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REFLEKSJE KOLĘDOWE

Wizyta duszpasterska w rodzi-
nach parafii jest dla na kapłanów
bardzo trudną posługą religijną.
My kapłani też przeżywamy stres
(mimo wielu lat tej posługi) i zmę-
czenie. Przecież w każdej rodzinie
jest nieco inna atmosfera i często
rodzi się wątpliwość, czy przyjmują
nas ze względu na opinię sąsiadów,
czy rzeczywiście z motywów reli-
gijnych, z powodu wiary. Pytanie
to ma zwłaszcza uzasadnienie, gdy
młodzi domownicy uciekają z domu
na czas kolędy.

Obliczyłem, że obecnie mamy
w parafii 649 rodzin, pomijając
Ełganowo. W Czerniewku miesz-
ka 5 rodzin, w Czerńcu – 28,
w Czerniewie – 49, w Kleszczewie
– 163 i w Trąbkach Wielkich – 404.
Przy czym znaczną część stanowią
„rodziny” jednoosobowe czy dwu-
osobowe. Rodzin wieloosobowych
jest znikoma liczba. Jeżeli powoli,
ale systematycznie wzrasta liczba
wiernych w parafii, to dzięki osie-
dlaniu się nowych rodzin w nowych
domach.

Wizyta duszpasterska w naszej
parafii trwała 27 dni, od 27 grud-
nia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.
Dziennie przypadało do odwiedze-
nia przez każdego księdza średnio
po 15 rodzin. W dni od ponie-
działku do piątku rozpoczynaliśmy
kolędę o godz. 16.00, kiedy domow-
nicy mogli już powrócić z pracy lub
ze szkoły, a w soboty – o godz.

10.00, wszak w te dni szkoły i za-
kłady pracy raczej są nieczynne.
W kolędzie towarzyszyli księżom
nadzwyczajni szafarze Komunii św.
wraz z członkami Duszpasterskiej
Rady Parafialnej, służąc też pojaz-
dem. Jesteśmy naprawdę zobowią-
zani do wyrażenia wam wyrazów
podziękowania za tak umiejętną
i dyskretną posługę. Podczas wie-
loletniej posługi naprawdę nabra-
liście dużego doświadczenia.

Jedynie znikomy procent
mieszkańców parafii odmawia
przyjęcia kapłana na kolędę. Tam
gdzie odbyła się wizyta duszpaster-
ska, domy i mieszkania zastaliśmy
dobrze przygotowane i panowało
w nich przyjemne ciepło, a do-
mownicy byli odświętnie ubrani.
Czasem, gdy trafialiśmy do rodzin
mających słaby kontakt z Kościo-
łem, miałem wątpliwości co do
wody święconej na talerzu. Otrzy-
mywałem wyjaśnienie, że to z Czę-
stochowy czy Świętej Lipki lub
innego sanktuarium. U nas też
przy kościele jest kran z wodą.
Do poświęcenia mieszkania, domu
lub przedmiotów kultu religijnego
należy używać tylko poświęconej
wody, a ta znajduje się np. u nas
w kościele pod schodami prowa-
dzącymi na chór. Trzeba przyznać,
że zwłaszcza w nowych domach są
piękne wnętrza i przestronne poko-
je, najczęściej połączone bez drzwi.
Niestety spotkałem kilka mieszkań
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bez krzyża czy religijnego obrazu.
Te religijne znaki zastąpione są
obrazami ze zwierzętami lub kwia-
tami. To mnie bardzo zasmuca.
Czasem delikatnie proponowałem
umieszczenie reprodukcji obrazu
Matki Bożej Trąbkowskiej.

Osoby przyjmujące kapłana na
kolędę na ogół odnosiły się do
nas bardzo życzliwie. Muszę moc-
no podkreślić, że nie spotkaliśmy
się z negatywną postawą wobec
Kościoła czy kapłanów, co jest nie-
zwykle ważne obecnie, w okresie
walki z Kościołem i poniżania ka-
płanów w mediach i prasie. Dzięku-
jemy drogim parafianom, że w tej
dziedzinie nie dają się ogłupiać
mediom.

W związku z odwiedzinami ka-
płańskimi w rodzinach nierzadko
miały miejsce „ucieczki” młodych
z kolędy. Nieraz mamusia tłuma-
czyła, że syn czy córka jeszcze są
w szkole lub pracy, ale gdy powie-
działem: „mamusiu powiedz praw-
dę, że uciekli”, wówczas rodzice
potwierdzali ucieczkę, ale dodawa-
li: „co my możemy zrobić?” Jest to
zjawisko przykre i nasilające się.
Przed trzydziestu laty na przykład
nie spotykałem się z ucieczkami
z kolędy.

Tu rysuje się też poważny pro-
blem, o którym wielokrotnie infor-
mowałem. Chodzi o pełnienie god-
ności rodziców chrzestnych. We-
dług prawa kościelnego pełniący
taką funkcję muszą być wierzą-
cymi i praktykującymi katolikami.
Ksiądz proboszcz wydaje kandyda-
towi na chrzestnego zaświadczenie

zawierające opinię, że jest to oso-
ba wierząca i praktykująca. W tej
materii mam nieustanne kłopoty
w kancelarii parafialnej. Zdarzają
się przypadki, że gdy nie wydam
zgody na tę funkcję, rodzina obra-
ża się na księdza, na Pana Boga
i na Kościół i przestaje uczęszczać
na Mszę św., gdzie i tak dotąd
prawie nie przychodziła. Po pro-
stu domagają się od proboszcza
kłamliwego zaświadczenia o swojej
religijności. Kilka dni temu przy-
szedł do kancelarii parafianin po
zaświadczenie, że może być ojcem
chrzestnym. Bliżej go nie znałem,
więc zajrzałem do kartoteki. Oka-
zuje się, że od lat nie przyjmuje
kapłana na kolędę. Rodzina ta nie
przyjęła też obrazu Matki Bożej
Trąbkowskiej w czasie Jej pere-
grynacji w rodzinach. Wyjaśnił, że
wystarczy mu Bóg w sercu, ale
tego po nim nie było widać. W tym
roku też kolędy nie przyjął.

Niepokoi fakt, że coraz wię-
cej młodych chłopców i dziewcząt
ucieka z domu do swojej sympa-
tii. Zamieszkują razem, żyjąc „na
kocią łapę” i to często za cichym
przyzwoleniem którejś z rodzin.
Tłumaczą się, że zawrą sakramen-
talny związek małżeński „jak się
dorobią”. Ale czy do zawarcia sa-
kramentu małżeństwa koniecznie
potrzeba wynajmować drogie loka-
le? Nasi dziadkowie i ojcowie często
byli biedni, a zawierali sakramen-
talne małżeństwa i żyją w nich po
50 lat, czyli, dopóki śmierć ich nie
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rozłączy. Po śmierci współmałżon-
ka dalej pamiętają o nim w modli-
twie i we Mszy św. ofiarowanej za
zmarłego, o którą corocznie proszą
w rocznicę śmierci czy z okazji
urodzin.

Często w duszpasterskiej roz-
mowie prowadzonej po modlitwie
i poświęceniu mieszkania pytałem
obecnych, jak przeżyli tegoroczne
Święta Bożego Narodzenia. Mó-
wili, że dobrze, bo była rodzina,
dzielili się opłatkiem, obdarowywa-
li się prezentami, byli na Pasterce,
więc wszystko dobrze. A czy zapro-
siliście Pana Jezusa? O co chodzi?
Czy byliście przed świętami do spo-
wiedzi i podczas Świąt przyjęliście
Pana Jezusa w Komunii Świętej?
Nie! Tak więc, Pan Jezus przyszedł
na świat do ludzi, do swoich, a oni
Go nie przyjęli. Dzisiaj po dwóch
tysiącach lat nadal wielu „wierzą-
cych katolików” zamyka szczelnie
„drzwi serca” i nie wpuszcza Pana
Jezusa. Owszem były Święta i całą
świąteczna oprawa, ale Chrystus
nie był zaproszony do rodziny ani
do serca. Jak to rozumieć? Jakie
to przeżywanie przyjścia Chrystu-
sa na świat do ludzi, gdy ludzie go
odrzucili i nadal odrzucają? W swo-
jej kapłańskiej goryczy zadawałem
pytanie: „Za co tak nienawidzi-
cie Chrystusa?” Czy to nieprawda?
Wielu parafian nie było podczas
Świąt do spowiedzi, ani do Komunii
św, ani na Mszy św. Nie przeszko-
dził brak zdrowia, ani daleka droga
do kościoła, tylko całkowita obojęt-
ność religijna. Nierzadko w takiej

atmosferze w rodzinie wzrastają
dzieci. Co z nich wyrośnie?

