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Przestań się lękać!

Jam jest Pierwszy

i Ostatni i żyjący.

Byłem umarły,

a oto jestem żyjący

na wieki wieków

i mam klucze

śmierci i Otchłani.

Ap 1,17b–18



SŁOWO DO WIERNYCH

Słowo do Wiernych.

Drodzy Siostry i Bracia!

Dziękujemy Panu Bogu za pięk-
ny miesiąc październik poświęcony
Matce Bożej Różańcowej. Cały Ko-
ściół trwał na modlitwie rozważa-
niu życia i działalności Pana Jezusa
i Jego Matki Maryi. Ile łask wy-
proszonych tą modlitwą spłynęło na
Lud Boży, wie tylko sam Pan Bóg.
Przychodziliśmy do naszej Matki
z podziękowaniem za odebrane ła-
ski, ale także z prośbami w inten-
cjach osobistych, rodzinnych i Ko-
ścioła świętego. Szczególnie dzięku-
ję dzieciom, które dzielnie trwały
na modlitwie – niektóre nie opu-
ściły żadnego różańca. Mogło nas
być więcej na różańcu, ale trzeba
się cieszyć tymi, którzy uczcili nie
tylko miesiąc różańca świętego, ale
także nasze Sanktuarium.

Przed nami kolejny ważny miesiąc
listopad – czas zadumy, wspomnień
ale przede wszystkim modlitw za
naszych zmarłych. Niektórzy z nich
jeszcze tak niedawno byli z na-
mi. Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą (ks. Jan Twardow-
ski). Dla nas chrześcijan ten czas
nie może być czasem przygnębie-
nia i rozpaczy. Wierzymy, że oni
poszli do Domu Ojca. Poucza nas
o tym Sam Bóg! Chociażby Księga
Mądrości 3,1–6.9:

Dusze sprawiedliwych są w ręku
Boga i nie dosięgnie ich męka. Zda-
ło się oczom głupich, że pomarli,

zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju. Choć na-
wet w ludzkim rozumieniu doznali
kaźni, nadzieja ich pełna jest nie-
śmiertelności. Po nieznacznym skar-
ceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg
ich bowiem doświadczył i znalazł
ich godnymi siebie. Doświadczył ich
jak złoto w tyglu i przyjął ich jak
całopalną ofiarę. Ci, którzy Mu za-
ufali, zrozumieją prawdę, wierni
w miłości będą przy Nim trwali: ła-
ska bowiem i miłosierdzie dla Jego
wybranych.

Sam Pan Jezus wielokrotnie na-
uczał, że każdy kto w Niego wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie. Niech
ta nadzieja przenika nasze serca
gdy staniemy nad grobami naszych
bliskich.

Od 1 do 8 listopada możemy sko-
rzystać z odpustów zupełnych lub
cząstkowych. Wykorzystajmy ten
czas i pomóżmy tym, którzy ma-
ją coś do odpokutowania naszymi
modlitwami przybliżyć się do zba-
wienia. Nie bójmy się zmarłych,
których za ich życia kochaliśmy,
składaliśmy im życzenia, korzysta-
liśmy z ich pomocy itd. Czy teraz
Ty pamiętasz o dacie ich śmierci?
Czy pamiętasz o Mszy św. za swoich
dziadków, rodziców, a może swoje
dzieci? Co im powiesz nad ich gro-
bem! Nie mam czasu? Później, jutro
– czyli nigdy?

Na Powązkach w Warszawie jest
grób, na którym widnieje napis:

2



„Przechodniu! Byłem kim jesteś,
będziesz kim jestem”. Warto sobie
te słowa wziąć do serca, bo to kiedyś
na pewno i Ciebie i mnie spotka!

Oto warunki, jakie należy spełnić,
aby uzyskać odpust:

� Należy pragnąć, mieć
intencję uzyskania odpustu
dla danej osoby

� Odbyć sakramentalną
spowiedź (stan łaski
uświęcającej)

� Przyjąć Komunię świętą
� Pomodlić się w intencjach

podanych przez Papieża
� Nawiedzić cmentarz

i pomodlić się za zmarłych
� Wyzbyć się przywiązania do

grzechu – nawet lekkiego.

Wasz proboszcz
ks. Bolesław Stanisław Antoniów E
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – listopad 2015

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

8 listopada: 32. Niedziela
zwykła
1 Krl 17,10–16
Hbr 9,24–28
Mk 12,38–44

15 listopada: 33. Niedziela
zwykła
Dn 12,1–3

Hbr 10,11–14.18
Mk 13,24–32

22 listopada: 34 Niedziela
zwykła. Uroczystość Chrystusa
Króla
Dn 7,13–14
Ap 1,5–8
J 18,33b–37

29 listopada: 1. Niedziela
Adwentu
Jr 33,14–16
1 Tes 3,12–4,2
Łk 21,25–28.34–36
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WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE

Chrześcijanin, który łączy własną
śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi
śmierć jako przyjście do Niego i ja-
ko wejście do życia wiecznego. Gdy
Kościół po raz ostatni wypowiedział
nad umierającym chrześcijaninem
słowa przebaczenia i rozgrzeszenia
Chrystusa, gdy naznaczył go po raz
ostatni umacniającym namaszcze-
niem i w Wiatyku dał mu Chrystu-
sa jako pokarm na drogę, mówi do
niego ze spokojną pewnością:

Duszo chrześcijańska, zejdź z tego
świata w imię Boga Ojca wszech-
mogącego, który cię stworzył; w imię
Jesusa Chrystusa, Syna Boga żywe-
go, który za ciebie cierpiał; w imię
Ducha Świętego, który na ciebie
zstąpił. Obyś dzisiaj spoczęła w po-
koju i zamieszkała na świętym Syjo-
nie z Najświętszą Boga Rodzicielką,
Maryją Dziewicą, ze świętym Józe-
fem i wszystkimi Aniołami i Świę-
tymi Bożymi... Polecam Cię Wszech-
mogącemu Bogu i oddaję twojemu
Stwórcy, abyś powróciła do Tego,
który Cię ukształtował z mułu zie-
mi. Gdy opuścisz to życie, niech na
twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza
Maryja Panna, Aniołowie i wszy-
scy Święci... Obyś widział twarzą
w twarz swojego Odkupiciela...

I. Sąd szczegółowy
Śmierć kończy życie człowieka jako
czas otwarty na przyjęcie lub odrzu-
cenie łaski Bożej ukazanej w Chry-
stusie. Nowy testament mówi o są-
dzie przede wszystkim w perspekty-
wie ostatecznego spotkania z Chry-
stusem w Jego drugim przyjściu,

ale także wielokrotnie potwierdza,
że zaraz po śmierci każdego nastą-
pi zapłata stosownie do jego czy-
nów i wiary. Przypowieść o ubogim
Łazarzu i słowa Chrystusa wypo-
wiedziane na krzyżu do dobrego
łotra, a także inne teksty Nowego
Testamentu mówią o ostatecznym
przeznaczeniu duszy, które może
być odmienne dla różnych ludzi.

