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Daj mi Jezusa,

o Matko moja,

Na krótki życia

ziemskiego dzień.

W każdym

cierpieniu

i życia znojach,

Pragnę tej siły,

co płynie Zeń.

O daj mi, daj,

Jezusa daj!

O złóż Go Matko

do serca mego,

Co pragnie służyć

Mu dzień i noc,

Ja żyć nie mogę

bez Pana swego,

Bo On mi daje

wytrwania moc.

O daj mi, daj,

Jezusa daj!W
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SŁOWO DO WIERNYCH

Drodzy Siostry i Bracia!

W sobotę 23 stycznia zakończyli-
śmy z ks. Prałatem wizytę duszpa-
sterską – kolędę. Dziękuję wszyst-
kim, którzy otworzyli swoje domy
i razem prosiliśmy Boga i Matkę
Najświętszą o opiekę i pomoc dla
domowników. Mogę powiedzieć, że
odwiedziłem połowę parafii – da
Pan Bóg w przyszłym roku odwie-
dzę drugą część. Dziękujemy ro-
dzinom za przygotowanie kolacji,
a wszystkim za dar serca-ofiary.
Oprócz modlitwy i błogosławień-
stwa mogłem zobaczyć, jak sobie
parafianie radzą. Stwierdziłem, że
nasza parafia nie odbiega w sta-
tystykach od przeciętnej wiejskiej
parafii. Są rodziny, które sobie
radzą, ale jest wiele rodzin, które
borykają się z różnymi problema-
mi.

Wizyty duszpasterskie dały mi
obraz na przyszłe plany inwesty-
cyjne. Niestety, czasy są trudne
dla wszystkich i bez pomocy z do-
finansowania niewiele ruszymy.
Ofiary z kolęd wyniosły 23 380
(dwadzieścia trzy tysiące trzysta
osiemdziesiąt złotych). Dla po-
równania renowacja jednego ołta-
rza bocznego to koszt (wyceniony
w styczniu tego roku) 130 000 (sto
trzydzieści tysięcy). Także cze-
ka nas remont plebanii, ułożenie

kostki na wjeździe i remonty bie-
żące, jak wymiana desek na wie-
ży kościelnej. Myślę, że te mniej
kosztowne remonty damy radę
wykonać we własnym zakresie,
a te większe inwestycje będziemy
realizować z dotacji konserwatora
zabytków. Pragnę poinformować
Was, że wnioski składam z taką
nadzieją.

Z przeżyć duchowych weszliśmy
już w święty czas jubileuszowy
– Rok Miłosierdzia, czeka nas
rocznica 1050-lecia chrztu Polski
i spotkanie Papieża Franciszka
z młodzieżą w Krakowie. Z ra-
cji Roku Miłosierdzia w każdy
pierwszy piątek miesiąca – poczy-
nając od lutego – będzie okazja do
spowiedzi świętej, Koronki do Mi-
łosierdzia Bożego i Mszy świętej
wynagradzającej za grzechy świa-
ta i o nawrócenie zatwardziałych
grzeszników. Korzystajmy także
z nabożeństw sobotnich i Nowen-
ny do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Maryja czeka na nas
i wsłuchuje się w nasze prośby.
Nie liczmy tylko na nasze ludzkie
siły, bo one są jakże często zawod-
ne. Bierzmy przykład ze św. Jana
Pawła II i zawierzajmy siebie,
nasze rodziny, parafię, ojczyznę
i świat Matce Najświętszej, tak
jak czynił to święty papież.

Wasz proboszcz
ks. Bolesław Stanisław Antoniów
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NIECH SŁOWO BOŻE KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – luty 2016

7 lutego: 5. Niedziela zwykła
Iz 6,1–2a.3–8
1 Kor 15,1–11 lub 1 Kor 15,3–8.11
Łk 5,1–11

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

21 lutego: 2. Niedziela
Wielkiego Postu
Rdz 15,5–12.17–18
Flp 3,17–4,1 lub Flp 3,20–4,1
Łk 9,28b–36

28 lutego: 3. Niedziela
Wielkiego Postu
Wj 3,1–8a.13–15
1 Kor 10,1–6.10–12
Łk 13,1–9
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1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI
JUBILEUSZOWA DROGA CHRZCIELNA

Słowo wstępne

Jako wspólnota Kościoła w Polsce
wielbimy Boga za dar wiary prze-
kazany naszym przodkom przed
1050 laty. Chcemy być wierni zo-
bowiązaniom, które z tego faktu
wypływają. Pragniemy ponieść dar
wiary i przekazać go przyszłym
pokoleniom Polaków.