Niekiedy zapraszałem do włą-
czenia się do parafialnej wspól-
noty różańcowej czy innej formy
pogłębienia życia religijnego, ale
parafianie zasadniczo wymawiają
się, zasłaniając się brakiem cza-
su, co oczywiście jest nieprawdą.
Trudno jest zachęcić wiernych do
pogłębienia przyjaźni z Bogiem.

Należy podkreślić, że zwłaszcza
starsi parafianie proszą o Msze
św., nawet już na grudzień 2014 r.
Jest zrozumiałe, że najczęściej za-
mawiają Msze św. za zmarłych
członków rodziny, zwłaszcza – jak
wspomniałem – w rocznicę śmier-
ci lub urodziny zmarłego. Pojawia
się też coraz więcej intencji zwią-
zanych z rocznicami sakramentu
małżeństwa, jubileuszami urodzin,
na imieniny, o zdanie matury czy
dostanie się na studia. Coraz wię-
cej jest też intencji dziękczynnych
związanych z życiem rodzinnym.
Wśród nowych rodzin i w nowym
budownictwie na razie nie ma
praktyki zamawiania Mszy świę-
tych w rodzinnych intencjach. To
podaję do przemyślenia tym para-
fianom.

Z przyczyn niezależnych ode
mnie, nieraz terminy zamawia-
nych Mszy św. muszą ulec korek-
cie, bo na ten sam dzień nakłada się
kilka intencji, co jest niemożliwe
do zrealizowania. Inną trudnością
jest wpisanie do kalendarza Mszy
św. gregoriańskiej, czyli 30 Mszy
św. za zmarłego odprawianych co-
dziennie przez 30 dni. W tej chwili

4



tak jest w styczniu, lutym i ma-
ju. Przepraszam zamawiających za
konieczne przesunięcia terminu
zamówionych Mszy św. Zasadniczo
starałem się nie zmieniać terminu
intencji związanych z jubileuszem
małżeńskim czy urodzinami.

Razem z księdzem kanonikiem
Adamem dziękujemy za ofiary na
potrzeby naszej parafii złożone
podczas kolędy. Z tych pienię-
dzy muszę opłacić ubezpieczenie
kościołów, plebanii i Domu Piel-
grzyma, dokonać opłat seminaryj-
nych i kurialnych, a resztę chcemy
przeznaczyć na projekt Domu Ulgi
w Cierpieniu im. św. Ojca Pio, któ-
ry będzie nas kosztować 176 tys.
zł. Nie obejdzie się bez comiesięcz-
nej kwesty na ten cel w rodzinach,
którą planujemy rozpocząć na wio-
snę tego roku, bo prace projektowe
są zaawansowane.

Dziękujemy za ofiarność, tym
bardziej, że ze Świętami związa-
nych jest tak wiele rodzinnych wy-
datków, nie tylko na stół wigilijno-
-świąteczny i prezenty dla najbliż-
szych, ale też na świece wigilijne,
opłatek, składki na Dom Samotnej
Matki, uczelnie katolickie, pomoc
Kościołowi na Wschodzie i na misje
św., a nawet kwestarzom p. Owsia-
ka. Tu nadmienię, że bez mojej
wiedzy urządzono przed kościołem
zbiórkę dla p. Owsiaka.

Za Waszą życzliwość i ofiar-
ność raz jeszcze składamy serdecz-
ne „Bóg zapłać!” Dziękujemy za
posługę szafarzom i radnym. Dzię-
kujemy za kolację w wielu rodzi-
nach, przygotowaną na zakończe-
nie kolędy. Zarazem przepraszamy
drogich parafian za jakiekolwiek
niedociągnięcia ze strony nas ka-
płanów.

ks. E. Szymański

NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2014

2 lutego: 5. Niedziela Zwykła
Święto Ofiarowania Pańskiego

Ml 3,1–4
Ps 24
Łk 2,22–40

9 lutego: 5. Niedziela Zwykła

Iz 58,7–10
Ps 112
1 Kor 2,1–5
Mt 5,13-i16

16 lutego: 6. Niedziela Zwykła

Syr 15,15–20
Ps 119
1 Kor 2,6–10
Mt 5,17–37

23 lutego: 7. Niedziela Zwykła

Kpł 19,1–2.17–18
Ps 103
1 Kor 3,16–23
Mt 5,38–48
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Wiara w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego (1)

Jezus jest na szczycie ludzkich dą-
żeń, jest celem naszych nadziei
i naszych modlitw, jest ognisko-
wą pragnień historii i cywilizacji,
jest Mesjaszem, centrum ludzkości,
Tym, który nadaje wartość ludzkim
działaniom. (Paweł VI)

Chrześcijanie to – według biblijnej
etymologii tego słowa (gr. christia-
noi, Dz 11, 26) – „ludzie Chry-
stusa”. Do nieredukowalnej istoty
bycia chrześcijaninem należy „wia-
ra w Jezusa Chrystusa – Syna Bo-
żego”. Rok duszpasterski „Wierzę
w Jezusa Chrystusa, Syna Boże-
go” pomoże nam odnowić, wzmoc-
nić sam fundament chrześcijaństwa,
kamień węgielny budowli Kościoła
i życie każdego chrześcijanina. To
jest zasadniczy motyw.

W roku 112 po Chrystusie z rzym-
skiej Bitynii nad Morzem Czar-
nym został wysłany do stolicy im-
perium list, który trwale zapisał się

w dziejach chrześcijaństwa. Jego au-
torem był wielkorządca prowincji,
Pliniusz zwany Młodszym, adresa-
tem cesarz Trajan. Bezpośrednim
powodem zredagowania listu były
wątpliwości rzymskiej administra-
cji, zarządzającej rubieżami cesar-
stwa, co do sposobów traktowania
tych, „których lud nazwał chrześci-
janami” – jak czytamy. Skala zja-
wiska przerastała możliwości oceny
i decyzji Pliniusza. Jest w Bitynii –
pisze -coraz więcej ludzi, a liczba ich
rośnie od kilkudziesięciu lat, którzy
„w oznaczonym dniu, świtem, mieli
zwyczaj zbierać się i na przemian
śpiewać hymn Chrystusowi jakoby
bogu (Christe quasi deo) Co robić?
– pyta Pliniusz.

Odpowiedź Trajana: zwalczać...

W wyniku tej korespondencji fa-
la okrutnych represji wobec wy-
znawców Chrystusa ogarnęła wiele
prowincji imperium. Nie było to
jednak niczym nowym. Historyk
Swetoniusz w swoich „Żywotach ce-
zarów”, pisząc o czasach Nerona
(54–68 po Chrystusie), zanotował:
„chrześcijanie jako wspólnota ludzi
nowego i zgubnego zabobonu byli
okładani karami tortur”.

Tak to się zaczęło. Wśród prześla-
dowań, w morzu przelanej krwi,
rodziła się, hartowała i pogłębiała
wiara w prawdę i zbawczą moc kil-
ku – pozornie zwyczajnych – słów.
Słów, które powtarzamy przez wieki

6



podczas każdej niedzielnej Euchary-
stii. W tej samej wierze, z tą samą –
gotową do ofiary – miłością: „Wierzę
w jednego Pana Jezusa Chrystusa”.