Każdy człowiek w swojej nieśmier-
telnej duszy otrzymuje zaraz po
śmierci wieczną zapłatę na sądzie
szczegółowym, który polega na od-
niesieniu jego życia do Chrystusa
i albo dokonuje się przez oczysz-
czenie, albo bezpośrednio otwiera
wejście do szczęścia nieba, albo sta-
nowi bezpośrednio potępienie na
wieki.

Pod wieczór naszego życia bę-
dziemy sądzeni z miłości.

II. Niebo
Ci, którzy umierają w łasce i przy-
jaźni z Bogiem oraz są doskonale
oczyszczeni, żyją na zawsze z Chry-
stusem. Są na zawsze podobni do
Boga, ponieważ widzą Go „takim,
jakim jest”, twarzą w twarz:

Powagą apostolską orzekamy, że we-
dług powszechnego rozporządzenia
Bożego dusze wszystkich świętych...
i innych wiernych zmarłych po przy-
jęciu chrztu świętego, jeśli w chwili
śmierci nie miały nic do odpo-
kutowania... albo jeśliby wówczas
miały w sobie coś do oczyszcze-
nia, lecz doznały oczyszczenia po
śmierci... jeszcze przed odzyskaniem
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Hans Memling, Sąd Ostateczny

swoich ciał i przed Sądem Ostatecz-
nym, od chwili Wniebowstąpienia
Zbawiciela, naszego Pana Jezusa
Chrystusa, były, są i będą w niebie,
w Królestwie i w raju niebieskim
z Chrystusem, dołączone do wspól-
noty aniołów i świętych. Po męce
i śmierci Pana Jezusa Chrystusa
oglądały i oglądają Istotę Bożą wi-
dzeniem intuicyjnym, a także twarzą
w twarz, bez pośrednictwa żadnego
stworzenia.

To doskonałe życie z Trójcą Świę-
tą, ta komunia życia i miłości
z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami
i wszystkimi świętymi, jest nazy-
wane „niebem”. Niebo jest celem
ostatecznym i spełnieniem najgłęb-
szych dążeń człowieka, stanem naj-
wyższego i ostatecznego szczęścia.

Żyć w niebie oznacza „być z Chry-
stusem”. Wybrani żyją „w Nim”, ale

zachowują i – co więcej – odnajdują
tam swoją prawdziwą tożsamość,
swoje własne imię.

Żyć, to być z Chrystusem; tam
gdzie jest Chrystus, tam jest
życie i Królestwo.

Jezus „otworzył” nam niebo przez
swoją Śmierć i swoje Zmartwych-
wstanie. Życie błogosławionych po-
lega na posiadaniu w pełni owoców
odkupienia dokonanego przez Chry-
stusa, który włącza do swej niebie-
skiej chwały tych, którzy uwierzyli
w Niego i pozostali wierni jego wo-
li. Niebo jest szczęśliwą wspólnotą
tych wszystkich, którzy są dosko-
nale zjednoczeni z Chrystusem.

Tajemnica szczęśliwej komunii z Bo-
giem i tymi wszystkimi, którzy są
w Chrystusie, przekracza wszel-
kie możliwości naszego zrozumienia
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i wyobrażenia. Pismo święte mówi
o niej w obrazach: życie, światło, po-
kój, uczta weselna, wino królestwa,
dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj
– to, czego ani oko nie widziało, ani
ucho nie słyszało, ani serce czło-
wieka nie zdołało pojąć, jak wielkie
rzeczy przygotował Bóg tym, którzy
Go miłują.

Z powodu swej transcendencji Bóg
nie może być widziany takim, ja-
ki jest, dopóki On sam nie ukaże
swojej tajemnicy dla bezpośredniej
kontemplacji ze strony człowieka
i nie uzdolni go do niej. Kontem-
placja Boga w chwale niebieskiej
jest nazywana przez Kościół „wizją
uszczęśliwiającą”:

To będzie twoją chwałą i szczę-
ściem: być dopuszczonym do widze-
nia Boga, mieć zaszczyt uczestnicze-
nia w radościach zbawienia i wie-
kuistej światłości w towarzystwie
Chrystusa Pana, twego Boga... Cie-
szyć się w Królestwie Boga w chwale
niebieskiej razem ze sprawiedliwy-
mi i przyjaciółmi Boga radością
osiągniętej nieśmiertelności.

Święci w chwale nieba nadal wypeł-
niają z radością wolę Bożą w odnie-
sieniu do innych ludzi i do całego
stworzenia. Już królują z Chrystu-
sem; z Nim „będą królować na wieki
wieków”.

III. Końcowe oczyszczenie,
czyli czyściec

Ci, którzy umierają w łasce i przy-
jaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze cał-
kowicie oczyszczeni, chociaż są już
pewni swego wiecznego zbawienia,
przechodzą po śmierci oczyszczenie,

by uzyskać świętość konieczną do
wejścia do radości nieba.

To końcowe oczyszczenie wybra-
nych, które jest czymś całkowicie
innym niż kara potępionych, Kościół
nazywa czyśćcem. Naukę wiary do-
tyczącą czyśćca sformułował Kościół
przede wszystkim na Soborze Flo-
renckim i na Soborze Trydenckim.
Tradycja Kościoła, opierając się na
niektórych tekstach Pisma święte-
go, mówi o ogniu oczyszczającym:

Co do pewnych win lekkich trze-
ba wierzyć, że jeszcze przed sądem
istnieje ogień oczyszczający, według
słów Tego, który jest prawdą. Po-
wiedział On, że jeśli ktoś wypo-
wie bluźnierstwo przeciw Duchowi
Świętemu, nie zostanie mu to od-
puszczone ani w tym życiu, ani
w przyszłym. Można z tego wnio-
skować, że niektóre winy mogą być
odpuszczone w tym życiu, a niektóre
z nich w życiu przyszłym.

Nauczanie to opiera się także na
praktyce modlitwy za zmarłych,
o której mówi już Pismo świę-
te: „Dlatego właśnie (Juda Macha-
beusz) sprawił, że złożono ofiarę
przebłagalną za zabitych, aby zo-
stali uwolnieni od grzechu”. Kościół
od początku czcił pamięć zmarłych
i ofiarował im pomoce, a w szczegól-
ności Ofiarę eucharystyczną, by po
oczyszczeniu mogli dojść do uszczę-
śliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca
również jałmużnę, odpusty i dzieła
pokutne za zmarłych:

Nieśmy im pomoc i pamiętajmy
o nich. Jeśli synowie Hioba zostali
oczyszczeni przez ofiarę ich ojca,
dlaczego mielibyśmy wątpić, że na-
sze ofiary za zmarłych przynoszą
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im jakąś pociechę? Nie wahajmy się
nieść pomocy tym, którzy odeszli,
i ofiarujmy za nich nasze modlitwy.

