen-
tarzu w Trąbkach Wielkich odpra-
wiona będzie o godz. 11.15. Po niej
procesja za zmarłych. Pozostałe Msze
św. tak jak w każdą niedzielę. Róża-
niec za zmarłych będzie w kościele
parafialnym o godz. 17.30, przed
wieczorną Mszą św.

2. Dzień Zaduszny, 2 listopada:

godz. 10.00 – Msze św. w Trąbkach
Wielkich i w Czerniewie;
godz. 17.00 – Nowenna z Mszą św.
w Trąbkach Wielkich.

***
Spowiedź św. – czwartek, 31 paździer-
nika i w Dzień Zaduszny, 2 listopada
– od godz. 15.30.
Do chorych księża udadzą się (wyjąt-
kowo) w czwartek od godz. 9.00.

ks. E. Szymański

Program adoracji Najświętszego Sakramentu w soboty

godzina adoracjisobota
w mies. 15.00 16.00

1.
2.11.

wszyscy chętni róża św. Cecylii
(p. Bernadeta Rychlicka)

i róża bł. Jerzego Matulewicza
(p. Wanda Bolczak)

2.
9.11.

grupa modlitewna
św. o. Pio

róża św. Marii Goretti
(p. Anita Ogórek)

i róża św. Katarzyny
(p. Aniela Keler)

3.
16.11.

wszyscy chętni róża św. Magdaleny
(p. Renata Karcz)

i róża św. Maksymiliana Kolbe
(p. Teresa Świerczek)

4.
23.11.

wszyscy chętni róża bł. Karoliny Kózkówny
(p. Andrzej Karcz)
i róża św. o. Pio –

modlitwa rodziców za dzieci
(p. Monika Kosińska)

5.
30.11.

wszyscy chętni róża św. Wojciecha
(p. Franciszek Preuss)

Róże z Czerniewa, Czerńca i Kleszczewa według możliwości
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2013

1 listopada: Uroczystość
Wszystkich Świętych
Ap 7,2–4.9–14
1 J 3,1–3
Mt 5,1–12a

3 listopada: 31. Niedziela
Zwykła
Mdr 11,22–12.2
2 Tes 1,11-2,2
Łk 19,1–10

A [był tam] pewien człowiek, imie-
niem Zacheusz, zwierzchnik celni-
ków i bardzo bogaty. Chciał on ko-
niecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest,
ale sam nie mógł z powodu tłumu,
gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł
więc naprzód i wspiął się na syko-
morę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy
bowiem miał przechodzić
(Łk 19,2–4).
Kilkakrotnie w ciągu roku w tek-
stach mszalnych wraca postać Za-
cheusza, który nigdy się nie znudzi
i nie zestarzeje. Można go chy-
ba nazwać patronem współczesnych
ateistów, tych, którzy uważają, że
odwrócili się od Jezusa, ale po cichu
interesują się Nim. Czasem taki ate-
usz przyjdzie do kościoła, siedzi dłu-
żej czy krócej, podobny do urzędnika
Zacheusza, i chce się wdrapać na
drzewo, żeby choć z daleka zobaczyć
Ewangelię. Czasem klęka w pustym
konfesjonale (sam widziałem) i kiedy
pojawia się ksiądz, ucieka w te pędy,
jak ptak z gałęzi drzewa.
Jedna z umierających po spowiedzi
zadeklarowała, że chce mieć pogrzeb

laicki. Można pomyśleć, cóż to za na-
wrócenie? Może się też przypomnieć
Zacheusz. Tak jak on, chciała wdra-
pać się na drzewo, zobaczyć Jezusa,
ale nie opowiadać i nie pokazywać
tego ludziom.
Zacheusz jest cichym protestem
przeciwko niedyskrecji wobec ludzi,
którzy borykają się z przeżyciami re-
ligijnymi, chcą je ukrywać, aby być
tylko sam na sam z Panem Bogiem.

10 listopada: 32. Niedziela
Zwykła
2 Mch 7,1–2.9–14
2 Tes 2,16–3,5
Łk 20,27–38

Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz
żywych; wszyscy bowiem dla Niego
żyją (Łk 20,38).
„Wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
Wszyscy, a więc nie tylko ci, z któ-
rymi siadamy do stołu, ale także
ci, którym ustawiamy na grobach
czerwoną lampkę na Zaduszki. Dla
Boga wszyscy żyją. Bóg jest Bogiem
żywych. Gdyby człowiek umarł i da-
lej nie żył, byłby prochem i niczym,
a Bóg nie jest Bogiem dla prochu.
On jeden nie cofa darów. Jeżeli dał
komuś powołanie, to mu go nie
odbierze – człowiek sam może je
zniszczyć. Jeżeli szuka zabłąkanej
owcy, będzie tak długo szukał, aż
znajdzie. Jeżeli dał nam życie – to
nie po to, by je unicestwić w chwili
śmierci.
Pewien misjonarz w kraju, w którym
pracował, poznał taki zwyczaj: przy
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umarłym zbierali się sąsiedzi i pro-
sili: „Pozdrów mojego wuja, którego
wąż ugryzł; pozdrów moją ciotkę,
która się utopiła”. Wymieniali swo-
ich najbliższych po imieniu, wierząc,
że ten zmarły ich pozdrowi. Umarli
są dla nas żywi.
Co to znaczy, że umarli będą podobni
do aniołów? Czy wyrosną im skrzydła
jak łabędziom? Czy będą fruwali na
bosaka? Umarli są niewidzialni. Poza
tym są już mądrzejsi, bo poznali, jaki
sens miało życie tutaj. Wiedzą więcej
niż każdy habilitowany profesor, bo
przeszli poprzez bramę śmierci.

17 listopada: 33. Niedziela
Zwykła
Ml 3,19–20a
2 Tes 3,7–12
Łk 21,5–19

Z powodu mojego imienia będziecie
w nienawiści u wszystkich
(Łk 21,17).
We fragmencie Ewangelii, tak uspo-
kajającym i tak groźnym zarazem,
mowa jest o imieniu Jezusa: „Z powo-
du mojego imienia będziecie w nie-
nawiści u wszystkich”.
Ktoś powiedział, że jak już jest spo-
kojny, mówi: „Panie Jezu”, a jak
bardzo się boi, mówi tylko: „Jezu”.
Najkrótsza modlitwa, najbardziej in-
tymna, najbardziej wzruszająca. Mo-
dlitwa żebraka ślepca spod Jerycha,
tego, który zaczął układać Litanię
do Najświętszego Imienia Jezus.
Jezus pozwala mówić do siebie tak
poufale, żebyśmy w trudnych chwi-
lach mogli trzymać się zawsze Jego
imienia. Niezależnie od tego, czy
świat skończy się w czasie pięknej
plażowej pogody, czy w czasie burzy.
Trzymać się Jezusa z cierpliwością,

która umie czekać, umie wszystko
udźwignąć, ufając Bogu.

„Jezu, ufam Tobie” – słowa jasne na
czarną godzinę.

24 listopada: Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata
2 Sm 5,1–3
Kol 1,12–20
Łk 23,35–43

Szydzili z Niego i żołnierze; pod-
chodzili do Niego i podawali Mu
ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem
żydowskim, wybaw sam siebie”
(Łk 23,36–37).

Dzisiejszy świat wymaga od nas
wiary Dobrego Łotra.

Powiedział mi kiedyś znajomy: „Wie-
rzę w Chrystusa Króla, ale w niebie.
Tam jest Jego królestwo. Czy Jezus
rządzi tu na ziemi? Przecież sam
powiedział: «Królestwo moje nie jest
z tego świata»”.

Co to znaczy: nie jest z tego świata?
Nie jest ze świata przemocy, niena-
wiści, złości. Jednak świat nie tylko
jest zły. Na pewno królestwo Boże
widać w niebie, ale widać je i na
ziemi.

Każdy święty to człowiek, w któ-
rym żyje Chrystus Król. Zakochany
Chrystus zapanował i rządzi za życia
świętym kanonizowanym i nie ka-
nonizowanym, nawet grzesznikiem,
który bez Boga czuje się bezradny.

W tym świecie Chrystus Król jest
w duszach szlachetnych, dobrych,
czystych.

Tyle w nas Boga, ile jest w nas
dobroci.

Ks. Jan Twardowski
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ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY

24 listopada, w Uroczystość Chry-
stusa Króla, zakończy się w Kościele
Powszechnym Rok Wiary. Zadaniem
Roku Wiary, w zamyśle papieża Be-
nedykta XVI było przypomnienie, że
istnieje potrzeba odnalezienia drogi
wiary, aby ukazać, że wiara daje
radość i odnowiony entuzjazm spo-
tkania z Chrystusem. „Będziemy
wyznawać wiarę w zmartwychwsta-
łego Pana w naszych katedrach
i kościołach całego świata; w na-
szych domach i rodzinach, aby
każdy silnie odczuł potrzebę lep-
szego zrozumienia i przekazywania
przyszłym pokoleniom odwiecznej
wiary” (nr 8).

Podstawowe przesłanie Roku Wiary
zostało zawarte w liście Porta fidei.
Oto słowa Ojca Świętego: „Pragnie-
my, aby ten Rok rozbudził w każdym
wierzącym aspirację 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, która «jest
szczytem, do którego zmierza dzia-
łalność Kościoła, i jednocześnie ...
źródłem, z którego wypływa cała
jego moc». Jednocześnie pragniemy,
żeby świadectwo życia ludzi wierzą-
cych było coraz bardziej wiarygodne.
Zwłaszcza w tym Roku każdy wie-
rzący powinien ponownie odkryć
treść wiary wyznawanej, celebro-
wanej, przeżywanej i przemodlonej,
i zastanowić się nad samym aktem
wiary” (nr 9).

W Roku Wiary poprzez różne arty-
kuły w „Kanie”, sugestie modlitew-
ne, słowo Boże i adoracje, staraliśmy
się dzieciom i rodzinom podsunąć
pewne tematy do osobistej i rodzin-
nej refleksji. Na pewno nie wszystko
udało się zrealizować. Ale ufamy, że
podjęty trud przyniesie duchowe
owoce.