Zdanie to należy do najstarszych
i najbardziej podstawowych treści
Nowego Testamentu (Rz 10,9; 1 Kor
12,3; Flp 2,11) i chrześcijańskiego
wyznania wiary, stanowiąc ich cen-
trum. „Wierzę w jednego Pana Je-
zusa Chrystusa”, promieniując na
całość „Credo”, wyznacza kształt
wszelkich innych wypowiedzi wiary.

On, jeden Pan nasz, Jezus Chry-
stus jest Wcielonym Synem Bożym.
W Jego tajemnicy, w misterium
Słowa Wcielonego wyjaśnia się na-
prawdę tajemnica człowieka – uczy
Sobór Watykański II (KDK 22), tłu-
macząc: „Albowiem Adam, pierw-
szy człowiek, był figurą przyszłego
– Chrystusa Pana. Chrystus, nowy
Adam już w samym objawieniu ta-
jemnicy Ojca i Jego Miłości objawia
w pełni człowieka samemu człowie-
kowi i ukazuje mu najwyższe jego
powołanie. Przez Chrystusa więc
i w Chrystusie rozjaśnia się zagadka
cierpienia i śmierci, która przygnia-
ta nas poza Jego Ewangelią. Chry-
stus zmartwychwstał, zwyciężając
śmierć swoją śmiercią, i obdarzył
nas życiem, abyśmy jako Synowie
w Synu wołali w Duchu: Abba,
Ojcze”.

Wierzę w... JEZUSA... Co to zna-
czy? Jaki sens kryje się w tym
wyznaniu?

Imię Jezus, które przyjął ten kon-
kretny człowiek, Jezus z Nazare-
tu, było stosunkowo częstym imie-
niem izraelskich mężczyzn. Hebraj-
skie Jehoszua (w formie skróconej

„Jeszua”) oznacza „Bóg jest zba-
wieniem”. Kiedy jako chrześcijanin
wypowiadam słowa „wierzę w Je-
zusa”, wtedy wyrażam prawdę na-
stępującą: zawierzam siebie temu
konkretnemu człowiekowi, Jezuso-
wi, wierzę w prawdę Jego życia,
słów, postaci, wierzę w realizm je-
go historycznego istnienia, w re-
alizm Jego prawdziwego człowie-
czeństwa. Ufam bezgranicznie te-
mu konkretnemu człowiekowi, któ-
ry żył w określonym czasie i w okre-
ślonym miejscu na Ziemi. Wyznaję,
że się urodził, pracował, nauczał,
tęsknił, miał przyjaciół i wrogów,
głosił Królestwo Boże, kochał, cier-
piał, umarł. „Bóg Go wskrzesił”
(Rz 10, 9), żyje w chwale. Był
prawdziwym człowiekiem, nie był
jedynie Bogiem „udającym” czło-
wieka.„Wierzę w Jezusa” znaczy:
wyznaję Jego ludzką zwyczajność
(„doświadczonego we wszystkim na
nasze podobieństwo, z wyjątkiem
grzechu” – Hbr 4, 15)

Jezus Chrystus to nie połączenie
imienia z nazwiskiem, to nie dwa
imiona, których można używać za-
miennie bez konsekwencji dla sensu
wiary. Jezus Chrystus to już pełna
– choć skrócona – formuła wia-
ry chrześcijańskiej, która oznacza
„wierzę, że ten Jezus jest obiecanym
przez Boga Chrystusem”. W Nim,
w Jego osobie, życiu i dziele, Bóg
udziela samego siebie człowiekowi.

Wierzę w Jezusa, który jest Chry-
stusem... To wyznanie prowadzi
chrześcijanina do uznania w Je-
zusie Chrystusie Pana człowieczego
losu i życia, historii świata, całej
rzeczywistości stworzonej.

Opr. ks. Adam Kroll
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BLIŻEJ BIBLII
Walka Jezusa Chrystusa z szatanem

Walka, którą Jezus Chrystus toczy,
aby dotrzeć do człowieka i nawrócić
go, jest walką bez końca. Wypełnia
ona całe życie Zbawiciela, a po
Jego odejściu powinni ją podjąć
Jego uczniowie i prowadzić ją bez
wytchnienia do chwili, kiedy On
powróci.

Jak wygląda walka, w której wystę-
puje Chrystus przeciw szatanowi?
Ewangelie przedstawiają tę walkę
tylko jeden raz, w scenie kuszenia
na pustyni. Jest to zwięzła, ale
szybka wymiana zdań.Przeciwnicy
wymierzają sobie ciosy z pełnym
rozmachem, a Jezus trzema błyska-
wicznymi odpowiedziami demasku-
je przewrotność kusiciela i próżność
jego podszeptów.

Scena, opowiadana przez ewangeli-
stów, nie została wymyślona przez
autora, nie jest też wymyślonym
przez nich odtworzeniem stanów
psychicznych Jezusa. Opowiadanie

o kuszeniu nosi na sobie pew-
ną cechę znamienną dla Jezusa,
której dorównać niepodobna, którą
jest jego swoboda w udaremnianiu
zasadzek, łatwość wyprowadzania
z jakiegoś zdania Pisma świętego
nieogarnionego światła, niezawod-
na bystrość w usuwaniu dwuznacz-
ności, wreszcie pewność, z jaką
samego siebie stawia u boku Ojca
i objawia, kim jest Bóg.

Ewangelie opowiadają, że kiedy
w czasie chrztu nałożone zostało
na Chrystusa posłannictwo przez
Ducha Świętego, udał się On przede
wszystkim na pustynię, „aby tam
był kuszony przez diabła” (Mt 4,1).
Diabeł „książę tego świata”, isto-
ta, która nad całym światem chce
rozciągnąć władzę wydartą Bogu,
osobisty przeciwnik Zbawiciela –
odchodzi od Niego po własnej klę-
sce. Mimo to sprawia, że Chrystus
prowadzący działalność na świecie
napotyka na swojej drodze całe gro-
mady demonów, i zmusza do uciecz-
ki ową wielokształtną i złowieszczą
potęgę, stojącą na usługach zła
i pragnącą zgubić człowieka. Ist-
nieje więc pewien związek mie-
dzy nieograniczoną władzą Jezusa
nad złymi duchami, a Jego zwycię-
stwem nad diabłem, odniesionym
na początku. Jego zbliżenie dlatego
napełnia złe duchy przerażeniem,
że rozpoznają w Nim tego, który
przychodzi położyć kres panowaniu

8



diabła (Mk 1, 23; 5, 6). Podobnie
jest z Apostołami, którzy stwierdza-
ją, że złe duchy na samo imię Jezus
są im poddane, dlatego że Chrystus
przyszedł zrzucić szatana „z nieba
jak błyskawicę” (Łk 10,17 n). Walka
z księciem tego świata, prowadzona
przez Jezusa od dnia chrztu, kończy
się dopiero wtedy, gdy przeciwnik
Chrystusa patrząc na podniesione-
go nad ziemię i zawieszonego na
krzyżu spostrzega, że ostatecznie
został zrzucany z tronu i pozbawio-
ny władzy.

Istnieje zatem ścisłe powiązanie
między walką Chrystusa z szata-
nem, a bojem, jaki prowadzi On
w ludzkim środowisku. Istnieje na-
wet właściwie jedna tylko walka,
jeden tylko przeciwnik, zawsze ten
sam we wszystkich swoich prze-
obrażeniach i bez względu na to,
jak się go nazwie: „Wąż starodaw-
ny, który się zwie diabeł i szatan”
(Ap 12,9), „zabójca od początku”,
„kłamca i ojciec kłamstwa” (J 8,44).