IV. Piekło

Nie możemy być zjednoczeni z Bo-
giem, jeśli nie wybieramy w spo-
sób dobrowolny Jego miłości. Nie
możemy jednak kochać Boga, je-
śli grzeszymy ciężko przeciw Nie-
mu, przeciw naszemu bliźniemu
lub przeciw nam samym: „Kto... nie
miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto
nienawidzi swego brata, jest zabój-
cą, a wiecie, że żaden zabójca nie
nosi w sobie życia wiecznego”. Nasz
Pan ostrzega nas, że zostaniemy od
Niego oddzieleni, jśli nie wyjdzie-
my naprzeciw ważnym potrzebom
ubogich i maluczkich, którzy są
Jego braćmi. Umrzeć w grzechu
śmiertelnym, nie żałując za niego
i nie przyjmując miłosiernej miłości
Boga, oznacza pozostać z wolne-
go wyboru na zawsze oddzielonym
od Niego. Ten stan ostatecznego
samowykluczenia z jedności z Bo-
giem i świętymi określa się słowem
„piekło”.

Jezus często mówi o „gehennie
ognia nieugaszonego”, przeznaczo-
nej dla tych, którzy do końca swoje-
go życia odrzucają wiarę i nawróce-
nie, mogą oni zatracić w niej zara-
zem ciało i duszę. Jezus zapowiada
z surowością, że „pośle aniołów
swoich: ci zbiorą z Jego Królestwa
wszystkie zgorszenia i tych, którzy
dopuszczają się nieprawości, i wrzu-
cą ich w piec rozpalony”. On sam
wypowie słowa potępienia: „Idźcie
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień
wieczny!”

Nauczanie Kościoła stwierdza ist-
nienie piekła i jego wieczność. Dusze
tych, którzy umierają w stanie grze-
chu śmiertelnego, bezpośrednio po
śmierci idą do piekła, gdzie cierpią
męki, „ogień wieczny”. Zasadnicza
kara piekła polega na wiecznym od-
dzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu
człowiek może mieć życie i szczę-
ście, dla których został stworzony
i których pragnie.

Stwierdzenia Pisma świętego i na-
uczanie Kościoła na temat piekła są
wezwaniem do odpowiedzialno-
ści, z jaką człowiek powinien wyko-
rzystywać swoją wolność ze wzglę-
du na swoje wieczne przeznaczenie.
Stanowią one równocześnie naglące
wezwanie do nawrócenia: Wchodź-
cie przez ciasną bramę! Bo szeroka
jest brama i przestronna droga, któ-
ra prowadzi do życia, a mało jest
takich, którzy ją znajdują!

Ponieważ nie znamy dnia i go-
dziny, musimy w myśl upomnie-
nia Pańskiego czuwać ustawicznie,
abyśmy zakończywszy jeden jedy-
ny bieg naszego ziemskiego żywota,
zasłużyli wejść razem z Panem na
gody weselne i być zaliczeni do
błogosławionych i aby nie kazano
nam, jak sługom złym i leniwym,
pójść w ogień wieczny, w ciemno-
ści zewnętrzne, gdzie „będzie płacz
i zgrzytanie zębów”.

Bóg nie przeznacza nikogo do pie-
kła; dokonuje się to przez dobrowol-
ne odwrócenie się od Boga (grzech
śmiertelny) i trwanie w nim aż
do końca życia. W liturgii eucha-
rystycznej i w codziennych mo-
dlitwach swoich wiernych Kościół
błaga o miłosierdzie Boga, który nie
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chce „niektórych zgubić, ale wszyst-
kich doprowadzić do nawrócenia”:

Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę
od nas, sług Twoich, i całego ludu
Twego. Napełnij nasze życie swoim
pokojem, zachowaj nas od wiecznego
potępienia i dołącz do grona swoich
wybranych.

V. Sąd ostateczny

Powstanie z martwych wszystkich
zmarłych, „sprawiedliwych i nie-
sprawiedliwych”, poprzedzi Sąd
Ostateczny. Będzie to „godzina,
w której wszyscy, którzy spoczy-
wają w grobach, usłyszą głos Jego:
a ci, którzy pełnili dobre czyny,
pójdą na zmartwychwstanie ży-
cia; ci, którzy pełnili złe czyny
– na zmartwychwstanie potępie-
nia”. Wówczas Chrystus „przyjdzie
w swej chwale i wszyscy aniołowie
z Nim... Zgromadzą się przed Nim
wszystkie narody, a On oddzieli jed-
nych ludzi od drugich, jak pasterz
oddziela owce od kozłów. Owce po-
stawi po prawej, a kozły po swojej
lewej stronie... I pójdą ci na mękę
wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego”.

W obliczu Chrystusa, który jest
prawdą, zostanie ostatecznie ujaw-
niona prawda o relacji każdego
człowieka z Bogiem. Sąd Ostatecz-
ny ujawni to, co każdy uczynił
dobrego, i to, czego zaniechał w cza-
sie swego ziemskiego życia, łącznie
z wszystkimi tego konsekwencjami:

Wszelkie zło, które uczynili niegodzi-
wi, zostało zanotowane, a oni tego
nie wiedzą. W tym dniu, w którym
„Bóg nasz przybędzie”... powie do

nich: Najmniejszych i potrzebują-
cych umieściłem dla was na ziemi.
Ja, jako Głowa – powie – zasiadłem
na niebiosach po prawicy Ojca, ale
moje członki trudziły się na zie-
mi, moje członki cierpiały na ziemi
niedostatek. Gdybyście dawali mo-
im członkom, doszłoby to do Głowy.
Wiedzcie, że gdy moich najmniej-
szych i potrzebujących umieściłem
dla was na ziemi, ustanowiłem ich
waszymi posłańcami, którzy wasze
uczynki zaniosą do mojego skarbca.
Nic nie złożyliście w ich ręce i dla-
tego u mnie nic nie posiadacie”.

Sąd Ostateczny nastąpi podczas
chwalebnego powrotu Chrystusa.
Jedynie Ojciec zna dzień i godzi-
nę sądu. Tylko On decyduje o jego
nadejściu. Przez swego Syna Jezu-
sa Chrystusa wypowie On wówczas
swoje ostateczne słowo o całej histo-
rii. Poznamy ostateczne znaczenie
dzieła stworzenia i ekonomii zba-
wienia oraz zrozumiemy przedziw-
ne drogi, którymi Jego Opatrzność
prowadziła wszystko do ostatecz-
nego celu. Sąd Ostateczny objawi,
że sprawiedliwość Boga triumfu-
je nad wszystkimi niesprawiedliwo-
ściami popełnionymi przez stworze-
nia i że Jego miłość jest silniejsza
od śmierci.