„Gdzie chrzest, tam nadzieja” – te
słowa towarzyszą nam w roku ju-
bileuszowym. Chcemy nadzieję pły-
nącą z wiary pielęgnować w swych
sercach, żyć nią i o niej świad-
czyć. Ufam, że Jubileuszowa droga
chrzcielna pomoże nam w pierw-
sze niedziele miesiąca rozważyć
i przemodlić treści związane z łaską
chrztu.

Ojciec Święty Franciszek obdarował
nas jeszcze Nadzwyczajnym Jubi-
leuszem Miłosierdzia i Światowy-
mi Dniami Młodzieży w Krakowie.
Te wydarzenia pięknie wpisują się
w nasze dziękczynienie za Chrzest
Polski. Pierwszy raz zanurzyliśmy
się w Miłosierdziu Bożym na chrzcie
świętym. Ufam, że młodzież przy-
bywająca z różnych stron świata
do Krakowa, słysząc o naszych ko-
rzeniach wiary, i poznając jej owo-
ce w życiu swoich polskich rówie-
śników, pomyśli także o własnym
zjednoczeniu z Chrystusem, które
dokonało się w czasie przyjmowania
chrztu.

Życzę, by Jubileuszowa droga
chrzcielna realizowana w parafiach,
domach zakonnych i duszpaster-
stwach umocniła naszą wiarę, na-
dzieję i miłość i pomogła nam żyć
duchowością chrzcielną.

Abp Stanisław Gądecki

Narodziny do życia Bożego
W tradycji żydowskiej istniał zwy-
czaj obchodzenia roku jubileuszowe-
go. Co pięćdziesiąt lat każdy Izraeli-
ta był wyzwalany ze swoich długów
i mógł powrócić do swojej własno-
ści, nawet jeżeli ją wcześniej utracił.
Ten jubileusz miał dwa podstawowe
przesłania. Pierwsze, że człowiek
nie jest właścicielem ziemi, którą
nabył, ale tylko jej lennikiem. Je-
dynym właścicielem ziemi jest Bóg.
W ten sposób Żydzi przypominali
sobie, że ich życie pochodzi od Boga
i z Jego woli uprawiają ziemię, któ-
ra pozwala im przetrwać. Drugie
przesłanie dotyczyło przebaczenia.
Rok jubileuszowy był rokiem ła-
ski. Ludzie wzajemnie przekreślali
zaciągnięte długi, a jednocześnie
uświadamiali sobie, co znaczy, że
Bóg jest łaskawy i przebacza im
przewinienia.

1050. rocznica chrztu Polski przy-
pada w roku 2016. Jest to również
kolejny – przypadający co pięćdzie-
siąt lat – jubileusz tego wydarzenia.
W 966 roku władca Polan, Miesz-
ko I przyjął chrzest. Jest to więc
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rok jubileuszowy dla Kościoła w na-
szej ojczyźnie. Podobnie jak jubile-
usz obchodzony przez Żydów, nasze
świętowanie powinno przypomnieć
nam również dwie istotne prawdy.
Pamiątka chrztu Polski uświadamia
nam na nowo, że chrześcijanin to
człowiek, który otrzymał od Boga
nie tylko życie biologiczne, ale przez
chrzest święty także życie ducho-
we; nie tylko pochodzi od Boga,
ale przez śmierć i zmartwychwsta-
nie Syna Bożego został odkupio-
ny i obdarowany życiem wiecznym.
Dlatego Jezus powiedział do Ni-
kodema, który przyszedł do Niego
nocą: „Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam ci, jeśli się ktoś nie narodzi
z wody i z Ducha, nie może wejść
do królestwa Bożego. To, co się
z ciała narodziło, jest ciałem, a to,
co się z Ducha narodziło, jest du-
chem. Nie dziw się, że powiedziałem
ci: Trzeba wam się powtórnie naro-
dzić”. To nowe narodzenie dokonuje
się przez wyznanie wiary w Trójcę
Świętą i chrzest święty.

W ten sposób człowiek staje się no-
wym stworzeniem i żyje już nie dla
siebie, ale dla Boga i drugiego czło-
wieka. Analogicznie do żydowskiego
jubileuszu chrześcijanin przypomi-
na sobie także, że Bóg jest łaskawy
i przez chrzest obmył go z grzechu
pierworodnego.