Dlatego początek walki Jezusa
z diabłem polega na rozeznaniu:
trzeba dokładnie zlokalizować prze-
ciwnika, rzucić na niego snop świa-
tła, oświetlić jego ukrywającą się
twarz, wytropić jego drogi. Tę ko-
bietę, która cierpi od osiemnastu
lat „szatan trzymał na uwięzi” (Łk
13,16). Kąkol, który wyrasta na
polu Ojca i zdaje się, że zakryje
pszenicę Królestwa, „nieprzyjazny
człowiek zasiał” (Mt 13, 28). Kiedy
Piotr oburza się na myśl samą,
że Syn Człowieczy mógłby doznać
klęski i ponieść śmierć, to szatan

przemawia przez usta Apostoła (Mt
16, 23). Judasz popełnia potworną
zbrodnię, ponieważ „szatan wszedł
w niego” (Łk 22, 3). Apostołowie
upadają na duchu w czasie Męki
Pana, ponieważ szatan domagał się
swego prawa – oczywiście, nie pra-
wa własności, ale prawa kuszenia –
i otrzymał je, żeby ich „przesiać jak
pszenicę” (Łk 22, 31). Scena kusze-
nia na pustyni wskazuje, do jakiego
stopnia wzrok Jezusa zdziera ma-
skę z twarzy szatana. Ponieważ
przedstawiona jest w formie dialo-
gu, nasuwa się myśl, że spotkanie
odbyło się twarzą w twarz. Dema-
skować szatana nie oznacza wcale,
że trzeba widzieć diabła, we wszyst-
kich trudnościach, jakie nam stają
na drodze. Środkiem do rozpozna-
nia obecności szatana i ujawnienia
jego podstępów nie będzie zamknię-
cie się w murach jak podczas ob-
lężenia ani utrzymywanie nastroju
podejrzliwości i niepokoju, ani też
życie w ciągłym strachu, by się nie
dać oszukać i zwieść. Jasność spoj-
rzenia Chrystusa na przeciwnika
ma jedno tylko źródło: przywiąza-
nie do Ojca. Pogodne zachowanie
się Jezusa wobec szatana zależy
tylko od tej mocy, jaką otrzymuje
od Ojca. Odkąd zależy tylko od
Boga i odkąd chce żyć tylko dla
Niego, nie musi trwożliwie badać
tego wszystkiego, co się Mu na-
rzuca, i wszędzie węszyć pułapki.
Kto proponuje Mu, by swoje ciało,
serce i ducha żywił czymkolwiek
innym poza Bogiem, kto nakłania
Go, by uprzedził prowadzenie Boże
– choćby tylko zręcznie dokonanym
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czynem – i z całą pewnością zdo-
był cały świat, zyskuje tyle tylko,
że natychmiast ustawia Go w po-
zycji obronnej i ściąga na siebie
piorunującą odpowiedź: Tylko sam
Bóg!

Pogodna łatwość postępowania Je-
zusa wobec szatana, ten triumf tak
prosty i dosłownie dziecięcy, należy
oczywiście tylko do Jednorodzone-
go Syna i jest jednym z najbardziej
wymownych znaków świadczących
o Jego Boskim pochodzeniu. Ma
zatem szatan przed sobą istotę
bezbronną, samotną i pozbawioną
środków do życia – i jest zupełnie
bezsilny wobec takiego całkowitego
ubóstwa, wobec tej zdecydowanej
odmowy przyjęcia jakiegokolwiek
bogactwa, zdobycia jakiegokolwiek
powodzenia, odniesienia jakiegokol-
wiek zwycięstwa, jeżeli nie byłby to
dar Boży dany Synowi. Zbroja prze-
ciwnika diabła jest nie do przebicia,
jest nią bowiem całkowite ogoło-
cenie Syna, który nie posiada nic
własnego, a we wszystkim, czym
jest, jest nieustannie podobny do
Ojca.

Ta niezawodna zbroja jest także
bronią chrześcijanina. Św. Paweł
pisze do Efezjan: „Bądźcie mocni
w Panu siłą Jego potęgi, obleczcie
pełną zbroję Bożą, byście mogli się
ostać wobec podstępnych zakusów
diabła” (Ef 6, 10). Św. Paweł po-
wołuje się na uzbrojenie żołnierza,
mówi o pasie, pancerzu, butach, tar-
czy, hełmie i mieczu (Ef 6, 13–17).
Wystarczy jednak odrobina uwagi,
by tym obrazom nadać prawdziwe

znaczenie: pas – to prawda, pan-
cerz – to sprawiedliwość, obuwie
– to gorliwość w służbie Ewangelii
pokoju, tarcza – to wiara, hełm
– to zbawienie, wreszcie miecz
– to słowo Boże. Jest to zatem
broń duchowa. Nie jest to broń
pokojowa w tym znaczeniu, jakie
wielu ludzi nadaje Ewangelii i ży-
ciu chrześcijańskiemu twierdząc, że
jest to nieszkodliwy protest przeciw
brutalności świata – jest to broń
duchowa, to znaczy mocna mocą
Ducha Świętego. Kto liczy tylko na
wiarę, nadzieję i miłość, angażuje
się w ogromną walkę, pragnie bo-
wiem przyjścia Królestwa Bożego,
nie powinien jednak ulegać lęko-
wi, jest przecież uzbrojony mocą
Jezusa Chrystusa, otrzymał zapew-
nienie zwycięstwa Ducha.

Diabeł dobrze zna Jezusa i drży, kie-
dy On nadchodzi: „Czego chcesz od
nas, Jezusie Nazarejczyku? Wiem,
kto jesteś: Święty Boży” (Mk 1,23).
Jezus niestrudzenie powtarza na-
uki, wynajduje obrazy i porówna-
nia, szczegółowo je wyjaśnia – i moż-
na by powiedzieć, że to wszystko na
próżno: „Jeszcze nie rozumiecie?”
(Mk 8,21). Całe noce spędza na mo-
dlitwie, żeby wyjednać u Ojca wiarę
dla swych uczniów, ale wygląda na
to, że niewiele osiągnął, jeżeli nawet
nie potrafił przeszkodzić upadkowi
Piotra (Łk 22,32). Diabeł został po-
konany i Jezus zawsze uważa go
za pobitego, ale walka Chrystusa
o człowieka skończy się dopiero
z jego ostatnim tchnieniem.

Opr. ks. Adam Kroll
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PORTRETY BIBLII

Jan Chrzciciel

Był rok 28 po Chrystusie. Cesarz
Tyberiusz od piętnastu lat zasiadał
na tronie cesarstwa rzymskiego. We-
dług ewangelisty Łukasza (Łk 3,1),
to w owym czasie podniósł się na Pu-
styni Judzkiej nad Jordanem mocny
i jasny głos Jana Chrzciciela. Wła-
śnie poprzez scenę chrztu Jezusa
przywołujemy teraz postać proroka,
który wszedł do 1. rozdziału Ewan-
gelii św. Łukasza w momencie, gdy
anioł Pański zapowiedział Zacharia-
szowi, pełniącemu służbę kapłańską
w świątyni Jerozolimskiej, narodzi-
ny syna Jana.

Upraszczając, możemy powiedzieć,
że ewangeliści ukazują nam Jana ja-
ko człowieka mającego przeciwstaw-
ne cechy charakteru. Z jednej strony
wskazują na jego zaszczytną misję,
która osiągnie apogeum w męczeń-
stwie zanurzonym w mętnej atmos-
ferze rozpasanej uczty pałacowej
(Mk 6,17–29). Potem następuje sce-
na, w której Jan Chrzciciel pokazuje
światu Chrystusa, oraz „panegiryk”

dedykowany przez samego Jezusa
swojemu „prekursorowi” w Ewan-
gelii św. Mateusza (Mt 11,7–15),
którego kulminację stanowią słowa:
„Zaprawdę, powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał
większy od Jana Chrzciciela”.