Prawda o Sądzie Ostatecznym wzy-
wa do nawrócenia, podczas gdy Bóg
daje jeszcze ludziom „czas pomyśl-
ny, dzień zbawienia”. Pobudza świę-
tą bojaźń Bożą. Angażuje na rzecz
sprawiedliwości Królestwa Bożego.
Zapowiada „błogosławioną nadzie-
ję” powrotu Pana, który „przyjdzie,
aby być uwielbionym w świętych
swoich i okazać się godnym podziwu
dla wszystkich, którzy uwierzyli”.

Opr. ks. Bolesław
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O TRUDNOŚCIACH W DRODZE DO NIEBA (cz. 1.)

Atrakcyjność grzechu
i siła pokus

Złe duchy potrafią z niezwykłą inte-
ligencją i przebiegłością tak aranżo-
wać pokusy, aby wzbudziły w czło-
wieku przekonanie, iż grzech jest
rzeczywiście źródłem przyjemności
i szczęścia, których niestety Pan
Bóg zabrania. I tak na przykład dla
żonatego mężczyzny pokusa roman-
su z inną kobietą pociąga obietni-
cę zrealizowania najskrytszych ego-
istycznych pragnień. Pokusa żądzy
posiadania będzie ukazywała per-
spektywę szczęścia w zdobywaniu
jak największej fortuny, często kosz-
tem wyzysku pracowników, przez
płacenie im głodowych pensji i in-
ne złodziejskie działania, nie liczące
się z dobrem Ojczyzny czy ogólnie
pojętym dobrem wspólnym. Pan Je-
zus ostrzega: Uważajcie i strzeżcie
się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy
ktoś opływa [we wszystko], życie jego
nie jest zależne od jego mienia (Łk
12,15); Albowiem korzeniem wszel-
kiego zła jest chciwość pieniędzy. Za
nimi to uganiając się, niektórzy za-
błąkali się z dala od wiary i siebie
samych przeszyli wielu boleściami
(1 Tm 6,10). Podobnie jest z poku-
sami nakłaniającymi do popełniania
grzechów związanych z lekceważe-
niem codziennej modlitwy i sakra-
mentów oraz z aborcją, antykoncep-
cją, pornografią, różnymi formami
okultyzmu (wróżbiarstwem, bioener-
goterapią, wywoływaniem duchów,
jogą, medytacją wschodnią, satani-
zmem, reiki i innymi tego typu

praktykami) oraz ze wszystkimi in-
nymi grzechami, które zrywają przy-
mierze człowieka z Bogiem. Każda
pokusa ukazuje grzech jako do-
bro i to w atrakcyjny i ponętny
sposób, żeby w człowieku wzbu-
dzić pożądanie zmysłów, akcep-
tację uczuć oraz pragnień popeł-
nienia go. Ciągle aktualne jest
ostrzeżenie św. Piotra: Bądźcie
trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik
wasz, diabeł, jak lew ryczący krą-
ży szukając kogo pożreć. Mocni
w wierze przeciwstawcie się je-
mu! (1 P 5,8–9). Pamiętajmy jednak
o tym, co pisze św. Paweł: Wierny jest
Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to,
co potraficie znieść, lecz zsyłając po-
kusę, równocześnie wskaże sposób jej
pokonania, abyście mogli przetrwać
(1 Kor 10,13).

Obowiązkiem chrześcijanina jest, aby
decyzją swojej woli zdecydowanie od-
rzucał wszelkie pokusy, pomimo nie-
raz bardzo silnego pragnienia grze-
chów i ich uczuciowej akceptacji.
Gdy ktoś jednak ulegnie pokusie
i popełni grzech, to powinien na-
tychmiast pójść do spowiedzi. Jeśli
jednak z uporem będzie w nim trwał,
to wtedy siły zła tak osłabią jego
wolę i zaciemnią umysł, że zacznie
traktować zło jako dobro, a dobro
jako zło. Do tak zniewolonych grze-
chem ludzi Pan Bóg kieruje groźną
przestrogę: Biada tym, którzy zło
nazywają dobrem, a dobro złem, któ-
rzy zamieniają ciemności na światło,
a światło na ciemności, którzy prze-
mieniają gorycz na słodycz, a słodycz
na gorycz! (Iz 5,20).
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Chrystus bardzo pragnie wyrwać
z niewoli diabła najbardziej za-
twardziałych grzeszników, dlatego
dopuszcza na nich wielkie cierpie-
nie, aby mogli doświadczyć tragicz-
nych konsekwencji swoich grzechów.
A wszystko to w tym celu, by po-
ruszyć ich sumienia, wzbudzić żal
za grzechy i szczerą wolę poprawy.
Może to być nieszczęśliwy wypa-
dek, utrata zdrowia, bankructwo,
doświadczenie zbliżającej się śmierci,
jakiś kataklizm lub inne wydarze-
nia, które tak dotkną człowieka,
że ten może w końcu zrozumie, iż
ostatecznym celem jego życia jest
osiągnięcie nieba przez zjednoczenie
w miłości z Bogiem. Wtedy jest duża
szansa, że człowiek uświadomi sobie
tragizm swojego zniewolenia przez
grzech i nawróci się, zawierzając
cały swój los Bożemu miłosierdziu
w sakramencie pojednania. Jak ra-
dosne staje się wtedy doświadczenie
prawdy, że jedynym oparciem, je-
dyną radością i nadzieją jest Jezus
Chrystus, a nie pieniądze, kariera za-
wodowa, grzeszne przyjemności czy
ubóstwianie człowieka!

Trzeba pamiętać, że Jezus Chrystus
dobrowolnie wziął na siebie wszyst-
kie nasze słabości i grzechy. W czasie
męki i śmierci na krzyżu doświadczył
przerażających cierpień spowodowa-
nych przez grzechy wszystkich ludzi,
zarówno tych, którzy istnieli, jak
również tych, którzy będą istnieć.
Stało się to możliwe tylko dlatego,
że Jezus jako prawdziwy człowiek
jest prawdziwym Bogiem, a dla Pana
Boga nie ma przeszłości i przyszłości,
tylko jest ciągłe „teraz”. Nikt z ludzi
tak wiele nie przecierpiał i nigdy
nie jest w stanie tak cierpieć ducho-
wo i cieleśnie, jak do tego zdolny
był Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus.

W czasie męki i śmierci Jezusa skon-
centrowało się w Jego człowieczeń-
stwie całe zło świata. Jezus, obar-
czając się naszym cierpieniem,
dzięki swojej Boskiej naturze,
zmienił w sposób całkowity jego
znaczenie i nadał mu zbawczy
sens. Przez mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa, każde,
chociażby najbardziej bezsen-
sowne cierpienie, przeżywane
przez człowieka z wiarą i w zjed-
noczeniu ze Zbawicielem, staje
się drogą zbawienia. Jeżeli czło-
wieka dotyka jakiekolwiek cierpienie,
Pan Jezus jest pierwszym, który nie-
sie jego ciężar. Dlatego strasznym
bluźnierstwem jest oskarżanie Boga
o nieczułość i obojętność w obliczu
ludzkiego cierpienia.