Warto postawić pytanie: co jeszcze
mogę uczynić, aby Credo, pierwszy
raz wyznane przez rodziców przy
chrzcie dziecka, stało się treścią mo-
dlitwy każdego ochrzczonego i każ-
dej wspólnoty wierzących.

Rok Wiary nosił w sobie znamiona
świętego czasu. Był wezwaniem do
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nawrócenia, otwarcia się na Boga,
który się objawia, i oddania Mu
swego życia. Oby owoce Roku Wiary
były obfite w życiu poszczególnych
osób i wspólnot.

Odmawianie Credo codzienną
modlitwą

Credo – wyznanie wiary, to osobi-
sta modlitwa, która powinna zaj-
mować wyróżnione miejsce pośród
innych form modlitewnych. Nie jest
to prośba ani dziękczynienie, lecz
wyznanie wiary. Gdy człowiek od-
kryje wielkość i głębię tego tekstu,
streszczającego w sobie całą Biblię,
wypowiada kolejne artykuły wiary
z całym zaangażowaniem umysłu
i serca.

W tradycji, pielęgnowanej od wie-
lu pokoleń i ciągle żywej w wielu
domach, Skład Apostolski należał
i należy do tzw. pacierza, a więc naj-
bardziej podstawowych i najczęściej
odmawianych modlitw. Dla niektó-
rych chrześcijan pacierz jest jedyną
modlitwą, którą codziennie odma-
wiają. Inni odeszli od tej tradycji
z różnych powodów. Jednym z nich
mogły być trudności, jakie spra-
wiało im powtarzanie każdego dnia
tekstu, w którym o nic nie prosi-
li, ani za nic nie dziękowali, tylko
powtarzali, że wierzą i w co wie-
rzą. Po co dziś znów powtarzać, że
wierzę, skoro mówiłem to wczoraj
i przedwczoraj?

Pytanie to jest bardzo ważne. Czy
rzeczywiście trzeba każdego dnia
ustami wyznawać swoją wiarę? W li-
ście apostolskim Porta fidei Ojciec

Święty Benedykt XVI pisze: „Nie
przypadkiem w pierwszych wiekach
chrześcijanie musieli nauczyć się
Credo na pamięć. Było ono ich
codzienną modlitwą, aby nie za-
pomnieć o zobowiązaniu przyjętym
wraz z chrztem. Słowami pełnymi
znaczenia przypomina o tym św.
Augustyn, kiedy w jednej z homilii
na temat redditio symboli, przeka-
zania Credo mówi: „Symbol świę-
tej tajemnicy, który otrzymaliście
wszyscy razem i który wyznaliście
jeden po drugim, jest słowami, na
których opiera się, jak na stałym
fundamencie, wiara Matki-Kościoła,
a fundamentem tym jest Chrystus
Pan... Otrzymaliście więc i powta-
rzaliście to, co wiernie powinniście
naśladować, co w duszy i sercu za-
wsze powinniście przechowywać, co
powinniście na łożach waszych od-
mawiać, o czym myślicie na placach
i miejscach publicznych, o czym tak-
że i podczas posiłków waszych nie
zapominajcie, strzeżcie tego w ser-
cu, chociaż ciało zasypia” (nr 9).

Codzienne odmawianie wyznania
wiary może być dla człowieka nu-
żące i stać się zwykłą recytacją
tekstu. W taką modlitwę człowiek
nie angażuje się sercem, lecz tyl-
ko ustami. By tego uniknąć trzeba
ciągle na nowo odkrywać wypowia-
danie wyznania wiary jako jedną
z najpiękniejszych modlitw chrze-
ścijanina.

Odmawianie Credo to radość
oglądania Boga

Inspiracją do takiego przeżywania
wyznania wiary są przeżycia aposto-
łów po zmartwychwstaniu, a wśród
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nich radość z tego, że mogli Go
ujrzeć. Pan Jezus wyjaśniał, że lu-
dzie czystego serca będą oglądać
Boga (por. Mt 5,8). Jest to najpierw
oglądanie poprzez wiarę. Wiele uwa-
gi poświęca temu tematowi Ojciec
Święty Franciszek w swej pierwszej
encyklice o wierze. Kiedy człowiek
mówi, że wierzy w Boga, to w tych
słowach zawarty jest początek „wi-
dzenia Boga”. Wiara jest bowiem
czymś więcej niż teoretyczną wie-
dzą. Kiedy człowiek w czasie Mszy
świętej, w czasie odmawiania różań-
ca lub w indywidualnej modlitwie
wyznaje poszczególne prawdy wia-
ry, jego myśl, uwaga i serce są
skierowane ku Bogu.

Tekst Credo ukazuje człowiekowi
prawdę o wszechmocnym Stworzy-
cielu i Ojcu, o Jego Jedynym Synu,
który stał się człowiekiem, o Du-
chu Świętym, osobową Miłością jed-
noczącą Ojca i Syna, o Kościele
świętym i bogactwie darów, które
Chrystus mu ofiarował. Takie wy-
znanie to coś więcej niż tylko słowa.
Gdy człowiek pozwala się prowadzić
wierze, jego oczy są coraz bardziej
utkwione w prawdziwym Bogu i Je-
go Kościele. Wiarą spotyka Boga,
wie, że Bóg jest tu i patrzy na niego
z miłością. On również patrzy na
niewidzialnego Ojca, Syna i Ducha
Świętego. Usta wypowiadają słowa,
które wyrażają wiarę, a serce zanu-
rza się w Bogu, o którym mówią
usta. Wtedy wyznanie wiary staje
się także pieśnią miłości.

Odmawianie Credo to śpiew
miłującego serca

Inspiracją do takiego przeżywania
Credo jest fragment księgi Izajasza
proroka: „Chcę zaśpiewać memu
Przyjacielowi pieśń o Jego miłości
ku swojej winnicy!” (Iz 5,1). Każdy
fragment wyznania wiary opowia-
da o miłości Boga. Bóg jest miłością
i stworzył świat z miłości do człowie-
ka. Syn Boży stał się człowiekiem
z miłości do nas. Miłość kierowała
Jego krokami przez całe życie. Miło-
ścią jest Duch Święty, który od Ojca
i Syna pochodzi. Z miłości trójjedy-
nego Boga zostały nam ofiarowane
niezwykłe dary: Kościół święty, a w
nim odpuszczenie grzechów i życie
wieczne.

Mając tę świadomość można od-
mawiać Credo jako najpiękniejszą
pieśń o Bogu i Jego miłości do ludzi.
Ta pieśń ma dwanaście zwrotek,
a każda z nich, stanowiąc osob-
ny artykuł wiary, powoduje drżenie
serca i radość duszy, budzi nadzieję
i ukazuje perspektywę życia, mo-
bilizuje do tego, aby z tą radosną
nowiną o Bogu i Jego miłością iść
do świata, uzdalnia człowieka do
tego, aby iść do świata i być w nim
świadkiem Chrystusa. Jest to nowa
pieśń, którą mogą śpiewać tylko
nowi ludzie, ci, którzy prawdziwie
uwierzyli i poszli drogą, którą wiara
im wskazała.

Odmawianie Credo to moc
do zwyciężenia zła

Chrystus zachęcał swoich uczniów:
„Miejcie odwagę: Jam zwyciężył
świat” (J 16,35), a św. Jan wyjaśniał,
że przez wiarę mamy udział w tym
zwycięstwie: „Tym właśnie zwycię-
stwem, które zwyciężyło świat, jest
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nasza wiara” (1 J 5,4). Również
św. Paweł tłumaczył, jak niezwy-
kłe znaczenie ma wiara wyznawana
ustami: „Jeżeli więc ustami swoimi
wyznasz, że Jezus jest Panem, i w
sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych – osiągniesz
zbawienie. Bo sercem przyjęta wia-
ra prowadzi do usprawiedliwienia,
a wyznawanie jej ustami – do zba-
wienia” (Rz 10,9–10).

Wyznawanie wiary ma ogromny
wpływ na całe życie człowieka. Im
gorliwiej człowiek tę wiarę wyznaje,
tym bardziej staje się ona mocniej-
sza. Dotyczy to również odmawiania
Credo. Święty Ambroży pisał: „Ten
Symbol jest pieczęcią duchową, jest
medytacją naszego serca i jest jego
jak gdyby zawsze obecną obroną.
Jest niewątpliwie skarbem, którego
strzeżemy w naszym sercu”. W po-
dobny sposób znaczenie Symbolu
ukazywał św. Augustyn: „Otrzymu-
jecie formułę wiary, zwaną Sym-
bolem. Kiedy już ją przyjmiecie,
opieczętujcie nią serce i po cichu
powtarzajcie ją codziennie. Zanim
zaśniecie, zanim wyjdziecie, uzbrój-
cie się w wasz Symbol”.

Symbol, a więc dwanaście artyku-
łów wiary, wypisane w sercu i wy-
powiedziane ustami, są jak zbroja,
która broni człowieka przed pokusą
złego i jak broń, która uzdalnia
walczącego do zwycięstwa. Jednym
z przykładów takiego przeżywania
wyznania wiary jest postawa św.
Wincentego a Paulo. W pewnym
okresie swego życia przeżywał on
czas ciemności i wielkich pokus
przeciw wierze. „ U kresu sił Win-
centy przepisał «Wierzę w Boga»

i papier ten umieścił na sercu,
mówiąc Panu Bogu, że ilekroć na-
pastowany przez szatana przyłoży
rękę do piersi, będzie tym samym
mówić, że ze wstrętem odrzuca na-
pastnika” (H. Lavedan, Powiernik
galerników, 87).

Wypada powtórzyć tu słowa św.
Jana Apostoła: „Tym właśnie zwy-
cięstwem, które zwyciężyło świat,
jest nasza wiara” (1 J 5,4).

Symbol wiary to skarb,
który sobie przekazujemy

Gdy katechumeni przygotowują się
do przyjęcia sakramentów chrze-
ścijańskiej inicjacji, Kościół przeka-
zuje im w specjalnych obrzędach
dwie modlitwy. Pierwszą jest Sym-
bol wiary, a drugą modlitwa Pańska.
Obydwie są streszczeniem Ewange-
lii, obydwie należą do największych
skarbów, jakie Kościół posiada i ty-
mi skarbami się dzieli. W obydwu
kryje się moc zdolna przemienić
życie człowieka, ubogacić życie ro-
dziny, nadać nowy dynamizm życiu
wspólnoty parafialnej.