Z drugiej strony jednak zauważamy
w Ewangeliach ledwie wyczuwal-
ny dystans wobec proroka, gdyż
niektórzy uczniowie Jana Chrzci-
ciela nie chcieli opuścić swojego
mistrza i przejść do Jezusa, któ-
rego Jan uznawał za tak wielkie-
go, że nie czuł się godny nawet
„rozwiązać rzemyka u [Jego] san-
dałów” (Łk 3,16). W konsekwencji
utworzyli oni niezależną wspólnotę
z własnymi modlitwami (Łk 11,1)
i rytami (Mk 2,18) oraz formal-
nymi, choć zdystansowanymi kon-
taktami z Chrystusem (Mt 11,2–6).
To dlatego ewangelista Jan stwier-
dził o Janie Chrzcicielu: „Nie był
on światłością, lecz [został posła-
ny], aby zaświadczyć o światłości”
(J 1,8).

Odwołując się do ślubnych sym-
boli i określonej prawem funkcji
„przyjaciela oblubieńca” lub po-
średnika między dwoma rodzina-
mi w pertraktacjach dotyczących
małżeństwa żydowskiego, czwarty
ewangelista wkłada w usta Jana
Chrzciciela takie wyznanie: „Wy sa-
mi jesteście mi świadkami, że powie-
działem: Ja nie jestem Mesjaszem,
ale zostałem przed nim posłany.
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Ten, kto ma oblubienicę, jest ob-
lubieńcem; a przyjaciel oblubieńca,
który stoi i słucha go, doznaje naj-
wyższej radości na głos oblubieńca.
Ta zaś moja radość doszła do szczy-
tu. Trzeba, by On wzrastał, a ja
żebym się umniejszał” (J 3,28–30).
W konsekwencji Jan Chrzciciel jest
ostatnim prorokiem starotestamen-
towym (Łk 16,16) otoczonym chwa-
łą. Obok Maryi jest jedynym świę-
tym, który w kalendarzu liturgicz-
nym ma swoje święto nie tylko
z okazji śmierci, lecz także naro-
dzin. Jednak pozostaje tylko po-

stacią wskazującą na Chrystusa –
prawdziwe centrum historii zba-
wienia. To dlatego we wspaniałym
poliptyku z Isenheim, przechowy-
wanym w muzeum alzackiego mia-
steczka Colmar, Matthias Grine-
wald, który namalował to dzieło
w latach 1512–1516, przedstawił
u stóp Ukrzyżowanego właśnie Ja-
na Chrzciciela z palcem wskazują-
cym na Chrystusa – jedynego, który
„trzeba, by wzrastał” w wierze i czci
u uczniów.

Opr. ks. Adam Kroll

KONSEKWENCJE PRZYSIĘGI MAŁŻEŃSKIEJ

Małżeństwo sakramentalne róż-
ni się od wszystkich innych
związków kobiety i mężczyzny,
gdyż tylko w tym związku na-
rzeczeni przysięgają sobie, że
odtąd żadna osoba – ani obec-
nie, ani w przyszłości – nie
stanie się ważniejsza od mał-
żonka.

Nie opuszczę Cię aż do śmierci

Ci, którzy decydują się na sa-
kramentalny związek małżeński,

przysięgają sobie miłość, wierność
i uczciwość do końca życia, nie-
odwołalnie i bezwarunkowo. Posta-
nawiają przy świadkach, na piśmie
i z powołaniem się na Boga, że
nie opuszczą tej drugiej osoby aż
do śmierci, w dobrej i złej do-
li. Sakramentalne małżeństwo to
ślubowanie największej miłości, ja-
ka jest możliwa między mężczyzną
a kobietą. Tej wyjątkowej miłości
małżeńskiej nie wymyślił nikt z lu-
dzi. Jest ona propozycją samego
Stwórcy. Nasze ludzkie pomysły na
więź mężczyzny i kobiety nie się-
gają tak daleko. Ograniczają się do
różnych wersji tak zwanych „wol-
nych” związków. Jest to wyrażenie
wewnętrznie sprzeczne, bo przecież
nie istnieją związki, które nie wiążą.
Mogą istnieć związki, które wiążą
nieodwołalną miłością, albo związki
oparte na popędzie i współżyciu sek-
sualnym, na uczuciu i zakochaniu,

12



na lęku przed samotnością, na do-
minacji czy uległości. W „wolnych”
związkach obie strony pozostawia-
ją sobie prawo, by w dowolnym
momencie opuścić „partnera”.

Gwarancja wierności na zawsze

Boża propozycja wiernej miłości aż
do śmierci fascynuje i pociąga lu-
dzi kolejnych pokoleń.Każda kobie-
ta i każdy mężczyzna pragnie mieć
pewność, że dla tej drugiej osoby
jest kimś wyjątkowym i że w tym
względzie nic się nie zmieni aż do
śmierci. Tylko wtedy można spokoj-
nie zawierzyć drugiej osobie własny
los doczesny i tylko wtedy można
z radością oczekiwać przyjścia na
świat dzieci. Bóg stworzył nas na
swoje podobieństwo. To znaczy, że
jesteśmy godni nieodwołalnej miło-
ści i że jesteśmy w stanie nauczyć
się od Boga takiej miłości, jaką
wyraża przysięga małżeńska. Tylko
miłość nieodwołalna, do śmierci, da-
je kobiecie i mężczyźnie gwarancję,
że ma sens złączyć się z tą dru-
gą osobą, że dla wspólnego dobra
ma sens zainwestować całe ser-
ce, wszystkie siły i umiejętności,
całą czułość, wrażliwość i pracowi-
tość. Tylko taka miłość wyklucza
sytuację, w której ta druga osoba
nas kiedyś porzuci, wykorzystawszy
wcześniej naszą miłość i ofiarność,
naszą młodość i pracowitość, naszą
czystość i czułość.

Małżonkowie z natury pragną być
kochani taką miłością, jaką propo-
nuje Kościół katolicki. Tylko wtedy
czują się bezpieczni w obliczu przy-
szłości, której nie da się przewidzieć.

Kto ma pewność, że będzie kochał
małżonka w każdej sytuacji – gdyż
tak postanowił w sposób świado-
my i dobrowolny – i że będzie
kochany w podobny sposób przez
tą drugą osobę, ten wie, że pora-
dzi sobie z każdą próbą i trudno-
ścią. Doświadczenie potwierdza, że
małżonkowie, którzy kochają siebie
wzajemnie w sposób wierny, czu-
ły i nieodwołalny, potrafią pokonać
każdą przeszkodę. Pozostają silni
i szczęśliwi także w obliczu poważ-
nej choroby, trudności wychowaw-
czych czy bezrobocia i skromnych
warunków materialnych.

Kryzys małżonków, a nie
instytucji małżeństwa

W Polsce każdego roku rozpada się
kilkadziesiąt tysięcy małżeństw. In-
ne przeżywają poważny kryzys. Co-
raz więcej osób opuszcza małżonka.
Niektórzy wiążą się z kimś innym,
decydując się na złamanie własnej
przysięgi i na związki cudzołożne.
Czy to oznacza, że nierozerwalne
małżeństwo stało się przeżytkiem?
Z całą pewnością nie, gdyż wszyst-
ko to, co proponuje Bóg, będzie
w każdej epoce optymalne i aktual-
ne. Także w naszych czasach Bóg
proponuje kobietom i mężczyznom
miłość podobną do wiernej i ofiarnej
miłości swojego Syna – aż do krzy-
ża, aż do końca. Obecnie jest trud-
niej dorastać do takiej miłości, bo
młodzi ludzie bombardowani są po-
wierzchownymi, czasem wręcz wul-
garnymi wizjami relacji mężczyzna
kobieta oraz nie mniej prymityw-
nymi wizjami ludzkiej seksualności.
W tej sytuacji tym bardziej solidnego
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potrzeba przygotowania do małżeń-
stwa w domu rodzinnym, w parafii,
w szkole, w grupach formacyjnych,
w ramach przygotowania narzeczo-
nych. Przed decyzją o małżeństwie
potrzeba solidnej pracy nad wła-
snym charakterem i pogłębionego
poznania kandydata na małżonka.
Kto jednak zdecyduje się złożyć
przysięgę nieodwołalnej miłości, ten
nie ma prawa tej przysięgi złamać:
nigdy i pod żadnym pozorem. A kto
zostaje przez małżonka opuszczo-
ny, ten ma prawo do obrony przed
krzywdą, ale nie ma prawa dopusz-
czać się podobnego zła. Powinien
modlić się, żyć w czystości i czekać
na powrót męża czy żony.