Męka i śmierć Chrystusa powtarzają
się w Jego Ciele Mistycznym i jego
członkach. Każdy człowiek musi cier-
pieć i umierać, lecz jeśli jest żywym
członkiem Mistycznego Ciała, jego
cierpienie i śmierć nabierają odku-
pieńczej mocy dzięki Boskości tego,
który jest jego głową. Oto istotny
powód, dla którego każdy święty tak
pragnął cierpienia – pisze św. Edyta
Stein.

Nie można zapominać, że cierpienie
pozostanie wielką tajemnicą i nie
zawsze jest konsekwencją osobistych
grzechów, o czym przypomina nam
Pan Bóg w historii biblijnego Hio-
ba (por. J 9,2–3; Łk 13,1–4). Często
Chrystus powołuje niektórych ludzi,
tak jak na przykład św. o. Pio,
św. Faustynę i innych, aby współ-
uczestniczyli w Jego cierpieniu za
zbawienie świata. Tylko przez zjed-
noczenie z Chrystusem, cierpienie
(także z powodu osobistej winy) staje
się wielką łaską i drogą prowadzącą
do pełni szczęścia w niebie. (cdn.)

„Miłujcie się!” nr 1/2005
Ks. M. Piotrowski TChr
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MODLITWA ZA ZMARŁYCH

W końcu października nasze my-
ślenie kierujemy w stronę tych,
którzy odeszli. Przed nami uroczy-
stość Wszystkich Świętych i oktawa
modlitw za wszystkich wiernych
zmarłych. Warto w tym czasie przy-
pomnieć sobie znaczenie modlitwy
za zmarłych i jej podstawowe formy.
Po co mamy się za nich modlić?
Od strony teologii jest to wyzna-
nie wiary w świętych obcowanie,
w nasze przeznaczenie do życia
wiecznego. Od ludzkiej strony, jest
to wyraz wdzięczności i pamięci
o tych, którzy jeszcze niedawno by-
li z nami. Powoli sprzątamy już
groby, kupujemy świece, zamawia-
my chryzantemy, ale przed tym
wszystkim powinniśmy uświadomić
sobie prawdę, że jeśli nasi bliscy
zmarli czegokolwiek jeszcze potrze-
bują, to przede wszystkim naszej
modlitwy. Chciejmy przy tej okazji
przyjrzeć się naszej modlitewnej pa-
mięci o zmarłych. Kościół ma wiele
środków i sposobów, przez które
zachęca nas do takiej modlitwy.

Msze Święte za zmarłych

To piękna i mądra tradycja ofiaro-
wać zmarłym swoją modlitwę pod-
czas Eucharystii. Zamawianie Mszy
Świętych za zmarłych to bodaj naj-
ważniejszy sposób modlenia się za
nich. Św. Paweł poucza nas, że
ten, kto spożywa Ciało i Krew
Jezusa, ma życie wieczne. Spoży-
wając Ciało i Krew Boga w intencji

zmarłych, możemy pomóc im osią-
gnąć niebo. Pomyślmy więc w okre-
sie wzmożonej pamięci o zmarłych
o ofiarowaniu za nich Mszy Świę-
tej. W szczególnych okolicznościach
możliwe jest również odprawianie
Mszy Świętych gregoriańskich, czy-
li 30 Mszy Świętych, odprawianych
codziennie przez cały miesiąc. Na-
prawdę, nie ma nic cenniejszego
i nic bardziej skutecznego w naszej
modlitwie za zmarłych, jak Msza
Święta.

„Wypominki”, czyli modlitwa
Kościoła za zmarłych

Na świeckich uroczystościach,
zwłaszcza upamiętniających pole-
głych w wojnach, przeprowadza się
tzw. apel poległych, wyczytując ich
imiona i czcząc ich chwilą ciszy.
My, chrześcijanie, wierzymy bar-
dziej w modlitwę niż w chwilę
milczenia. W oktawie Wszystkich
Świętych, a także przez cały rok,
w wielu kościołach modlitwa za
zmarłych polega na wyczytywaniu
imion i nazwisk i wspólnej mo-
dlitwie za nich. To nie jest apel
poległych, ale modlitwa Kościoła.
Pewnie można by modlić się za
bliskich zmarłych w ciszy swojego
domu, ale Bóg obiecuje nam, że
tam, gdzie dwóch albo trzech mo-
dli się w Jego imię, tam jest On
jakby bardziej obecny. Wypominki
to nie moja prywatna modlitwa za
zmarłych, ale modlitwa całego Ko-
ścioła. Oczywiście, nie znaczy to, że
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jej prowadzenie zostawimy księdzu,
a my mamy spokój. Polecając dusze
zmarłych modlitwie wypominkowej,
powinniśmy starać się wziąć czynny
udział w tej modlitwie.

Modlitwy przy grobie

Chyba najlepiej modli się za zmar-
łych na cmentarzu, kiedy człowiek
pochyla się nad grobem swoich bli-
skich. Warto wprowadzić w swo-
je życie praktykę systematycznego
odwiedzania miejsca pochówku bli-
skich zmarłych. I nie tylko po to,
aby posprzątać pomnik lub postać
sobie i powspominać wspólne życie.
Cmentarz to miejsce modlitwy za
zmarłych. Może łatwiej nam o tym

pamiętać, kiedy idziemy na cmen-
tarz samotnie, w jakiś powszedni
dzień. Powinniśmy jednak o ta-
ki klimat modlitwy zadbać zwłasz-
cza w dzień Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny. Obyśmy w tym
roku, wracając z cmentarza, nie
stwierdzili nagle, że spotkaliśmy
się z rodziną, przyozdobiliśmy gro-
by, pospacerowaliśmy po cmentarzu,
a zabrakło w tym wszystkim modli-
twy do Boga. Ci, którzy odeszli, jeśli
w ogóle jeszcze czegoś potrzebują,
to bliskości i przebywania z Bogiem!

Artykuł z „Niedzieli”
opr. ks. Bolesław

25-LECIE CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

W dniu 12 października br.
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku odbyła się uroczysta
gala 25-lecia Caritas Archidiece-
zji Gdańskiej, na którą przybyło
ok. 1100 osób. Również nam jako
członkom Parafialnego Zespołu Ca-
ritas przypadł w udziale zaszczyt
uczestniczenia w tej wielkiej uro-
czystości. Wśród licznie przybyłych
dostojnych gości znaleźli się m.in.:
JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź,
Ks Abp Senior Tadeusz Gocłowski,
Ks Bp Wiesław Szlachetka – prze-
wodniczący Komisji Charytatywnej
Episkopatu Polski, Ks Bp Nominat
Zbigniew Zieliński – członek Rady
Nadzorczej Caritas, Maciej Grabow-
ski – Minister Środowiska, Elżbieta
Seredyn – wiceminister w Minister-

stwie Pracy i Polityki Społecznej,
Paweł Orłowski wiceminister w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Rozwo-
ju, Bogdan Dombrowski – wicemi-
nister w Ministerstwie Cyfryzacji
i Administracji, Teresa Hernik –
Prezes Zarządu Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Hanna Zych Cisoń
– wicemarszałek woj. pomorskiego,
Ks. Marek Dec – z-ca dyrektora
Caritas Polska, ks. prof. dr hab.
Maciej Bała – prorektor Uniwersy-
tetu Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Jacek Karnowski –
Prezydent Miasta Sopotu oraz Piotr
Kowalczuk – zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska.