Postanowienie:
Oby, po przeżyciu Roku Wiary,
Skład Apostolski stał się dla wszyst-
kich członków wspólnot parafial-
nych umiłowaną modlitwą i jedną
z najpiękniejszych, jakie odmawia-
ją. Obyśmy wszyscy nadal odkrywali
piękno tej modlitwy, opowiadającej
o Bogu i człowieku, wprowadzającej
każdego z nas w świat miłości, która
wszystko zwycięża.

11



Wyznanie wiary w czasie
Eucharystii

Zwracajmy szczególną uwagę na
różnorodne znaki, które są związa-
ne z wyznawaniem wiary w czasie
Eucharystii, a także te, które spo-
tykamy w codziennym życiu. Pro-
ponujemy również, aby Rok Wiary
upamiętnić szczególnym rodzajem
znaku, przypominającym o Sym-
bolu wiary. Np. na dużej tablicy
wypisać Credo, poszczególne praw-
dy wiary i powiesić w widocznym
miejscu. Przed posiłkiem czy przy
wspólnej modlitwie, można wezwa-
niami Credo uwielbić Boga.

Przypominając sobie tę prakty-
kę Kościoła chcemy dziś uważniej
przyjrzeć się gestowi, który jest
przewidziany w Credo, które odma-
wiamy w niedziele i uroczystości
w czasie Eucharystii. Dokumenty
liturgiczne podają takie zalecenie:
„Wyznanie wiary śpiewa lub recy-
tuje kapłan razem z ludem (por.
nr 68). Wszyscy stoją. Na słowa:
I za sprawą Ducha Świętego itd.
głęboko się pochylają, a w uroczy-
stości Zwiastowania i Narodzenia
Pańskiego przyklękają” (137).

Dlaczego Kościół wprowadził taki
nakaz? Wprowadził go na tej sa-
mej zasadzie, na jakiej wprowadził
różne gesty w różnych modlitwach.
W tym przypadku głęboki skłon,
a dwa razy w roku przyklęknię-
cie, ma zwrócić szczególną uwagę
na jedną z prawd wiary. Chodzi
o prawdę kluczową dla chrześcijań-
stwa, a jest nią prawda o tym, że

Bóg stał się człowiekiem. Czy moż-
na o tej prawdzie mówić tak, jakby
człowiek opowiadał o czymś mało
ważnym? Nikt, kto ma choć trochę
świadomości, czym jest Wcielenie
Syna Bożego i co to znaczy, że Bóg
zamieszkał pośród ludzi i dokonał
dzieła odkupienia, ten nie potrafi
o tej prawdzie mówić bez ciągle
na nowo przeżywanego zdumienia,
zachwytu, wdzięczności i gotowo-
ści przyjmowania Tego, który także
dziś przychodzi, by wejść w nasze
życie. Tu nie wystarczają same sło-
wa. Potrzebne jest zaangażowanie
całego ciała. Człowiek więc skła-
nia się głęboko przed tajemnicą,
która się kiedyś dokonała i która
nieustannie się uobecnia.

Postanowienie:
Dobrze by było, aby jednym z owo-
ców Roku Wiary, było głębsze zro-
zumienie tego znaku i przeżywanie
go z całym zaangażowaniem umy-
słu i serca. W wielu wspólnotach
znak ten nie istnieje. Wierni nie
wykonują skłonu, a duszpasterze
nie wyjaśniają znaczenia tej pro-
stej czynności. Teraz jest wyjątkowa
okazja, aby ten szczegół, który tylko
z pozoru wydaje się mało ważnym
elementem, przyczynił się do tego,
aby głębiej przeżywać całe Credo.

Bardzo ważną rolę odgrywają rów-
nież znaki religijne w domach ludzi
wierzących. Ci, którzy swoją wia-
rę przeżywają głęboko i starają się
według niej żyć, zazwyczaj mają
w swoich mieszkaniach takie zna-
ki. Wyróżnione miejsce wśród nich
ma znak krzyża. Są również obrazy
i rzeźby, przedstawiające Chrystusa,
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Maryję, aniołów lub świętych. Nie
może zabraknąć miejsca na księgę
Pisma Świętego, którą członkowie
rodziny odczytują w czasie wspól-
nego spotkania.

Wyznanie wiary życiowym
zadaniem

Starajmy się dostrzec w Wyznaniu
wiary ważne życiowe zadanie, któ-
re Chrystus ujął w słowach: „Na
tym polega dzieło zamierzone przez
Boga, abyście uwierzyli w Tego,
którego On posłał” (J 6,29).

Żydzi rzekli do Jezusa: Cóż mamy
czynić, abyśmy wykonywali dzieła
Boże? Jezus odpowiadając rzekł do
nich: Na tym polega dzieło zamie-
rzone przez Boga, abyście uwierzyli
w Tego, którego On posłał”
(J 6,28–29).

Człowiek pyta o wiele dzieł, a Chry-
stus wskazuje na jedno Dzieło. Tak
było w rozmowie z Żydami, tak też
było z rozmowie z Martą: „Marto,
Marto, troszczysz się i niepokoisz
o wiele, a potrzeba mało albo tyl-
ko jednego. Maria obrała najlepszą
cząstkę, której nie będzie pozbawio-
na” (Łk 10,41–42).

Wiara w tak głębokie zjednoczenie
z Chrystusem nie jest tym samym,
co akty modlitewne, wykonywana
praca czy znoszone cierpienie. Wia-
ra otwiera człowiekowi oczy na
nową rzeczywistość, nowy byt, ja-
kim jesteśmy. Św. Paweł nazywa
chrześcijan nowymi ludźmi. Mówi,
że „wszystko stało się nowe”
(2 Kor 5,17).

Kto ma taką wiarę, ten przeżywa
wszystko w zjednoczeniu z Jezusem
i coraz bardziej poddaje się Je-
go Duchowi. Na tym fundamencie
nowego znaczenia nabiera pytanie
o dzieła, które mamy w życiu wyko-
nywać. Tych dzieł jest wiele, gdyż
codziennie stajemy do pracy, prze-
żywamy spotkania z ludźmi, stara-
my się realizować powołanie. Każde
z nich jest przeżywane w zjednocze-
niu z Jezusem i jako odpowiedź na
Jego miłość. Wtedy człowiek powta-
rza za św. Pawłem: „Obecne życie
moje jest życiem wiary w Syna Bo-
żego, który umiłował mnie i samego
siebie wydał za mnie” (Ga 2,20).

O tym podstawowym Dziele ży-
cia, którego oczekuje od nas Ojciec
niebieski, a którym jest uwierze-
nie w Jego Syna, przypomina nam
również codzienne odmawiane wy-
znanie wiary. Wyznając ją, zarówno
indywidualnie jak i we wspólnocie,
człowiek potwierdza, że według wia-
ry chce żyć i że przyjmuje obecność
Boga w swoim życiu.

Prawda ta jaśnieje jeszcze wyraź-
niej, gdy człowiek rozważy słowa
Jezusa o Duchu Świętym, który
przekonuje świat o grzechu. Oka-
zuje się, że podobnie jak jedno jest
Dzieło, którego oczekuje od nas Oj-
ciec niebieski, tak jeden jest Grzech,
o którym przekonuje Duch Święty.
Oto słowa Jezusa: „Pożyteczne jest
dla was moje odejście. Bo jeżeli nie
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do
was. A jeżeli odejdę, poślę Go do
was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona
świat o grzechu, o sprawiedliwości
i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą
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we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo
idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;
wreszcie o sądzie – bo władca tego
świata został osądzony” (J 16,7–11).

Ojciec Święty Jan Paweł II wyja-
śniając te słowa w encyklice o Du-
chu Świętym pisał: „Przekonując
świat o grzechu Golgoty, o śmierci
niewinnego Baranka – jak to ma
miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy –
Duch Święty przekonuje zarazem
o każdym grzechu, gdziekolwiek
i kiedykolwiek popełnionym w dzie-
jach człowieka: ukazuje bowiem je-
go związek z Krzyżem Chrystusa.
«Przekonywanie» – to wykazywa-
nie zła grzechu, każdego grzechu
– w relacji do Krzyża Chrystusa.
Ukazany w tej relacji grzech, zo-
staje rozpoznany w pełnej skali zła,
jaka jest mu właściwa, zostaje zi-
dentyfikowany w pełnym wymiarze
mysterium iniquitatis (por. 2 Tes
2,7), jakie w sobie zawiera i kryje.
Tego wymiaru grzechu człowiek nie
zna – absolutnie nie zna – poza
Krzyżem Chrystusa. Nie może też
być o nim «przekonany», jak tyl-
ko przez Ducha Świętego: Ducha
Prawdy i Pocieszyciela zarazem.

Równocześnie bowiem grzech, uka-
zany w relacji do Krzyża Chrystusa,
zostaje zidentyfikowany w pełnym
zarazem wymiarze «mysterium pie-
tatis» (por. 1 Tm 3,16), jak to uka-
zała posynodalna Adhortacja Apo-
stolska Reconciliatio et paeniten-
tia. Tego wymiaru grzechu człowiek
również nie zna – absolutnie nie
zna – poza Krzyżem Chrystusa.
I o nim również nie może być

«przekonany», jak tylko przez Du-
cha Świętego: Tego, który «przenika
głębokości Boże»” (nr 32).

Grzech niewiary, a także niedo-
wierzania jest udziałem nie tylko
tych, którzy oddalili się od Boga.
W pewien sposób dotyka on rów-
nież tych, którzy bardzo starają się
o wierność Bożym przykazaniom.
Z refleksji nad tą tajemnicą po-
wstało dziesięć „Znaków niewiary
chrześcijan”. Zawarte w nich sfor-
mułowania „nie wierzą” są zachętą
do przemyśleń nad tymi obszarami
życia, w które może wciskać się
zwątpienie i niedowierzanie.