Duszpasterstwo małżonków
opuszczonych

Obecnie obserwujemy niepokojący
paradoks. Otóż w niektórych para-
fiach prowadzone jest duszpaster-
stwo tych, którzy porzucili współ-
małżonka i żyją w związkach cu-
dzołożnych, ale nadal rzadko orga-
nizowane jest duszpasterstwo ad-
resowane do osób skrzywdzonych
i opuszczonych przez małżonków.
Chodzi tu o osoby, które nie wcho-
dzą w związki cudzołożne i pozostają
w samotności. Także w tej skrajnie
bolesnej sytuacji chcą one trwać
w przyjaźni z Bogiem oraz postę-
pować zgodnie z sumieniem. Takie
osoby potrzebują znaków zaintere-
sowania, troski, szacunku i wspar-
cia ze strony duszpasterzy oraz
konkretnej pomocy – materialnej,
duchowej, prawnej. Potrzebują po-
mocy, by dochować wierności wobec
niewiernego małżonka i by dać mu

szansę na powrót – czasem nawet
po wielu latach.

Duszpasterstwo związków
niesakramentalnych

To dobrze, gdy ci, którzy opuścili
małżonka, pragną pozostać w Ko-
ściele i chcą być objęci opieką dusz-
pasterską. Chodzi natomiast o to,
by adresowane do nich duszpaster-
stwo było zgodne z Ewangelią. Je-
zus wyjaśnia, że lekarza potrzebują
chorzy, a nie ci, którzy się dobrze
mają. Jednak lekarza potrzebują po
to, by wyzdrowieć, a nie po to,
by trwać w chorobie. Dziwna jest
sytuacja, gdy ktoś z księży prowa-
dzi duszpasterstwo ludzi żyjących
w związkach niesakramentalnych
w taki sposób, że w praktyce two-
rzy im komfort trwania w chorobie,
zamiast stanowczo mobilizować ich
do zdrowienia, czyli do nawrócenia
i powrotu do opuszczonego małżon-
ka. Jeśli ktoś dopuścił się zdrady, to
jedyną zgodną z Ewangelią reakcją
na własny grzech jest odejście od
kochanki czy kochanka i powrót do
małżonka z jeszcze większą miło-
ścią niż przed początkiem kryzysu.
Także wtedy, gdy powrót miałby
wiązać się z rozwodem cywilnym
cudzołożnego związku.

Ma rację O.J. Woroniecki, gdy pod-
kreśla, że drugie związki sakra-
mentalnych małżonków są wobec
Kościoła bardziej grzeszne od zwy-
kłego konkubinatu, bo wynikają
z bezpośredniego sprzeciwiania się
prawu Bożemu, a przy tym stwa-
rzają zobowiązania cywilne, które
mogą być przeszkodą w powrocie
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do zobowiązań małżeńskich (por.
Katolicka etyka wychowawcza, II/2,
KUL 1995, s. 224). Niedopuszczalne
jest relatywizowanie słów przysię-
gi małżeńskiej i uzależnianie ich
wiążącego charakteru od zachowa-
nia małżonków po ślubie. Przysięga
obowiązuje w jednakowym stop-
niu małżonków skrzywdzonych, jak
i tych, którzy odeszli. Nie można
usprawiedliwiać cudzołóstwa tym,
że się zostało skrzywdzonym. Za-
wsze jest szansa na nawrócenie

i pojednanie. Tym, który leczy rany,
uzdrawia i przywraca jedność mał-
żonków jest Chrystus, obecny w ich
sakramentalnym małżeństwie. To
On jest pierwszym i najważniej-
szym świadkiem oraz obrońcą ich
związku. To On daje siłę, by odzy-
skać wspólnotę małżeńską w każdej
sytuacji, nawet – po ludzku patrząc
– beznadziejnej.

Ks. dr Marek Dziewiecki

ONI SIĘ NAMI OPIEKUJĄ
Świadectwo

Jestem matką piątki dzieci. Nie by-
ło mi łatwo wszystkie je urodzić
– miałam pięć cesarskich cięć. Za-
wsze pragnęłam mieć dużo dzieci.
To mama nauczyła mnie miłości do
nich; sama też pochodzę z rodzi-
ny, gdzie było pięcioro rodzeństwa.
Moje pragnienia podzielał mąż, czło-
wiek dobry i ofiarny, autorytet dla
dzieci.

Już po trzecim porodzie lekarze
informowali mnie o niebezpieczeń-
stwie związanym z kolejną ciążą, ale
i tak zdecydowałam się na czwarte
dziecko. Oddałam zarówno je, jak
i siebie opiece Matki Bożej i św.
Teresy od Dzieciątka Jezus. Wierzę,
że dzięki ich wstawiennictwu mamy
dziś wspaniałego Grzesia.

Z kolejną, piątą ciążą, było jeszcze
trudniej: już od samego począt-
ku pojawiły się bóle i krwawienia.
Pomimo respektowania zaleceń le-
karza krwawienie nie ustępowało,

musiałam więc skorzystać z pomocy
szpitalnej. Tego dnia, kiedy się tam
zjawiłam, akurat nie było mojego
lekarza. Przyjął mnie młody i nie-
doświadczony położnik. Stwierdził
poronienie. Trudno mi było w to
uwierzyć; pytałam, na jakiej pod-
stawie tak twierdzi, lecz on mnie
przekonywał, że ma rację. Domaga-
łam się badania USG – powiedziano
mi, że ultrasonograf właśnie się po-
psuł. Pozostało mi tylko czekać na
oczyszczenie macicy, a to mogło się
odbyć dopiero za sześć godzin.

Pogodziłam się z myślą, że mo-
je dziecko umarło. W ciągu chwili
zmieniły się plany na przyszłość
i świat jakby zmienił barwy. Wszyst-
ko poszarzało i przestało mieć zna-
czenie. „Tak się miało stać – po-
cieszałam się – Bóg przecież czuwa
nade mną i wie, co jest dla mnie
dobre. Przecież wie, że rozpoczęłam
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właśnie studia podyplomowe, rozu-
mie moje zaangażowanie w pracę
i niemałą przecież rodzinę...”. Jed-
nak coś nie dawało mi spokoju, coś
ciągle we mnie walczyło:

– Nie poddawaj się, to nieprawda.
– Jak nieprawda, przecież lekarz...
– No tak, to tylko człowiek, a czło-
wiek może się mylić! Wiedziałam, że
lekarzom zdarzają się pomyłki, ale
dlaczego to właśnie mój przypadek
miał być tego potwierdzeniem?...

Uparta myśl o pomyłce lekarza cis-
nęła mi się do głowy, a ja z nią
walczyłam. Czy to nie była pod-
powiedź Boga?... Czasem ten głos
grzmi jak dzwon, ale my nie umie-
my go przyjąć, wydaje nam się, że to
nasze myśli, a jednak... Pielęgniarki
pocieszały mnie, a ja gdzieś w środ-
ku czułam, że tego pocieszenia nie
potrzebuję.

Wieczorem podszedł do mnie ten
sam młody lekarz i oznajmił, że nie
może zrobić zabiegu oczyszczenia,
że jest to bardzo trudne, bo w ma-
cicy są 4 blizny z poprzednich ciąż,
i że ktoś inny zrobi to jutro. Prze-
płakałam cały wieczór, ale o północy
przywieźli młodą dziewczynę, któ-
rej umarło dziecko – i tak bardzo
chciałam jej pomóc, pocieszyć ją,
wesprzeć...