Atrakcją wieczoru był wspaniały
koncert utworu Antonio Vivaldiego
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„Cztery pory roku” w wykona-
niu Polskiej Filharmonii Kameral-
nej z Sopotu. Koncert połączony
był z prezentacją multimedialną
„Caritas w 4 porach roku”, któ-
ra przybliżyła przybyłym gościom
różne obszary działalności Caritas.

W trakcie gali dokonano wręczenia
nagród i wyróżnień dla osób szcze-
gólnie zaangażowanych w działania
Caritas, zarówno pracowników jak
i wolontariuszy.

Pani Elżbieta Seredyn, wicemini-
ster Pracy i Polityki Społecznej
wręczyła trzy nagrody Pro Publico
Bono za działania na rzecz rodzi-
ny. Następnie dyplomy uznania za
działania innowacyjne wręczył Pan
Paweł Orłowski wiceminister Infra-
struktury i Rozwoju. Kolejnym wrę-
czającym był pan Maciej Grabowski,
Minister Środowiska, który wręczył
dyplom dla Caritas Archidiecezji
Gdańskiej za organizowanie kon-
kursów proekologicznych dla rodzin
wielodzietnych. Z kolei Pani Teresa
Hernik, prezes Zarządu Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wręczyła dwie
nagrody, w tym jedną wolonta-
riuszce Caritas, wybitnej trenerce
olimpijczyków z Atlanty i Sydney,
która w Caritas stworzyła sekcję
pływacką osób niepełnosprawnych.
Wicemarszałek woj. pomorskiego
pani Hanna Zych Cisoń wręczy-
ła z kolei Gryfa Pomorskiego dla
Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Wśród nagrodzonych osób znaleźli
się także wolontariusze działający
w strukturach Parafialnych Zespo-
łów Caritas i Szkolnych Kół Ca-
ritas, którzy zostali wyróżnieni za

codzienną posługę wobec osób po-
trzebujących oraz wychowywanie
młodych ludzi do czynienia dobra.

Wyróżnione zostały także panie ko-
ordynatorki Centrum Wolontariatu
Caritas w Gdańsku – Alicja Szo-
stek oraz Karolina Lewandowska.
Panie animują i koordynują dzia-
łalność wolontariuszy zrzeszonych
w różnych strukturach w tym Pa-
rafialnych Zespołach Caritas.

Nagrodzonych i wyróżnionych zo-
stało wiele osób, których nie sposób
tu wymienić. Wśród tych, które
zwróciły szczególną uwagę są osoby
o wielkim sercu, a mianowicie: Pani
dr Aleksandra Modlińska – Kierow-
nik medyczny Domu Hospicyjnego
Caritas w Sopocie, będąca wolonta-
riuszką leczącą ubogich w Afryce,
Pan Maciej Kozienko, dzięki któ-
remu od wielu lat odbywają się
rejsy z okazji Dnia Dziecka, Pan
Eugeniusz Lipiński i Pan Wojciech
Lipiński, którzy od ponad 20 lat co-
dziennie przekazują pieczywo i cia-
sta dla ubogich, Pan Krzysztof Blaj-
chert, który również od wielu lat
przekazuje owoce i warzywa do Sto-
łówki dla ubogich, Pan Jerzy Latała
– prezes Żeglugi Gdańskiej, który
umożliwia organizowanie „Pomor-
skich Dni Dziecka”, Pan Rainer
von Scharpen – organizator pomo-
cy dla Polaków, który od ponad
30 lat regularnie, kilka razy do
roku organizuje zbiórki w Niem-
czech i transporty z pomocą do
Polski (w listopadzie 2014 r. przy-
wiózł 100. transport) czy Pan Kazi-
mierz Wierzbicki – prezes zarządu
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i właściciel grupy Trefl, który m.in.
wspiera Dom Hospicyjny Caritas.

Wyróżnione zostały także firmy za
wspieranie szeregu działań Cari-
tas w tym m.in.: Hotel Radisson
Blue za wspieranie m.in. placówki
dla dzieci i młodzieży im. Piotra
Frassatiego, Fundacja Energa za
wspieranie szeregu działań Caritas
w tym Domu Samotnej Matki czy
zakupu plecaków dla uczniów.

Gala zakończyła się wspania-
łym poczęstunkiem przygotowa-
nym przez zaprzyjaźnionych re-
stauratorów. Takie uroczystości jak
ta uświadamiają nam ogrom nie-
sionej pomocy przez wolontariuszy,
osoby zaprzyjaźnione oraz firmy
działające na rzecz Caritas. Po-
kazują jak wielka jest moc dobroci
płynąca od licznych darczyńców Ca-
ritas oraz uświadamiają nam, że ta
pomoc jest potrzebna i jednocześnie
doceniana.

Wolontariat to ciężka i wymagająca
praca dająca jednocześnie wiele sa-
tysfakcji. Zachęcamy do współpracy

osoby, które chciałyby zasilić szeregi
naszego PZC bądź wspomóc w jaki-
kolwiek sposób naszą działalność.
Przed nami ogrom pracy związa-
nej z przygotowaniami do pomocy
świątecznej. W tym roku będziemy
brać udział w ogólnopolskiej akcji
„Tak pomagam”, w ramach któ-
rej, wraz z młodzieżą ze Szkolnego
Koła Caritas z Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich, będziemy prowadzić
zbiórkę żywności w sklepach Bie-
dronka w Trąbkach oraz w Ciep-
lewie. Zebrana żywność pomoże
nam w przygotowaniu paczek świą-
tecznych dla osób potrzebujących
z ternu naszej Parafii. Wszystkich
chętnych do pomocy, a także osoby
potrzebujące tej pomocy prosimy
o nawiązanie kontaktu z członkami
naszego Zespołu.