1. Nie wierzą, że Bóg rządzi świa-
tem. Uważają, że światem rządzi
pieniądz i chęć zaspokajania przy-
jemności.

2. Nie wierzą, że Bóg jest ich
prawdziwym Ojcem. Uważają się za
dorosłych i nie potrafią być dziećmi.

3. Nie wierzą, że Chrystus przyniósł
światu pokój. Ciągle się czegoś boją
i stale się denerwują.

4. Nie wierzą, że Chrystus nadał
zbawczą wartość ludzkiemu cierpie-
niu. Zachowują się tak, jakby krzyż
nie miał żadnego sensu.

5. Nie wierzą, że Chrystus jest
zawsze z nimi. Nie potrafią dostrzec
Jego obecności ani w sobie ani
w drugim człowieku.

6. Nie wierzą, że są świątynią Ducha
Świętego. Szukają Boga poza sobą
i doświadczają wewnętrznej pustki.

7. Nie wierzą, że stanowią jedno
Ciało Chrystusa – Kościół. Uważają,
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że nie ponoszą odpowiedzialności za
to, co się dzieje w parafii czy diecezji.

8. Nie wierzą, że w sakramentach
Bóg spieszy im z pomocą. Chcą
wszystko zawdzięczać sobie i do
wszystkiego dojść własnymi siłami.

9. Nie wierzą, że lepiej jest umrzeć
niż zgrzeszyć. Uważają, że lepiej
jest zdradzić Boga, niż stracić jakieś
ziemskie dobra.

10. Nie wierzą, że są posłani do świa-
ta, aby uobecniać w nim królestwo
Boże. Ich ideałem jest jak najlepiej
urządzić się na tym świecie.

Nawet gdy człowiek nie ma wąt-
pliwości co do prawd zawartych
w Credo, to może się nieraz za-
stanawiać, czy jego wiara jest dość
mocna, aby kształtować życie. Po-
dane powyżej przykłady „Znaków
niewiary chrześcijan”, mogą pomóc
w tej refleksji.

Postanowienie:

Rok Wiary się nie kończy, nastą-
pi tylko zamknięcie, ale zadania
ewangelizacyjne nadal stanowią wy-
zwanie dla Kościoła. Każdy chrze-
ścijanin powinien, z apostolskim
zapałem, jaki cechował Pawła, któ-
ry dochodzi do stwierdzenia: „Bia-
da mi bowiem, gdybym nie głosił
Ewangelii!” (1 Kor 9,16) – włączyć
się w długi proces głoszenia Ewan-
gelii, która od pierwszych wieków
ery chrześcijańskiej po czasy obec-
ne przemierzała historię i budowała
wspólnoty wierzących we wszyst-
kich częściach świata. Małe czy
duże, są one owocem poświęcenia
misjonarzy i niemałej liczby mę-
czenników, pokoleń świadków Jezu-
sa, których z wdzięcznością wspo-
minamy.

Opr. ks. Adam Kroll

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Jaką rolę w życiu małżeńskim winna pełnić płciowość?

Płciowość ludzka podporządko-
wana jest miłości małżeńskiej,
która jest najdoskonalszą formą
miłości. W cielesnym zjednocze-
niu męża i żony urzeczywist-
nia się podwójny cel małżeń-
stwa: dobro samych małżonków
oraz przekazywanie życia. Mi-
łość małżeńska jest więc wyra-
zem wzajemnej wierności i płod-
ności małżonków.

� KKK 2360: Płciowość jest podpo-
rządkowana miłości małżeńskiej

mężczyzny i kobiety. W małżeń-
stwie cielesna intymność małżon-
ków staje się znakiem i rękoj-
mią komunii duchowej. Między
ochrzczonymi więzy małżeńskie
są uświęcone przez sakrament.

� KKK 2361: Płciowość, przez któ-
rą mężczyzna i kobieta oddają się
sobie wzajemnie we właściwych
i wyłącznych aktach małżeńskich,
nie jest bynajmniej zjawiskiem
czysto biologicznym, lecz dotyczy
samej wewnętrznej istoty osoby
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ludzkiej jako takiej. Urzeczywist-
nia się ona w sposób prawdziwie
ludzki tylko wtedy, gdy stano-
wi integralną część miłości, którą
mężczyzna i kobieta wiążą się ze
sobą aż do śmierci.
Tobiasz podniósł się z łóżka i po-
wiedział do Sary: „Wstań, siostro,
módlmy się i błagajmy Pana nasze-
go, aby okazał nam miłosierdzie
i ocalił nas”. Wstała i ona i zaczęli
się modlić i błagać, aby dostąpić
ocalenia. I zaczęli tak mówić: Bądź
uwielbiony, Boże ojców naszych...
Tyś stworzył Adama, i stworzyłeś
dla niego pomocną ostoję – Ewę,
jego żonę, i z obojga powstał ro-
dzaj ludzki. I Ty rzekłeś: Nie jest
dobrze być człowiekowi samemu,
uczyńmy mu pomocnicę podobną
do niego. A teraz nie dla rozpusty
biorę tę siostrę moją za żonę, ale
dla związku prawego. Okaż mnie
i jej miłosierdzie i pozwól razem
dożyć starości! I powiedzieli kolej-
no: Amen, amen! A potem spali
całą noc (Tb 8,4–9).

� KKK 2362: Akty, przez które
małżonkowie jednoczą się z sobą
w sposób intymny i czysty, są
uczciwe i godne; a jeśli spełniane
są prawdziwie po ludzku, są ozna-
ką i podtrzymaniem wzajemnego
oddania się, przez które małżon-
kowie ubogacają się sercem ra-
dosnym i wdzięcznym. Płciowość
jest źródłem radości i przyjem-
ności: Sam Stwórca sprawił, że
małżonkowie we wspólnym, cał-
kowitym oddaniu się fizycznym
doznają przyjemności i szczęścia
cielesnego i duchowego. Gdy więc
małżonkowie szukają i używają tej

przyjemności, nie czynią niczego
złego, korzystają tylko z tego, cze-
go udzielił im Stwórca. I w tym jed-
nak powinni małżonkowie umieć
pozostawać w granicach słusznego
umiarkowania.

� KKK 2363: Przez zjednoczenie
małżonków urzeczywistnia się po-
dwójny cel małżeństwa: dobro sa-
mych małżonków i przekazywa-
nie życia. Nie można rozdzielać
tych dwóch znaczeń, czyli war-
tości małżeństwa, bez naruszenia
życia duchowego małżonków i na-
rażenia dobra małżeństwa oraz
przyszłości rodziny. Miłość mał-
żeńska mężczyzny i kobiety po-
winna więc spełniać podwójne wy-
maganie: wierności i płodności.

� KKK 2364: Wspólnota życia
i miłości małżeńskiej, ustanowio-
na przez Stwórcę i unormowa-
na Jego prawami, zawiązuje się
przez przymierze małżeńskie, czy-
li przez nieodwołalną osobistą zgo-
dę. Małżonkowie oddają się sobie
wzajemnie w sposób ostateczny
i całkowity. Już nie są dwoje,
ale stanowią odtąd jedno ciało.
Przymierze dobrowolnie zawarte
przez małżonków nakłada na nich
obowiązek podtrzymywania jego
jedności i nierozerwalności. „Co...
Bóg złączył, tego człowiek niech
nie rozdziela!” (Mk 10,9).

� KKK 2365: Wierność oznacza sta-
łość w dochowywaniu danego sło-
wa. Bóg jest wierny. Sakrament
małżeństwa wprowadza mężczy-
znę i kobietę w wierność Chry-
stusa wobec Jego Kościoła. Przez
czystość małżeńską świadczą oni
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wobec świata o tej tajemnicy:
Święty Jan Chryzostom proponuje
młodym małżonkom skierowanie
takich słów do swoich małżonek:
Wziąłem cię w swoje ramiona
i kocham cię bardziej niż mo-
je życie. Albowiem życie obecne
jest niczym, a moim najgorętszym
pragnieniem jest przeżyć je z tobą
w taki sposób, abyśmy mieli pew-
ność, że nie będziemy rozdzieleni
i w tym życiu, które jest dla nas
przygotowane... Miłość do ciebie
przedkładam ponad wszystko i nic
nie byłoby dla mnie boleśniejsze
od niezgadzania się z tobą.

� KKK 2366: Płodność jest darem,
celem małżeństwa, ponieważ mi-
łość małżeńska ze swojej natury
zmierza do tego, by być płod-
ną. Dziecko nie przychodzi z ze-
wnątrz jako dodane do wzajemnej
miłości małżonków; wyłania się
w samym centrum tego wzajem-
nego daru, którego jest owocem
i wypełnieniem. Dlatego Kościół,
który „opowiada się za życiem,
naucza, że każdy akt małżeński
powinien pozostać sam przez się
otwarty na przekazywanie życia
ludzkiego. Nauka ta, wielokrotnie
podawana przez Urząd Nauczy-
cielski Kościoła, ma swoją podsta-
wę w ustanowionym przez Boga
nierozerwalnym związku, którego
człowiekowi nie wolno samowol-
nie zrywać, między podwójnym
znaczeniem aktu małżeńskiego:
znaczeniem jednoczącym i pro-
kreacyjnym.

� KKK 2367: Małżonkowie, powo-
łani do dawania życia, uczestniczą

w stwórczej mocy i w ojcostwie
Boga. W spełnianiu obowiązku,
jakim jest przekazywanie życia
i wychowywanie, obowiązku, któ-
ry trzeba uważać za główną ich mi-
sję, są współpracownikami miłości
Boga-Stwórcy i jakby jej wyrazi-
cielami. Przeto mają wypełniać
zadanie swoje w poczuciu ludzkiej
i chrześcijańskiej odpowiedzialno-
ści.

� KKK 2368: Szczególny aspekt tej
odpowiedzialności dotyczy regula-
cji poczęć. Z uzasadnionych po-
wodów małżonkowie mogą chcieć
odsunąć w czasie przyjście na
świat swoich dzieci. Powinni więc
troszczyć się, by ich pragnienie
nie wypływało z egoizmu, lecz
było zgodne ze słuszną wielko-
dusznością odpowiedzialnego ro-
dzicielstwa. Poza tym, dostosują
swoje postępowanie do obiektyw-
nych kryteriów moralności: Kie-
dy chodzi o pogodzenie miłości
małżeńskiej z odpowiedzialnym
przekazywaniem życia, wówczas
moralny charakter sposobu po-
stępowania nie zależy wyłącznie
od samej szczerej intencji i oceny
motywów, lecz musi być określo-
ny w świetle obiektywnych kry-
teriów, uwzględniających naturę
osoby ludzkiej i jej czynów, które
to kryteria w kontekście prawdzi-
wej miłości strzegą pełnego sensu
wzajemnego oddawania się sobie
i człowieczego przekazywania ży-
cia; a to jest niemożliwe bez kulty-
wowania szczerym sercem cnoty
czystości małżeńskiej.