Nazajutrz się okazało, że USG pra-
cuje i że jest mój lekarz. Badanie
wykazało, że serce dziecka bije!
Przeżyłam wielki szok. Boże, są cu-
da na tym świecie! Przecież wczoraj
już się zgodziłam... Zginęłoby mo-
je dziecko! Na szczęście do tego
nie doszło. Bóg czuwał nad nami –

nie moja, ale Twoja wola niech się
dzieje, Panie.

Lekarz mówił mi dalej o zagroże-
niach, lecz ja już byłam przekonana,
że wszystko będzie dobrze. Jajo pło-
dowe umieszczone było na bliznach
– stąd te krwawienia. Przekonywa-
no mnie, że trzeba dziecko usunąć.
Z początku przestraszyłam się, ale
po zastanowieniu powiedziałam so-
bie w duchu: „Nie, to nie jest
możliwe, Bóg czuwa nad nami i ja
nie mogę Go zawieść”.

Bóg dał, że minęło zagrożenie. Ja-
jo płodowe wyrosło ponad blizny,
wszystko się dobrze potoczyło. Ow-
szem, nie mogłam pracować, nawet
chodzić, ale to nic nie znaczyło wo-
bec tego, że dziecko nadal było pod
moim sercem.

Ofiarowałam to dziecko, tak zresz-
tą jak i poprzednie, Matce Bożej,
Ojcu Pio i Aniołom Stróżom, którzy
wszyscy się nami opiekowali.

Teraz widzę, jak wielka była ta
opieka. To ci patronowie wstawiali
się za nami. Przez całą ciążę czu-
łam ich wsparcie i jestem im za to
bezgranicznie wdzięczna. W podzię-
ce synkowi daliśmy na imię Michał
Wiktor – Michał od anioła, Wiktor
od zwycięzcy.

Nie wiem, czy starczy mi życia,
aby podziękować Bogu za wielkie
rzeczy, które uczynił dla naszej
rodziny. Wiem, że to On chciał, żeby
te dzieci się narodziły. Wiem też, że
każde życie jest święte i my, ludzie,
nie mamy prawa go przerywać.
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Chciałabym podkreślić tutaj rolę
moich opiekunów, do których ucie-
kałam się w czasie ciąży. Pierwszą
była św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Wywarła ona przemożny wpływ na
moje życie. Wiem, że św. Teresa
pomogła mi i że nadal czuwa nad
nami. Michała poleciłam także ojcu
Pio. Jego opieka i wstawiennictwo

też podtrzymywały mnie na duchu
i dodawały mi sił.

Uciekajmy się do naszych świętych,
patronów i aniołów – oni są gotowi
cały czas nam pomagać. Zawierzmy
im całych siebie, a drogi nasze
skierują się do Boga.

Albina
Miłujcie się! 5/2004

MOJE REKOLEKCJE W SOBIESZEWIE

W środę, 11 września 2013 r. wy-
brałam się z grupą osób niepeł-
nosprawnych do Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża w Sobie-
szewie na pięciodniowe rekolek-
cje. Z Pruszcza Gdańskiego spod
kościoła pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego ruszyliśmy autobusem
o godz. 8.30. Po drodze zbieraliśmy
uczestników, więc na miejsce dotar-
liśmy dopiero po 4 godzinach. Po
zakwaterowaniu zjedliśmy obiad,
po którym o godz. 15.00 rozpo-
częliśmy rekolekcje odmówieniem
Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Potem była konferencja i Msza
św. Po niej był czas na pytania
do prowadzącego o. Michała i na
kolację. Wieczorem o godz. 20.00
wysłuchaliśmy konferencji na te-
mat choroby z wyjaśnieniem zna-
czenia sakramentu namaszczenia
chorych, po czym sakrament ten
został udzielony uczestnikom reko-
lekcji. Apel Jasnogórski zakończył
pierwszy dzień rekolekcji.

Kolejne dni rekolekcyjne zaczyna-
liśmy modlitwą poranną i śpiewem

Godzinek. We czwartek po śniada-
niu i Mszy św. jedna z sióstr zakon-
nych zapoznała nas z charyzmatem
zgromadzenia, które nas gościło,
i życiorysem jego założycielki mat-
ki Elżbiety Czackiej. Tego dnia po
kolacji wysłuchaliśmy konferencji
na temat znaczenia adoracji Naj-
świętszego Sakramentu i zacho-
wania się podczas adoracji. Ojciec
prowadzący wyjaśnił, iż w czasie
trwania adoracji nie powinno być
ani modlitwy różańcowej, ani mo-
dlitw z książki do nabożeństwa.
Powiedział wprost, że spoza ksią-
żeczki Chrystus nie widzi naszej
twarzy. Adoracja odbyła się więc
w milczeniu, a każdy z uczestni-
ków został osobiście pobłogosławio-
ny Najświętszym Sakramentem.

W piątek po Koronce do Miłosier-
dzia Bożego odprawiliśmy Drogę
krzyżową. Po niej dane nam było
ucałować relikwie bł. księdza Je-
rzego Popiełuszki. Wieczorem po-
żegnaliśmy o. Michała Krystopo-
wicza, który wygłaszał konferencje
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i sprawował Eucharystie od środy
do piątku.

W sobotę wraz z siostrami uczest-
niczyliśmy we Mszy św. koncelebro-
wanej pod przewodnictwem o. Eu-
geniusza, dominikanina, kapelana
sióstr. On też dał świadectwo, jak
w życiu boryka się z chorobą oczu.
Również piękne świadectwo dała
przybyła z Lasek ociemniała Beat-
ka, pracownica tamtejszego ośrod-
ka dla ociemniałych, do którego
trafiła jako sześcioletnie dziecko.
W trakcie modlitwy różańcowej
przybył do nas o. Artur ze Zgroma-
dzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
Poprowadził Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego i opowiedział o swo-
jej pracy misyjnej. Poprosił nas

o modlitwę i udzielił misjonarskie-
go błogosławieństwa. Potem przez
pół godziny adorowaliśmy Pana Je-
zusa w Najświętszym Sakramencie.

W niedzielę po Mszy św., śniada-
niu, adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, zakończonej Koronka do
Miłosierdzia Bożego i obiadem, po-
jechaliśmy do domu. Jak widać,
program rekolekcji był bardzo na-
pięty i zarazem ciekawy.

Moja znajomość z osobami nie-
pełnosprawnymi rozpoczęła się
w 1988 r. podczas rekolekcji, które
też odbywały się w Sobieszewie. Te
wspomnienia napisałam ku przypo-
mnieniu, że 11 lutego obchodzimy
XXII Światowy Dzień Chorego.

Gerda Skibowska

Sobieszewo, „Dworek”-kaplica; uczestnicy rekolekcji w czasie słuchania konferencji
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KRONIKA
NIE TYLKO PARAFIALNA

5 stycznia w naszym koście-
le odbyło się spotkanie kolędowe
pn. „Trąbkowskie kolędowa-
nie”, w którym zaprezentowa-
ło się 6 chórów z terenu po-
wiatu gdańskiego. Chóry przyby-
ły na zaproszenie wystosowane
przez Męskie Towarzystwo Śpie-
wacze „Gryf” z Trąbek Wielkich
oraz Kustosza Sanktuarium Mat-
ki Bożej Trąbkowskiej ks. Prałata
Edwarda Szymańskiego. Koncert
poprowadził Teofil Bąk – prezes
MTS „Gryf”. Po słowach powi-
tania skierowanych przez Teofila
Bąka do wszystkich uczestników,
odmówiono koronkę do Miłosier-
dzia Bożego.

Przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością kolejno zaprezentowa-
ły się następujące chóry: Came-
rata Santa Cecilia z Kolbud
pod dyrekcją Tatiany Adamko-
wicz, „Santo Bartolomeo” z pa-
rafii w Mierzeszynie, działający
pod kierunkiem tamtejszego orga-
nisty Pawła Kłosa, „Rapsodia”
z Cedrów Wielkich pod dyrek-
cją Bożeny Kozickiej, „Cantata”
z Pszczółek prowadzony przez
Iwonę Rak oraz żeńska grupa
wokalna „Female Band” po kie-
runkiem Bożeny Kozickiej. Jako
ostatni wystąpił chór Męskie To-
warzystwo Śpiewacze „Gryf”

z Trąbek Wielkich pod dyrek-
cją Eugeniusza Jasińskiego. Każ-
dy z chórów zaśpiewał 4 kolędy lub
pastorałki. Na koniec zjednoczo-
ne chóry wspólnie z publicznością
zaśpiewały kolędę „Bóg się rodzi”.

Na zakończenie koncertu Teofil
Bąk podziękował wszystkim chó-
rom za piękny śpiew oraz wręczył
pamiątkowe tabliczki z wizerun-
kiem Matki Bożej Trąbkowskiej.
Podziękowania oraz pamiątkową
tabliczkę otrzymał także Józef
Sroka z Trąbek Wielkich za oso-
biste zaangażowanie i wspieranie
działalności śpiewaczej i społecz-
nej MTS „Gryf”.

Po koncercie wszystkie chóry
wzięły udział w spotkaniu opłat-
kowym w Domu Pielgrzyma.

***

W czasie od 27 grudnia 2013 r.
do 20 stycznia 2014 r. trwała
wizyta duszpasterska, tzw. kolę-
da w rodzinach naszej parafii.
Nasi księża w towarzystwie nad-
zwyczajnych szafarzy Eucharystii
lub członków rady parafialnej od-
wiedzili wszystkie rodziny, które
wyraziły taką wolę.

Oprac. S. D.
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INTENCJE MSZY ŚW. – Luty 2014

W dniach od 1 lutego do 2 marca
2014 r. w kościele w Trąbkach
Wielkich odprawiana jest Msza
św. gregoriańska za śp. Janinę
Marciniak.

1. Za śp. Brygidę Stopowską
(5. rocznica śmierci)

1900, neokatechumenat:
Za śp. Barbarę Chajewską

2. 700: Za śp. Bożenę (6. rocznica
śmierci), Helenę, Mieczysława
i Daniela Rucińskich

830, Czerniewo: a) O zdrowie
i Boże błogosławieństwo
dla Dariusza Zawadzkiego
w 48. urodziny

b) Za śp. Helenę Szynka

1000: Za śp. Mirosława
i Wojciecha Kowalewskich
oraz Hannę Goczkowską

1115: Dziękczynna, w intencji
kapłanów i nadzwyczajnych
szafarzy Komunii św., którzy
posługiwali choremu śp. Ma-
rianowi Dzwonkowskiemu

1800: Za śp. Janinę Marciniak
(greg.)

3. Za śp. Andrzeja Szutę

4. Dziękczynna za otrzymane
łaski w urodziny nadzwy-
czajnego szafarza Komunii
świętej Dariusza Kosińskiego

5. Za śp. Janinę Marciniak (greg.)

Czerniewo: Za śp. Stanisława
i Eugenię Machniców

6. O zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla Michaliny Baumgart
(3. urodziny) i jej rodziców

7. Za śp. Jadwigę i Alfonsa
Lewańczyków

8. Dziękczynna za otrzymane
łaski (int. p. Trofimowiczów)

9. 700: Za śp. Barbarę Chajewską

830, Czerniewo:
a) Za śp. Apolonię Antosiewicz

b) Za zmarłych z róży
św. Franciszka z Asyżu

1000: Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (urodziny)

1115: Za śp. Tomasza
Sławińskiego (16. rocznica
śmierci) oraz śp. Genowefę
i Jana Szczepaniaków

1800: Za śp. Janinę Marciniak
(greg.)

10. Za śp. Andrzeja Szutę

11. Za śp. Barbarę Chajewską
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12. Za śp. Janinę Marciniak (greg.)

Czerniewo: Za śp. Jana
Kielasa (urodziny)

13. O zdrowie, Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej
Trąbkowskiej dla Radosława
(22. urodziny) i Karola
(13. urodziny) oraz Natalii
i Janusza Radelskich w 8. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

14. Za śp. Urszulę Krause
(2. rocznica śmierci)

15. Za śp. Wiktorię, Aleksandra
i Danutę Kulów

16. 700: Za śp. Zygmunta Jagłę
(18. rocznica śmierci)

830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Zulewskich,
Sierżantów i Piechowskich

1000: Dziękczynna, o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla
Magdaleny i Pawła Muchów
w 10. rocznicę sakramentu
małżeństwa

1115: a) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Marty
Kozak w 1. urodziny

b) Za śp. Wiktorię, Aleksandra
i Danutę Kulów

1800: a) Za śp. Edwarda Tka-
czyka (urodziny) oraz za zmar-
łych z rodziny Gdańców

b) Za śp. Janinę Marciniak
(greg.)

17. O Boże błogosławieństwo
dla Klaudii Ratkowskiej
w 12. urodziny

18. Dziękczynna za szczęśliwe
wyjście z wypadku Anity
(21. rocznica)

19. O Boże błogosławieństwo
dla Klaudii Ratkowskiej
w 12. urodziny

Czerniewo: Za śp. Janinę
Marciniak (greg.)

20. Za śp. Małgorzatę, Wiktora
i Jerzego Kinder

21. Za śp. Helenę i Stefana
Kaczmarków

22. Za śp. Stefana Mądraszew-
skiego (10. rocznica śmierci)
oraz za zmarłych z rodzin Mą-
draszewskich i Błaszkowskich

23. 700: Za śp. Aleksandra, Józefę
i Władysława Plaków

830, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna za łaski minionego
roku i o błogosławieństwo
Boże dla parafian w bieżącym
roku (int. róży św. Alberta
Chmielowskiego)

b) Za śp. Stanisława, Ignacego,
Helenę i Jolantę Lewek
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1000: Za śp. Mariannę
i Witolda Kosińskich oraz
za zmarłych z rodzin
Kosińskich i Chajewskich

1115: a) Za śp. Stefanię i Ste-
fana Homów oraz Mariannę
i Czesława Bobkowskich

b) Za śp. Franciszkę i Jana
Klebów oraz za zmarłych z tej
rodziny

1800: a) Za śp. Mieczysława
Goczkowskiego (6. rocznica
śmierci) oraz za zmarłych
z tej rodziny

b) Za śp. Janinę Marciniak
(greg.)

24. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Danuty
i Jerzego Brokosów w 35. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

25. Za śp. Jana Borkowicza

26. Za śp. Janinę Marciniak (greg.)

Czerniewo: O powołania
kapłańskie i zakonne z naszej
parafii (int. róży św. Alberta
Chmielowskiego)

27. Dziękczynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Patryka
Szulca w 15. urodziny

28. Za śp. Krzysztofa Kempika
(2. rocznica śmierci)
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Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej naszej parafii:

www.trabki.diecezjagda.pl

ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:
2 lutego: Jakub Szutowicz
3 lutego: Kornelia Bukowska, Tymoteusz Ordon

Rocznice sakramentu małżeństwa
23 lutego: 5. rocznica sakramentu małżeństwa

Izabeli (z d. Kunowskiej) i Wojciecha Kulasów
4 lutego: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Haliny i Jarosława Dąbrowskich
23 lutego: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

Ireny i Stanisława Niedźwieckich

ODESZLI DO PANA

21 grudnia: zmarł w wieku 61 lat śp. Alojzy Ptach

7 stycznia: zmarł w wieku 67 lat śp. Andrzej Szuta

9 stycznia: zmarła w wieku 62 lat śp. Barbara Chajewska

7 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Anny Tarczyńskiej

20 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Krystyny Kosińskiej

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. . .”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie

www.trabkiw.ug.gov.pl/kana