Danuta Mokrosińska
przewodnicząca
Parafialnego Zespołu Caritas
przy Parafii Wniebowzięcia NMP
w Trąbkach Wielkich

STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI

W ostatnią niedzielę sierpnia br.
w Warszawie odbyła się manife-
stacja przeciwko przedsięwzięciom
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
które planowało zmianę dotychcza-
sowych podręczników obecnie pro-
wadzonych zajęć Wychowania do
Życia w Rodzinie (WDŻ) i wpro-
wadzenie do ich treści matryc
Standardów Światowej Organizacji

Zdrowia (WHO). Ministerstwo Po-
informowało równocześnie, że za-
jęcia powinni prowadzić zewnętrz-
ni edukatorzy. Ministerstwo dało
również zielone światło, aby roz-
począć w szkołach promocję alter-
natywnych modeli rodzinnych, al-
ternatywnych „norm” seksualnych
i nawet „niestereotypowych” sek-
sualnych zachowań. Podstawą ide-
ową edukacji, którą proponują Stan-
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dardy WHO jest Deklaracja Praw
Seksualnych IPPF. IPPF to akre-
dytowana przy ONZ największa na
świecie federacja organizacji prowa-
dzących biznes aborcyjny.

Grupy edukatorów seksualnych
„Ponton”, „Bez Tabu”, „Spunk”
i inne, którzy zalewają szkoły, są
bezpośrednio związane z tą i in-
nymi podobnymi organizacjami, od
których otrzymują fundusze i re-
prezentują ich interesy.

Deklaracja Praw Seksualnych IPPF
określa, że dzieci powinny „pie-
lęgnować” zdrowie seksualne już
od poczęcia. Celem Standardów nie
jest więc zapobieganie problemowi
przedwczesnego podjęcia współży-
cia przez młodzież, ale nakłania-
nie do spełniania najróżniejszych

seksualnych zachcianek. Przed pro-
kreacyjnymi skutkami ma chronić
młodzież „rzetelna wiedza” na te-
mat antykoncepcji i aborcji.

W czasie manifestacji doświadcze-
niem wprowadzania edukcji seksu-
alnej do szkół dzielili się rodzice
z Niemiec, Francji i Wielkiej Bryta-
nii. Podkreślali, jak ciężko jest po-
dejmować działania, które miałyby
na celu cofnięcie już wprowadzo-
nej ustawy. Zachęcali nas Polaków,
abyśmy byli czujni i nie pozwolili,
by w naszym kraju wprowadzono
podobną ustawę.

Tylko my możemy obronić nasze
dzieci, nikt nie zrobi tego za nas!

Opr. M. Kosińska

Cytaty ze Standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

grupa przekaż informacje na temat
wiekowa naucz dziecko; pomóż dziecku rozwijać

0–4 lat radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, ma-
sturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa, odkrywanie
własnego ciała i własnych narządów płciowych; wyra-
żanie własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład
w kontekście „zabawy w lekarza”

4–6 lat uczucia seksualne (bliskość, przyjemność, podniecenie);
przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci; różne
koncepcje rodziny

6–9 lat seks w mediach (łącznie z internetem), masturba-
cja/autostymulacja, współżycie; różne metody antykon-
cepcji; prawa seksualne dzieci (informacja, edukacja
seksualna, integralność cielesna); zrozumienie pojęcia
„akceptowalne współżycie/seks” (odbywany za zgodą obu
osób, dobrowolny, równy, stosowny do wieku i kontekstu,
zapewniający szacunek dla samego siebie)

Cytaty ze Standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

grupa przekaż informacje na temat
wiekowa naucz dziecko; pomóż dziecku rozwijać

0–4 lat radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, ma-
sturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa, odkrywanie
własnego ciała i własnych narządów płciowych; wyra-
żanie własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład
w kontekście „zabawy w lekarza”

4–6 lat uczucia seksualne (bliskość, przyjemność, podniecenie);
przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci; różne
koncepcje rodziny

6–9 lat seks w mediach (łącznie z internetem), masturba-
cja/autostymulacja, współżycie; różne metody antykon-
cepcji; prawa seksualne dzieci (informacja, edukacja
seksualna, integralność cielesna); zrozumienie pojęcia
„akceptowalne współżycie/seks” (odbywany za zgodą obu
osób, dobrowolny, równy, stosowny do wieku i kontekstu,
zapewniający szacunek dla samego siebie)

więcej na stronie www.stopdeprawacji.pl
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KRONIKA NIE TYLKO PARAFIALNA

26 września w kościele w Trąb-
kach Wielkich sakrament małżeń-
stwa zawarli Sylwia Malinowska
z Czerniewa i Mateusz Steinborn
z Dzierżążna.

***

26 września w naszym kościele
parafialnym sakrament chrztu św.
otrzymał Mikołaj Piotr Dyksa syn
Emilii i Piotra z Trąbek Wielkich.

***

4 października w kościele w Trąb-
kach Wielkich chrzest św. otrzymała
Monika Maria Połtarzycka cór-
ka Celiny i Grzegorza z Trąbek
Wielkich.

***

17 października w kościele w Eł-
ganowie sakramentalny związek
małżeński zawarli Magdalena Ku-
saj i Dawid Chmielewski – oboje
z Ełganowa.

***

17 października w kościele
w Trąbkach Wielkich sakrament
małżeństwa zawarli Magdalena
Szurgocińska z Trąbek Wielkich
i Maciej Porazinski z Nakła.

***

24 października miał miejsce jubi-
leusz 50-lecia sakramentu małżeń-
stwa Ireny i Józefa Ziemannów
z Czerniewa. Z tej okazji w tamtej-
szym kościele została odprawiona

Msza św. dziękczynna i o błogo-
sławieństwo Boże dla szacownych
Jubilatów.

***
Dobiegają końca roboty przy prze-
budowie 2 odcinków drogi woje-
wódzkiej: w Trąbkach Wielkich (ul.
Gdańska) oraz w Gołębiewku. Zo-
stała wykonana nowa nawierzchnia
drogi, chodniki i ścieżki rowerowe,
zatoki autobusowe oraz oświetle-
nie uliczne. Przebudowano także
w niezbędnym zakresie infrastruk-
turę techniczną (przepusty drogowe
i instalacje) oraz wjazdy na posesje.
Inwestycja została sfinansowana ze
środków Województwa Pomorskiego
przy współudziale środków pomo-
cowych Unii Europejskiej. Gmina
Trąbki Wielkie dołożyła się do tego
przedsięwzięcia w postaci sfinan-
sowania dokumentacji technicznej
inwestycji.

***
Trwają prace przy rozbudowie Szko-
ły Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich. Wykonane zostały ławy fun-
damentowe, a obecnie wykonywane
jest zbrojenie elementów konstruk-
cyjnych ścian piwnic budynku.

***
Wykonane zostało nowe ogrodzenie
cmentarza parafialnego w Trąbkach
Wielkich na odcinku przyległym do
kaplicy cmentarnej.

Oprac. S. D.
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Ulica Gdańska w Trąbkach Wielkich po przebudowie roztacza blask nowości
w dzień...