� KKK 2369: Jeżeli zatem zostaną
zachowane te dwa istotne aspekty
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stosunku małżeńskiego, jednoczą-
cy i prokreacyjny, to wtedy zacho-
wuje on w pełni swoje znaczenie
wzajemnej i prawdziwej miłości
oraz swoje odniesienie do bardzo
wzniosłego powołania do rodziciel-
stwa.

� KKK 2370: Okresowa wstrze-
mięźliwość, metody regulacji po-
częć oparte na samoobserwacji
i odwoływaniu się do okresów nie-
płodnych są zgodne z obiektyw-
nymi kryteriami moralności. Me-
tody te szanują ciało małżonków,
zachęcają do wzajemnej czułości
i sprzyjają wychowaniu do auten-
tycznej wolności. Jest natomiast
wewnętrznie złe wszelkie działa-
nie, które – czy to w przewidy-
waniu aktu małżeńskiego, podczas
jego spełniania, czy w rozwoju jego
naturalnych skutków – miałoby za
cel uniemożliwienie poczęcia lub
prowadziłoby do tego.
Naturalnej „mowie”, która wyra-
ża obopólny, całkowity dar mał-
żonków, antykoncepcja narzuca
„mowę” obiektywnie sprzeczną,
czyli taką, która nie wyraża całko-
witego oddania się drugiemu; stąd
pochodzi nie tylko czynne odrzu-
cenie otwarcia się na życie, ale
również sfałszowanie wewnętrz-
nej prawdy miłości małżeńskiej,
powołanej do całkowitego osobo-
wego daru... Różnica antropolo-
giczna, a zarazem moralna, jaka
istnieje pomiędzy środkami anty-
koncepcyjnymi a odwołaniem się
do rytmów okresowych... w osta-
tecznej analizie dotyczy dwóch,
nie dających się z sobą pogodzić,

koncepcji osoby i płciowości ludz-
kiej.

� KKK 2371: Niech zaś wszyscy
wiedzą, że życie ludzkie i zadanie
przekazywania go nie ograniczają
się tylko do perspektyw docze-
sności i nie mogą tylko w niej
samej znajdować swego wymiaru
i zrozumienia, lecz mają zawsze
odniesienie do wiecznego przezna-
czenia ludzkiego.

� KKK 2372: Państwo jest odpo-
wiedzialne za dobrobyt obywateli.
Z tej racji jest więc rzeczą uzasad-
nioną, by wpływało ono na ukie-
runkowanie demografii ludności.
Może to robić przez obiektywną
i pełną szacunku informację, ale
nigdy nie autorytatywnie i sto-
sując przymus. Nie może ono
w sposób uzasadniony zastępo-
wać inicjatywy małżonków, którzy
pierwsi są odpowiedzialni za wy-
dawanie na świat i wychowywanie
swoich dzieci. W tej dziedzinie nie
jest ono upoważnione do inter-
weniowania za pomocą środków
przeciwnych prawu moralnemu.

� KKK 2373: Pismo święte oraz tra-
dycyjna praktyka Kościoła widzą
w rodzinach wielodzietnych znak
Bożego błogosławieństwa i wiel-
koduszności rodziców.

� KKK 2374: Bezpłodność sprawia
małżonkom wiele cierpienia. Cóż
zechcesz mi dać – pytał Abram
Boga – „skoro zbliżam się do kre-
su mego życia, nie mając potom-
ka...?” (Rdz 15,2). „Spraw, abym
miała dzieci; bo inaczej przyjdzie
mi umrzeć!” – wołała Rachela do
swego męża Jakuba (Rdz 30,1).
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� KKK 2375: Badania naukowe,
które zmierzają do zmniejszenia
ludzkiej bezpłodności, zasługują
na poparcie pod warunkiem, że
będą służyć osobie ludzkiej, jej
niezbywalnym prawom oraz jej
prawdziwemu i integralnemu do-
bru, zgodnie z zamysłem i wolą
Boga.

� KKK 2376: Techniki, które po-
wodują oddzielenie rodzicielstwa
wskutek interwencji osoby spo-
za małżeństwa (oddawanie sper-
my lub jaja, macierzyństwo za-
stępcze), są głęboko niegodziwe.
Techniki te (sztuczna inseminacja
i sztuczne zapłodnienie heterolo-
giczne) naruszają prawo dziecka
do urodzenia się z ojca i matki,
których zna i którzy połączeni są
węzłem małżeńskim. Techniki te
pozostają w sprzeczności z wy-
łącznym prawem małżonków do
„stania się ojcem i matką wyłącz-
nie dzięki sobie”.

� KKK 2377: Techniki te prak-
tykowane w ramach małżeństwa
(sztuczna inseminacja i sztucz-
ne zapłodnienie homologiczne) są
być może mniej szkodliwe, jednak-
że pozostają one moralnie niedo-
puszczalne. Powodują oddzielenie
aktu płciowego od aktu prokre-
acyjnego. Akt zapoczątkowujący
istnienie dziecka przestaje być ak-
tem, w którym dwie osoby oddają
się sobie nawzajem. Oddaje (on)
życie i tożsamość embrionów w rę-
ce lekarzy i biologów, wprowadza
panowanie techniki nad pocho-
dzeniem i przeznaczeniem osoby
ludzkiej. Tego rodzaju panowanie

samo w sobie sprzeciwia się god-
ności i równości, które winny być
uznawane zarówno w rodzicach,
jak i w dzieciach. Przekazywa-
nie życia jest jednak pozbawio-
ne z moralnego punktu widzenia
właściwej sobie doskonałości, jeśli
nie jest chciane jako owoc aktu
małżeńskiego, to jest specyficzne-
go aktu zjednoczenia małżonków.
Tylko poszanowanie związku, któ-
ry istnieje między znaczeniami ak-
tu małżeńskiego, i szacunek dla
jedności istoty ludzkiej umożliwia
rodzicielstwo zgodne z godnością
osoby ludzkiej.

� KKK 2378: Dziecko nie jest czymś
należnym, ale jest darem. Naj-
większym darem małżeństwa jest
osoba ludzka. Dziecko nie może
być uważane za przedmiot własno-
ści, za coś, do czego prowadziło-
by uznanie rzekomego „prawa do
dziecka”. W tej dziedzinie jedynie
dziecko posiada prawdziwe prawa:
prawo, by być owocem właściwego
aktu miłości małżeńskiej rodziców
i jako osoba od chwili swego po-
częcia mająca również prawo do
szacunku.

� KKK 2379: Ewangelia ukazuje,
że bezpłodność fizyczna nie jest
absolutnym złem. Małżonkowie,
którzy po wyczerpaniu dozwolo-
nych środków medycznych cier-
pią na bezpłodność, złączą się
z krzyżem Pana, źródłem wszel-
kiej duchowej płodności. Mogą oni
dać dowód swej wielkoduszności,
adoptując opuszczone dzieci lub
pełniąc ważne posługi na rzecz
bliźniego.

Opr. ks. Adam Kroll
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ŚWIĘTY JAN BOSKO – „KSIĄŻĘ WYCHOWAWCÓW”

Święty Jan Bosko nazwany był przez
papieża Piusa IX „księciem wycho-
wawców”. Jego hasło, które było jego
mottem życiowym brzmiało: „Daj
mi duszę, resztę zabierz”. Wskazy-
wało one drogę wcielenia Ewangelii
w codzienność. Dla umocnienia wiary
w młodych ludziach oddał nie tylko
swoje siły i życie, ale przede wszyst-
kim założył w Kościele zgromadzenia
zakonne, których członkowie reali-
zują do dziś cel zbawienia młodzieży.

Św. Jan Bosko urodził się 16 sierpnia
1815 roku w Becchi, w przysiółku na-
leżącym do gminy Castelnuovo d’Asti
– 40 kilometrów od Turynu. W póź-
niejszych czasach osadę przemiano-
wano na Castelnuovo Don Bosco.
Jego ojciec, Franciszek zmarł kiedy
Jan miał zaledwie 2 lata. Matka,

Małgorzata musiała zająć się utrzy-
maniem trzech synów: Antoniego,
Józefa i Jana. Podstawą w wychowa-
niu dzieci było dla matki życie reli-
gijne. Wykorzystywała każdą okazję,
by mówić chłopcom o Opatrzności
i sądzie Bożym. Wychowywała ich
po spartańsku. Takie twarde życie
uczyniło z nich ludzi silnych, nie
cofających się przed trudnościami.

W 1824 roku, kiedy Jan miał 9 lat,
Pan Bóg objawił mu we śnie je-
go przyszłą misję: Janek we śnie
znalazł się wśród tłumu chłopców,
którzy krzyczeli i przeklinali. Chciał
ich uciszyć, zaczął krzyczeć i grozić
im pięścią. Wówczas zbliżył się do
niego dostojny, pięknie ubrany męż-
czyzna, który zawołał go po imieniu
i powiedział: – Musisz zjednać so-
bie przyjaciół łagodnością i miłością,
nigdy szturchańcami. Zacznij więc
natychmiast mówić im o brzydocie
grzechu i o pięknie cnoty.

W latach 1831–1835 ukończył szkołę
podstawową w Castelnuovo i średnią
w Chieri. Nie znajdując funduszów
na ich opłatę, musiał pracować dodat-
kowo w różnych zawodach, by zdo-
być konieczne podręczniki i opłacić
nauczycieli. Musiał także pomyśleć
o własnym utrzymaniu, mieszkając
na stancji. Dorabiał przez dawanie
korepetycji. Po ukończeniu szkoły
średniej Jan został przyjęty do wyż-
szego seminarium duchownego w Tu-
rynie. Tu pod kierunkiem św. Józefa
Cafasso, wykładowcy i spowiednika,
czynił znaczne postępy w doskonało-
ści chrześcijańskiej.
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Ratowanie zapuszczonych moralnie
chłopców – ta myśl przenikała jego
umysł od najmłodszych lat. Pragnie-
nie wychowawcze św. Jana Bosko
oraz wielka miłość do młodzieży
zaowocowała podczas jego pobytu
w Turynie, gdy jako kapłan (święce-
nia otrzymał w 1841 r.) zaopiekował
się młodzieżą z ulicy, dla której
zorganizował oratorium, które stało
się miejscem życia młodych; miej-
scem modlitwy, nauki, pracy, zabawy,
twórczości, wypoczynku. W ciągu
15 lat stworzył niezwykłą wspólno-
tę, która zajmowała się opuszczoną
i biedną młodzieżą. Następnie po-
wstawały szkoły zawodowe, warsz-
taty i zakłady wychowawcze, lecz
przede wszystkim zrodziła się me-
toda wychowawcza księdza Bosko,
nazwana systemem prewencyjnym,
oparta na trzech podstawowych za-
sadach: miłości, rozumie i religii.
Święty wymagał od chłopców pra-
cy nad sobą, aktywnego spędzania
wolnego czasu i twórczości.

Działalność św. Jana Bosko przynio-
sła wspaniałe owoce. Święty założył
dwie rodziny zakonne: Pobożne To-
warzystwo Św. Franciszka Salezego
dla młodzieży męskiej (1859) (sale-
zjanie) i zgromadzenie Córek Maryi
Wspomożycielki Wiernych dla dziew-
cząt (1872). Położył także wielkie
zasługi w zakresie udostępniania li-
teratury katolickiej. Rozpoczął od
wydawania żywotów świętych i bio-
grafii papieży. Potem pojawiły się
Czytanki Katolickie na każdy mie-
siąc. Od roku 1877 dla wszystkich
przyjaciół swoich dzieł zaczął wy-
dawać miesięcznik „Biuletyn Sale-
zjański”. Wszystkie pisma, wydane
drukiem staraniem św. Jana Bosko
doszły do 1174 pozycji, co razem
obejmuje 37 tomów, w tym on sam

napisał i wydał 130 książek i ksią-
żeczek. Jego droga do świętości –
uświęcanie się przez pracę i sumien-
ne wypełnianie obowiązków stanu
wyniosła do chwały ołtarzy m.in. św.
Dominika Savio, św. Marię Dominikę
Mazzarello, św. Alojzego Orione, bł.
Michała Rua.

Opatrzność wyposażyła ks. Bosko
również w dary nadprzyrodzone.
W czasie kanonicznego procesu na-
oczni świadkowie w detalach opisy-
wali wypadki: uzdrowienia niewido-
mych, głuchych, chromych, spara-
liżowanych, nieuleczalnie chorych.
Wiadomo o co najmniej jednym
wskrzeszeniu zmarłego. Święty po-
siadał nawet dar bilokacji. Najwięcej
jednak rozgłosu przyniosły święte-
mu: dar czytania w sumieniach ludz-
kich, którym posługiwał się niemal
na co dzień, oraz dar widzenia przy-
szłości.

Św. Jan Bosko zmarł 31 stycznia
1888 roku w Turynie. Papież Pius
XI beatyfikował go w 1929 roku,
a 1 kwietnia 1934 dokonał jego kano-
nizacji. Przy okazji jego kanonizacji
nazwał go „duchowym olbrzymem”
i dodał: – W jego życiu nadprzy-
rodzone stało się niemal naturalne,
niezwykłe zaś – zwykłe. Pan Bóg,
zsyłając tego olbrzyma na świat,
sprawił człowiekowi XIX wieku swo-
isty żart. Był to wiek racjonalizmu,
socjalizmu, rozwoju nauki, ateizmu,
zachłyśnięcia się rozumem i jego wy-
tworami. Europą tamtego czasu rzą-
dziła rewolucja – buntownicy obalali
królów i królestwa, budowano demo-
kracje, zwalczano Kościół i Boga. Św.
Jan Bosko był wyraźnym znakiem
sprzeciwu wobec tego „racjonalnego”
bezbożnictwa.

Opr. ks. Adam Kroll
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MEDIALNE „AUTORYTETY”
W SPRAWIE WYCHOWANIA DZIECI

Rodzice muszą być wyręczeni przez fachowców

„To nieprawda, że rodzice wiedzą,
co jest najlepsze dla ich dziecka.
Uważam, że powinno się słuchać
specjalistów” – to wypowiedź Su-
perniani dla tygodnika WPROST
w dyskusji nad celowością posyła-
nia 5-latków do szkoły. I niewiele
tu znaczą podpisy 900 000 rodzi-
ców i opinie ekspertów myślących
inaczej w tym względzie.

Lansowana w mainstreamowych
mediach SUPERNIANIA (Dorota
Zawadzka) wie najlepiej co jest
najlepsze dla naszych dzieci. Jako
rodzice jesteśmy wszyscy tak niepo-
radni, że bez pomocy psychologów
i pedagogów typu pani Zawadzkiej
w żaden sposób sobie nie pora-
dzimy, zwłaszcza, że często mamy
jeszcze staroświeckie poglądy na
wychowanie – w tym co do roli
matki i ojca w tym procesie.

Oczywiście, że są sytuacje, kiedy
pomoc dobrego fachowca w tej
dziedzinie jest naprawdę cenna, ale
komu i jak doradza superniania?

Superniania za przedszkolami
równościowymi

Słowo równość dobrze się koja-
rzy, ale wiele słów kiedyś dobrze
się kojarzących ma dzisiaj „no-
we” poprawne politycznie znacze-
nie. W ideologii gender równość to

wyróżnienie wszystkich odmienno-
ści jako szczególnie zasługujących
na promocję i ochronę. I tak dzie-
ci są uczone, że nienormalność to
normalność. Tak zwane przedszko-
la równościowe mają przygotowy-
wać dzieci do „niestereotypowych
ról” w społeczeństwie. Brzmi dość
niewinnie, bo cóż jest złego w tym,
że typowo kobiece prace wykonuje
mężczyzna i na odwrót – rzecz abso-
lutnie normalna we wspierającym
się wzajemnie małżeństwie. Ale do
pełni szczęścia dzieciom potrzeba
również tego, żeby je przekonać, że
nie ma czegoś takiego jak płeć, bo
to tylko uwarunkowanie kulturo-
we, społeczne i religijne. Specjalnie
pomyślane zabawy w przedszkolu
mają przełamać te staroświeckie
bariery. Polegają one między in-
nymi na tym, że chłopcom każe
się przebierać w sukienki, a dziew-
czynkom odgrywać role męskie –
kto wie, może kiedyś te dzieci będą
na tyle nowoczesne, by zadecydo-
wać w wieku lat kilkunastu, że
może nie chcą być już chłopcem
tylko dziewczynką.

W równościowych przedszkolach
dzieciom czyta się „tęczowe bajki”,
gdzie piękny królewicz zakochuje
się w drugim pięknym królewiczu.
Po takich lekturach we wczesnym
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dzieciństwie już nikomu do głowy
nie przyjdzie, że miłość Jasia do
Stasia, to coś nienormalnego.

Superniania widzi same plusy
w programie przedszkoli równo-
ściowych, a jeśli ktoś ma jeszcze
jakieś wątpliwości w kwestii po-
stępowości największej w Polsce
ekspertki co do wychowania dzieci,
to dalsze przykłady są poniżej.

Superniania doradza parom
homoseksualnym jak wychowy-
wać dzieci

Jak donosi Wprost, pani Zawadz-
ka została zaproszona do domu
dwóch pań wychowujących wspól-
nie dziecko, żeby im również dora-
dzić w wychowaniu dziecka. Jeśli
superniania nie zauważa tutaj pod-
stawowego problemu w sytuacji
w jakiej znalazło się to dziecko,
czyli braku normalnego otoczenia
rodzinnego, to może trzeba jej przy-
toczyć bardzo proste słowa bardzo
wielkiego człowieka: „Dziecko po-
trzebuje mamy i taty, nie dwóch
tatusiów i dwóch mam” – to odpo-
wiedź Jana Pawła II indagowanego
przez dziennikarzy w kwestii unij-
nej polityki dotyczącej praw dla
mniejszości seksualnych.

Ale społeczeństwo trzeba eduko-
wać i oswajać w jedynie słusznym
kierunku.

Festiwal tęczowych rodzin
w Gdańsku

To, że superniania wpisuje się w po-
prawny politycznie nurt w wy-
chowaniu, mogliśmy zobaczyć na

swoim podwórku w połowie paź-
dziernika.

W ramach takiej edukacji i oswa-
jania z nową rzeczywistością
w dniach 11–13 października 2013
roku zorganizowano w Gdańsku
„Festiwal tęczowych rodzin”. Nie
mówi się tam już o jakichś związ-
kach partnerskich, ale o RODZI-
NACH. Tutaj widać jak naiwne
jest myślenie, że Polska jest wy-
jątkowym krajem i nam nie grozi
ewolucja ustawodawstwa w kie-
runku przyznania praw do adopcji
przez pary homoseksualne.

Zbieżność dat tej imprezy z or-
ganizowanym właśnie w Gdańsku
„Marszem dla życia i rodziny” była
zapewne absolutnie przypadkowa...

Superniania show

Show must go on, a że show miał
kilka wpadek (aplikowane dzieciom
leki na użytek programu, zdjęcia
dzieci w sytuacjach intymnych), to
już się myśli o zmianie superniani.

A skoro dobro dziecka raczej nie
było na pierwszym planie, to tyl-
ko ktoś inny musi wyjść na plan
filmowy, żeby program dalej na
siebie zarabiał. Spekulacje wokół
tego, kto będzie następną super-
nianią już trwają, a nam rodzicom
pozostaje przyglądać się, czy bę-
dzie to kolejna osoba niosąca ka-
ganek „wiedzy równościowej”, czy
naprawdę troszcząca się o dobro
naszych dzieci.

Jacek Brzózka
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CZY MUSIMY KULTYWOWAĆ POGAŃSTWO?