...i w nocy
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Nowe ogrodzenie cmentarza parafialnego w Trąbkach Wielkich

Nowo ochrzczony Mikołaj Piotr Dyksa z rodzicami i chrzestnymi
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Nowo ochrzczona Monika Maria Połtarzycka z rodzicami i chrzestnymi

Państwo Młodzi Sylwia i Mateusz Steinborn
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Państwo Młodzi Magdalena i Maciej Porazinscy

Państwo Młodzi Magdalena i Dawid Chmielewscy
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Czcigodni jubilaci Irena i Józef Ziemannowie w dniu 50-lecia sakramentu
małżeństwa

INTENCJE MSZY ŚW. – listopad 2015

1. 700: Za zmarłych księży
pracujących w naszej parafii

830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Kowalczyków,
Cesarczyków i Reszke

1000: Za zmarłych z rodzin
Szymańskich, Urbanów,
Antoniowów

1130, na cmentarzu:
a) Za śp. Martę i Witolda
Piszczuków

b) Za śp. Eugeniusza Płazę

1800: Za śp. brata Józefa oraz
ciocie i wujków

2. a) Za śp. Włodzimierza Sau-
tycza (5. rocznica śmierci) oraz
Jadwigę i Józefa Borkowskich
b) Za śp. Jana Kielasa i Juliana
Morawskiego

3. a) Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Danuty
i Wojciecha Kreftów w 25. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Łucję i Jana Kaszubów
oraz Jana Łężyńskiego

4. a) Za śp. Helenę Runowską
(33. rocznica śmierci)
i za zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Tadusza Banaczyka
(7. rocznica śmierci)
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5. a) Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla Marceliny
Baumgart w 1. rocznicę urodzin

b) Za śp. Stanisława
Jasińskiego

6. a) Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla Lidii Kola-
sińskiej w 70. rocznicę urodzin

b) Za zmarłych z rodzin
Kelpinów i Kiedrowskich

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

1530, Czerniewo: Dziękczyn-
na, o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla Anny Hendrych
w 90. rocznicę urodzin (int.
dzieci, wnuków i prawnuków)

8. 700: Za śp. Marię, Kazimierza
i Zygmunta Dubielów oraz za
zmarłych z rodziny Józefiaków

830, Czerniewo: a) Dzięk-
czynna, o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Marianny
Bartos w 80. rocznicę urodzin

b) Za śp. Gertrudę Dończyk
(urodziny)

1000: Za śp. Mariana
Dzwonkowskiego, Jana Połta-
rzyckiego i Jana Myszkiera

1115: Za śp. Bogumiła Szczu-
kowskiego (1. rocznica śmierci)

1800: Za śp. Leonarda (12. rocz-
nica śmierci) i Jana Kolendo

10. a) Dziękczynna i o Boże bło-
gosławieństwo dla Małgorzaty
i Jana Malinowskich w 25. rocz-
nicę sakramentu małżeństwa

b) Za zmarłych z rodzin
Tkaczyków i Stefanów

11. 700: Za dusze w czyśćcu
cierpiące
Czerniewo: Za śp. Helenę
(8. rocznica śmierci) i Dionizego
(1. rocznica śmierci) Szynków

12. Za parafian
13. a) Dziękczynna, o zdrowie

i Boże błogosławieństwo
dla Janiny Zawickiej
w 80. rocznicę urodzin
b) Za śp. Renatę (13. rocznica
śmierci) i Jerzego Antkowiaków

14. a) Za śp. Stanisława i Janinę
Dymitruków oraz za zmarłych
z tej rodziny
b) Za śp. Małgorzatę i Mikołaja
Zimnych oraz Hermanna
Grina (Hebel)

15. 830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Kazimiery i Henryka
Karnathów w 47. rocznicę
sakramentu małżeństwa
b) Za śp. Krzysztofa Kempika,
Jolantę Lewek oraz Zofię
i Stefana Prociów
1115: Za śp. Mariannę
i Ryszarda Kamińskich

16. 1700: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Elżbiety
Szurgocińskiej w urodziny

17. 1700: Za śp. Wandę i Józefa
Domków

18. 1800: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla Zuzanny
Strzyż w 4. urodziny oraz
o błogosławieństwo Boże dla
jej rodziców

19. 1800: Za śp. Wandę (5. rocznica
śmierci) i Bernarda Zulewskich
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20. Za śp. Zygfryda Pianowskiego
21. Dziękczynna i o Boże

błogosławieństwo dla
Katarzyny Brzózki w urodziny

22. 700: Za śp. Cecylię Buga
i Helenę Keler oraz za
zmarłych z tych rodzin
830, Czerniewo: a) Dziękczyn-
na i o Boże błogosławieństwo
dla Anety i Mateusza Plichtów
w 2. rocznicę sakramentu
małżeństwa
b) Za śp. Stanisława, Helenę,
Jolantę i Ignacego Lewków
oraz Dietera Kisickiego
1000: Za śp. Czesława, Bogdana
i Jarosława Gdańców oraz za
zmarłych z rodziny Gołuńskich
1115: Za śp. Cecylię
i Aleksandra Bugów

23. Za śp. Marię Bławat
24. Za śp. Jadwigę Kobierzyńską
28. Za śp. Marię Bławat
29. 700: Za śp. Marię (20. rocznica

śmierci) i Stefana Rzepeckich
oraz Henryka Błaszczyka
830, Czerniewo:
a) Za śp. Andrzeja
Brzezińskiego (imienieny)
b) Za śp. Władysława, Stefanię
i Zofię Wróblewskich (rocznica
śmierci)
1115: Dziękczynna i o Boże
błogosławieństwo dla p. wójta
Błażeja Konkola w imienieny
1800: Za śp. Jadwigę
Kobierzyńską

30. a) Za śp. Krystynę Kosińską
(urodziny)
b) Za śp. Henryka Recę
(18. rocznica śmierci)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzi:

10 listopada: Tymon Mudziński.

Rocznice sakramentu małżeństwa
3 listopada: 25. roczn. s. m. Danuty (z d. Goczkowskiej) i Wojciecha Kreftów

10 listopada: 25. roczn. s. m. Małgorzaty (z d. Lewczuk) i Jana Malinowskich
17 listopada: 25. roczn. s. m. Honoraty (z d. Szarmach) i Marka Grzębskich

9 listopada: 30. roczn. s. m. Grażyny (z d. Orlikowskiej) i Stanisława Sroki
22 listopada: 30. roczn. s. m. Ingrid (z d. Elmanowskiej) i Grzegorza Seremetów

ODESZLI DO PANA

19 października: zmarła w wieku 82 lat śp. Jadwiga Kobierzyńska
z Trąbek Wielkich
19 października: zmarła w wieku 60 lat śp. Maria Bławat z Kleszczewa
26 października: zmarł w wieku 77 lat śp. Edward Jendernalik z Trąbek
Wielkich

7 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Bogumiła Szczukowskigo
9 listopada: pierwsza rocznica śmierci śp. Dionizego Szynki

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie
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