Z ks. Tomaszem Trębaczem rozmawia Katarzyna Jaskólska,
artykuł z tygodnika „Niedziela”, (http://www.niedziela.pl/artykul/60749/nd/
Czy-musimy-kultywowac-poganstwo).

KATARZYNA JASKÓLSKA: –
Coraz więcej osób zanim za-
pali znicz na grobie w dzień
Wszystkich Świętych, idzie na
imprezę z okazji Halloween...

KS. TOMASZ TRĘBACZ: – Sły-
szy się różne opinie. Na przykład,
że Halloween to święto, że to świę-
to rodzinne, że Halloween może
pomóc „wydobyć dzieci z lęku”
przed duchami, przed śmiercią. Ale
z drugiej strony, słyszy się też, że
Halloween jest niebezpieczne.

– Dlaczego zabawa z dynią
w tle miałaby być niebezpiecz-
na? Skąd się wzięło Halloween?

– Halloween to festiwal wywodzący
się ze Szkocji, obchodzony w wi-
gilię Wszystkich Świętych. Ale za
wiele wspólnego ze świętymi ni-
gdy to „świętowanie” nie miało.
W świecie okultyzmu Halloween
nosi też nazwę Samhain. Elemen-
ty tradycji Samhain wywodzą się
z ceremonii druidów (był to taki
międzyplemienny zakon starożyt-
nych kapłanów celtyckich), którzy
mieli swoją siedzibę w Brytanii.
Sprawowali też funkcję sędziów,
lekarzy i magów. Ale po rozwiąza-
niu ich organizacji przez ówczesny
Rzym „spadli” do funkcji wróż-
bitów. Obrządki religijne druidów

odbywały się w lasach dębowych,
gdzie czczone były dąb i jemioła.
Druidzi obserwowali gwiazdy, wie-
rzyli w wędrówkę dusz i praktyko-
wali magię. W tradycji pogańskiej
sięgającej ponad 2000 lat wstecz
dzień 31 października był ostat-
nim dniem roku, który świętowano
potrójnie – żegnano lato, witano zi-
mę i obchodzono święto zmarłych.
Halloween zapoczątkowali celtyccy
kapłani (druidzi), którzy czcili boga
śmierci, nazywanego właśnie Sam-
hain. Ich święto trwało ok. dwóch
dni, aż do 1 listopada. Wierzyli, że
Samhain kontroluje dusze umar-
łych i może pozwolić im spoczywać
w spokoju, a w nocy z 31 paź-
dziernika na 1 listopada uwalnia te
dusze. Tej konkretnej nocy Samha-
in miał zbierać dusze wszystkich,
którzy umarli tego roku. Dusze
były wysyłane w ciała zwierząt,
żeby spłacić dług za swoje grzechy
(pojawiają się elementy wierzeń
w reinkarnację). Celtowie wierzyli,
że dzięki składanym ofiarom bó-
stwo zostanie przebłagane, a dusze
uwolnione. To tak w największym
skrócie.

– Gdzie w tym wszystkim dy-
nia?

– Szkocka legenda mówi o irlandz-
kim mężczyźnie Jack’u Lantern’ie.
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Był on złym człowiekiem, pijakiem.
Przez swoje grzechy nie mógł pójść
do nieba. Został ponoć także wy-
rzucony z piekła. Skazano go na
wędrówkę po ziemi. Diabeł, wyrzu-
cając go, dał mu kawałek żarzącego
się węgla z ogniska. Jack włożył go
do swojej ogromnej rzepy i dzięki
światłu z tej „latarni” wyruszył na
wędrówkę w poszukiwaniu miej-
sca swojego wiecznego zatracenia.
W XIX-wiecznej Ameryce rzepę za-
stąpiła dynia, bo była tam bardziej
popularna i dostępna. W dyni za-
częto rzeźbić głowę (twarz) owego
nieszczęścnika Jack’a Lantern’a.

– Jak Halloween trafiło do Pol-
ski?

– Najpierw przybyło do Amery-
ki, jak już wspomniałem, wraz
z irlandzkimi osadnikami w XIX
wieku. Do nas dotarło stosunkowo
niedawno, w latach 90. XX wieku.
Na początku było przyjmowane ze
zdziwieniem, ale już teraz widać,
że zaszczepia się coraz mocniej.
Przeważnie dlatego, że ludzie ge-
neralnie nie widzą w tym nic złego.

– Dzieci i młodzi w szkołach wy-
stawiają dyniowe „gęby” i prze-
bierają się za czarownice albo
upiory. Nauczyciele nie ustępu-
ją im kroku. Wygląda to śmiesz-
nie, zwłaszcza kiedy robią to
dorośli, ale czy naprawdę jest
w tym pogaństwo? Może to tyl-
ko zabawa?

– Można powiedzieć, że w prze-
bieraniu się nie ma nic złego. Ale

trzeba zwrócić uwagę, że kiedy się
za kogoś przebieram, zaczynam się
też z tym kimś jakby utożsamiać.
Zobaczmy, że kiedy dziecko prze-
biera się za policjanta, to czuje się
ważne, kiedy za strażaka, to chce
ratować innych. W podświadomości
kreuje postać, za którą się przebie-
ra. Z czym utożsamia się dziecko
przebrane za ducha, wampira al-
bo szkielet? Oczywiście nie musi
się od razu nic złego wydarzyć.
Ale czasem może. W średnio-
wieczu – zwanym erą czarów –
ludzie mocno praktykowali Hallo-
ween. Nazywano go nawet „Nocą
Czarów”. Chodziło o to, żeby na-
śladowcy diabła (sataniści) mogli
się zebrać, na przekór chrześci-
janom obchodzącym 1 listopada
Wszystkich Świętych – i wyśmie-
wać ich poprzez swoje różne prak-
tyki. Musimy wiedzieć, skąd biorą
się pewne „święta”, które trafiają
do społeczeństwa, także do dzie-
ci. Niebezpieczeństwo jest takie,
że jeżeli my zbagatelizujemy zło,
jeśli będziemy uważali je tylko za
zabawę, jeśli będziemy ocierać się
o magię, wróżby, świat okultyzmu –
w pewnym momencie granica mo-
że zostać zatarta. Nie chodzi tylko
o to, że ktoś zapali świeczkę w dy-
ni albo przebierze się za stracha
czy wampira, ale chodzi o głębszą
świadomość. I pytanie: Czy jako
wierzący musimy kultywować po-
gaństwo? Zwróćmy uwagę na to, że
i współcześnie Halloween nie jest
wszędzie traktowane wyłącznie jak
zabawa. Sataniści powiązali swój
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kult z tą datą i uważają, że to
najważniejszy dzień w roku (pisał
o tym chociażby autor „Biblii szata-
na” A.La Vey) – wtedy odprawiają
czarne msze. Wzywają demoniczne
moce i myślą, że mogą im coś ofiaro-
wać. Pisarka Doreen Irvine – przez
wiele lat praktykująca okultyzm
– po swoim nawróceniu napisała:
„Tragiczne jest to, że ludzie sięgają
po rzeczy z pozoru niewinne, nie
zdając sobie sprawy, że ocierają się
o zło. Jednym z przykładów jest
właśnie Halloween”. Czy musimy
praktykować obrzędy pogańskie?
Mamy tyle pięknych świąt wywo-
dzących się i z Pisma Świętego,
i z nauki, i z Tradycji Kościoła,
na których możemy się oprzeć. Do-
póki nie zrozumiemy, jaką genezę
ma Halloween, istnieje ryzyko, że
będziemy kultywować pogaństwo,
nie do końca zdając sobie sprawę
z tego, co tak naprawdę „świętu-
jemy”. Nie chcemy, żeby w szkole
czy w kościele mówiono nam o dia-
ble – „bo to trąci średniowieczem”.
Jednocześnie ze spokojem akceptu-
jemy elementy magii i okultyzmu
w grach komputerowych i satani-
stów kpiących z Kościoła i wiary
w telewizji, bo „to przecież nic
złego”; bo to XXI wiek...

– Co zatem zrobić, kiedy dziec-
ko ma w szkole zabawę hallo-
weenową. Nie pozwolić?

– To jest trudne pytanie. Jeśli
rodzic wytłumaczy dziecku, czym
jest Halloween, jeśli sam rozumie,
skąd się wzięło – powinien zapytać

samego siebie: Co dobrego wynik-
nie z tego, że poślę tam dziecko?
Rodzic ostatecznie zdecyduje, jak
pokieruje swoim dzieckiem. Mądry
i kochający rodzic będzie wiedział,
jak postąpić. Mądrość to dar Ducha
Świętego.

– Amerykańscy chrześcijanie
radzą sobie z tym problemem,
organizując w tym samym cza-
sie „All Saints Party”, czyli
przyjęcie z okazji Wszystkich
Świętych, na którym dzieci
przebierają się np. za aniołki.

– Myślę, że to jest dobra alterna-
tywa. Takie przyjęcia, pochody czy
marsze odbywają się coraz częściej.
Przesunięty zostaje akcent. Cieszy-
my się nie z „sił ciemności”, zła
i demonów, nie świętujemy śmier-
ci, ale cieszymy się tym, że jest
życie wieczne, że są też dobre du-
chy – aniołowie, że Chrystus nas
zbawił. Szukajmy tego, co prawdzi-
wie dobre... Można się zachłysnąć
„świętem” Halloween, bo jest takie
„amerykańskie”, takie cool..., ale
zanim zaczniemy „świętować”, za-
pytajmy się, co o nim wiemy, o jego
korzeniach. Bo czy naprawdę mu-
simy praktykować pogaństwo?...

Rozmawiała:
Katarzyna Jaskólska
„Niedziela”

Ksiądz Tomasz Trębacz pracuje
w kurii biskupiej, jest autorem
m.in. książki „Szatan jako źródło
zła. Studium dogmatyczno-pasto-
ralne”.
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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

W niedzielę, 29 września 2013 r.
odbyło się posiedzenie Duszpaster-
skiej Rady Parafialnej. Po powi-
taniu zebranych i modlitwie ks.
prałat E. Szymański przypomniał
tematy omawiane na poprzednim
spotkaniu. Nawiązał też do roli
rady duszpasterskiej jako pomo-
cy proboszczowi w rozwiązywaniu
problemów parafii. Podkreślił, że
w naszej radzie parafialnej powsta-
ły sekcje tematyczne, które starają
się wspomagać księdza proboszcza
w zakresie bieżących potrzeb.

Ksiądz prałat omówił przebieg
tygodniowego odpustu. Podkreślił
zbyt mały udział miejscowych pa-
rafian w uroczystościach odpusto-
wych. Wyraził też żal do rodziców
małych dzieci – tak mało dzieci
prószących kwiaty na procesjach,
jak w tym roku, chyba jeszcze
nigdy nie było. Również mało by-
ło młodzieży szkolnej. W niektó-
rych dniach tygodnia odpustowego
brakowało mężczyzn do niesienia
baldachimu. Na zakończenie tego
tematu ks. proboszcz E. Szymań-
ski podziękował zespołom Rady
Duszpasterskiej za dużą pomoc
w przygotowaniu odpustu. Mię-
dzy innymi naprawiono ławki przy
kapliczkach i ławki z byłej herba-
ciarni, naprawiono oświetlenie na
terenie przykościelnym, zadbano

o zieleń wokół kościoła i wyko-
nano wiele innych prac. Za tę
pomoc ksiądz proboszcz wyraził
serdeczne „Bóg zapłać” członkom
Rady Duszpasterskiej, jak również
tym, którzy się włączają spoza
rady. Ksiądz prałat wyraził szcze-
gólną wdzięczność rodzinie Brokos
za ufundowanie groty z Jezusem
Miłosiernym przy kościele.

W dalszej części spotkania omówio-
no przygotowania parafii do Mszy
św., która 6 października 2013 r.
była transmitowana z naszego ko-
ścioła sanktuaryjnego przez TVP
Polonia.

Podczas dyskusji poruszono wiele
spraw bieżących, m.in. omówio-
no sprawę finansowania zakupów
kwiatów do wystroju ołtarzy. Wyda-
tek ten jest znaczny, jak podkreślił
ks. proboszcz. W tym celu bę-
dzie zamontowana skarbonka przy
wejściu do kościoła do zbierania
ofiar wiernych. Na ten cel będą
też przekazywane ofiary składane
do „skarbony świecowej” i środki
z kasy parafialnej. Ksiądz pro-
boszcz polecił tę sprawę ofiarności
parafian.

Spotkanie zakończono wspólną
modlitwą.

Józef Sroka
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Msza św. transmitowana przez TVP Polonia

Homilia ks. abpa Sławoja Leszka Głodzia
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

W niedzielę 6 października me-
tropolita gdański abp Sławoj Leszek
Głódź odprawił Mszę św. w naszym
sanktuarium. Msza św. transmito-
wana była na żywo na cały świat
przez TVP Polonia. W koncelebrze
licznie uczestniczyli księża z Gdań-
ska i okolicznych parafii. Na uroczy-
stość przybyły poczty sztandarowe
z miejscowych szkół oraz ochotni-
czych straży pożarnych. Na zakoń-
czenie Mszy św. ks. arcybiskup po-
dziękował ks. prałatowi Edwardowi
Szymańskiemu, kustoszowi sank-
tuarium, za ponad 40 lat pracy
duszpasterskiej w Trąbkach Wiel-
kich. Wymieniając jego dokonania
na terenie parafii (w tym budowę
3 kościołów), ogłosił go proboszczem
roku 2013 w archidiecezji gdańskiej.
Na sąsiedniej stronie zamieszczamy

zdjęcia autorstwa Andrzeja Mar-
kowskiego z tego wydarzenia.

***
Po 11 kolejkach rozgrywek piłkar-
skich seniorów rundy jesiennej se-
zonu 2013/2014 drużyny z naszej
gminy spisują się następująco:

� w lidze okręgowej zespół Orzeł
Trąbki Wielkie zajmuje 11 miej-
sce w grupie I z dorobkiem 13
punktów (4 zwycięstwa, 1 remis
i 6 porażek) przy stosunku bra-
mek 17 do 26.

� W lidze okręgowej zespół So-
kół Ełganowo zajmuje 6 miejsce
w grupie I z dorobkiem 19 punk-
tów (6 zwycięstw, 1 remis i 4 po-
rażki) przy stosunku bramek 16
do 10.

Oprac. S. D.

INTENCJE MSZY ŚW. – listopad 2013

W dniach od 15 listopada
do 15 grudnia 2013 r.
w kościele w Trąbkach Wielkich
odprawiana jest
Msza św. gregoriańska
za śp. Jana Zalewskiego.

1. 1000: Za śp. Gabrielę Hebel

1115, na cmentarzu:
a) Za zmarłych z rodzin
Jaszewskich, Dąbrowskich
i Gorlewskich

b) Za śp. Mariannę i Witolda
Kosińskich, Bernarda Gostom-
skiego i Tadeusza Banaczyka

2. a) Za śp. Włodzimierza Sauty-
cza oraz Jadwigę i Józefa (rocz-
nica śmierci) Borkowskich

b) Za śp. Jana i Łucję Kaszu-
bów oraz Jana Łężyńskiego

3. 700: Za śp. Jana Kielasa i zmar-
łych z rodzin Kielasów i Wolfów

29



830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Matyjaszkojciów
i Latochów

1115: Za śp. Zygmunta
Zarembskiego oraz zmarłych
z tej rodziny

1800: Za śp. Gintera Sierlę
i o zdrowie dla Edeltraut

4. a) Za śp. Tadeusza Banaczyka

b) Za śp. Leona Szulca
(7. rocznica śmierci)

5. a) Za śp. Jadwigę Rogall

b) Za śp. Gabrielę Hebel

6. Za zmarłych z rodzin Kelpinów
i Kiedrowskich

Czerniewo: Dziękczynna,
o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Anny Hendrych
w 88. urodziny

7. Za śp. Czesława, Jarosława
i Bogdana Gdańców oraz
zmarłych z rodziny Gołuńskich

8. a) Za śp. Tadeusza Abrama
oraz zmarłych z tej rodziny

b) Za śp. Gabrielę Hebel

9. Za śp. Jadwigę Rogall

10. 700: Za zmarłych z rodzin
Tkaczyków i Stefanów

830, Czerniewo: Za śp. Ger-
trudę Dończyk (urodziny)

1000: Za poległych w obronie
Ojczyzny

1115: Za śp. Leonarda Kolendo
(10. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Zdzisława Balcera
(3. rocznica śmierci)

11. Za śp. Jadwigę Rogall

b) Za śp. Gabrielę Hebel

12. Za śp. Gabrielę Hebel

13. Za śp. Renatę (11. rocznica
śmierci) i Jerzego Antkowiaków

Czerniewo: Za śp. Helenę
Szynka (6. rocznica śmierci)

14. a) Za śp. Jerzego Nowińskiego
(10. rocznica śmierci)

b) Za śp. Gabrielę Hebel

15. a) Za śp. Mariannę (14. rocznica
śmierci) i Ryszarda Kamińskich

b) Za śp. Jana Zalewskiego
(greg.)

16. Za śp. Jana Wilka (4. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej rodziny

17. 830, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Kazi-
miery i Henryka Karnathów
w 45. rocznicę sakramentu
małżeństwa (int. dzieci)

b) Za śp. Helenę Szynka
(6. rocznica śmierci)

1000: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Ilony i Daniela Roszaków
w 30. rocznicę sakramentu
małżeństwa (int. róży
św. Magdaleny)

1115: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Ilzy Kielas w 80. urodziny
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1800: Za śp. Jana Zalewskiego
(greg.)

18. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Zuzanny
Strzyż w 2. urodziny

19. Za śp. Gabrielę Hebel

20. Za śp. Zygfryda Pianowskiego

Czerniewo: Za śp. Jana
Zalewskiego (greg.)

21. Za śp. Gabrielę Hebel

22. Za śp. Cecylię Bugę i Helenę Ke-
ler oraz zmarłych z tych rodzin

23. Za śp. Jadwigę Rogall

24. 830, Czerniewo: Za śp. Jolan-
tę Lewek, Krzysztofa Kempika
oraz Zofię i Stefana Prociów

1115: Za śp. Marię (18. rocznica
śmierci) i Stefana Rzepeckich
oraz Henryka Błaszczyka

1800: Za śp. Jana Zalewskiego
(greg.)

25. Za śp. Gabrielę Hebel

26. Za śp. Gabrielę Hebel

27. Za śp. Jana Zalewskiego (greg.)

Czerniewo: Za śp. Ryszarda
(9. rocznica śmierci)
i Mariannę Kamińskich

28. Za śp. Gabrielę Hebel

29. O zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Błażeja Konkola
w imieniny

30. Za śp. Henryka Recę
(16. rocznica śmierci)
i zmarłych z tej rodziny
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

3 listopada: Filip Andrzej Stech – Gdańsk,
4 listopada: Marcelina Góra – Czerniec,

17 listopada: Kacper Jasiński – Ełganowo.

Rocznice sakramentu małżeństwa
17 listopada: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Magdaleny (z d. Mikołowskiej) i Arkadiusza Kąców
17 listopada: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

Beaty (z d. Mariankowskiej) i Mariusza Jasińskich
22 listopada: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Marty (z d. Jagła) i Piotra Ziarniewiczów
29 listopada: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Kamili (z d. Buczkowskiej) i Mariusza Czapskich
29 listopada: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Sabiny (z d. Pajonkowskiej) i Jarosława Kruczyńskich
21 listopada: 15. rocznica sakramentu małżeństwa

Gabrieli (z d. Drewa) i Janusza Kelerów
13 listopada: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Renaty (z d. Szymczyk) i Czesława Bujaków
24 listopada: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Marii (z d. Karpińskiej) i Józefa Nieradków
16 listopada: 45. rocznica sakramentu małżeństwa

Kazimiery (z d. Kosikowskiej) i Henryka Karnathów
30 listopada: 45. rocznica sakramentu małżeństwa

Brygidy (z d. Roda) i Mariana Chyłów

ODESZLI DO PANA
26 września: zmarła w wieku 59 lat śp. Jadwiga Rogall z Trąbek Wielkich
10 października: zmarła w wieku 66 lat śp. Gabriela Hebel z Trąbek
Wielkich
20 października: zmarła w wieku 88 lat śp. Janina Marciniak z Trąbek
Wielkich

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