Co więc znaczy być chrześcija-
ninem? Odpowiedzi udziela nam
św. Paweł, który napisał o sobie:
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje
we mnie Chrystus. Choć nadal pro-
wadzę życie w ciele, jednak obecne
życie moje jest życiem wiary w Sy-
na Bożego, który umiłował mnie

i samego siebie wydał za mnie”
(Gal 2,20). Chrześcijanin więc to
człowiek wierzący w Boga, który
go kocha i objawił tę miłość przez
śmierć własnego Syna. Stara się
na tę miłość odpowiedzieć całym
swoim życiem. Święty Paweł dodaje
jednak: „Postępujcie drogą miłości,
bo i Chrystus nas umiłował i samego
siebie wydał za nas”. W ten spo-
sób dopowiedział, że chrześcijanin
nie tylko kocha Boga, ale na podo-
bieństwo ukrzyżowanego Chrystusa
stara się kochać drugiego człowieka.
Dlatego chrztu nie można rozumieć
jedynie jako daru dla pojedynczego
człowieka, ale stanowi on zadanie
naśladowania miłości Chrystusa wo-
bec innych ludzi. Z tego też powodu
chrzest jest włączeniem do wspólno-
ty Kościoła. Tylko w niej chrześci-
janin może autentycznie wzrastać
w miłości do Boga i braci poprzez
pogłębianie znajomości prawd wiary
i przyjmowanie sakramentów.

Co oznacza świętowanie jubileuszu
chrztu świętego w naszej ojczyźnie?
Najpierw jest to refleksja nad swo-
im osobistym życiem duchowym.
Jest to swego rodzaju generalny
rachunek sumienia, który obejmuje
całe życie i prowadzi do odnowio-
nego nawrócenia. Drugim krokiem
powinna być odpowiedź na pyta-
nie o pogłębianie wiary w Kościele
i miłość bliźniego. W jaki sposób
uczestniczę w życiu Kościoła i je-
stem posłuszny jego nauczaniu? Czy
jestem dla innych chrześcijaninem
jedynie z nazwy, czy faktycznie sta-
ram się we wszystkich sprawach
naśladować miłość Chrystusa, być
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Jego świadkiem i szukać dobra in-
nych? Trzeci krok oznacza uświa-
domienie sobie daru życia chrześci-
jańskiego w całym narodzie, który
przez wieki starał się żyć wyzna-
niem wiary wypowiedzianym w jego
imieniu w 966 roku przez Miesz-
ka I. To ostatnie zobowiązanie jest
szczególnie ważne, abyśmy w cza-
sach głębokich przemian kulturo-
wych nie zapomnieli o korzeniach
naszej narodowej tożsamości.

Usłyszeć i uwierzyć

Św. Paweł napisał: „wiara rodzi
się z tego, co się słyszy, tym zaś,
co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
Najpierw warto zwrócić uwagę na
słowo „słyszeć”. Jezus wielokrotnie
konkluduje swoje wypowiedzi bar-
dzo dziwnym stwierdzeniem: „kto
ma uszy do słuchania, niechaj słu-
cha”. Jak to rozumieć? Czy można
mieć uszy do czego innego niż
do słuchania? W Ewangelii według
św. Mateusza odnajdujemy wyja-
śnienie, które daje nam sam Jezus.
Do swoich uczniów powiedział kie-
dyś stanowczo o tych, którzy byli
zamknięci na Jego słowo: „Słuchać
będziecie, a nie zrozumiecie, pa-
trzeć będziecie, a nie zobaczycie.
Bo stwardniało serce tego ludu, ich
uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
żeby oczami nie widzieli, ani usza-
mi nie słyszeli, ani swym sercem
nie rozumieli, i nie nawrócili się,
abym ich uzdrowił”. Kiedy Jezus
mówi o uszach do słuchania, nie ma
na myśli organów fizycznych, ale
postawę serca. Stosuje porównanie
do słuchania, aby uświadomić nam,
że wiele treści wpada nam do głowy

przez uszy, ale tylko niektóre na-
prawdę zmieniają sposób myślenia
i postępowania. Podobnie jest z ser-
cem człowieka, które słucha słowa
Bożego. Ono również może pozo-
stać zamknięte i niewrażliwe na
prawdę, którą przynosi Chrystus
(mówi o tym szeroko przypowieść
o siewcy).

W ten sposób lepiej rozumiemy, co
chciał powiedzieć św. Paweł, kiedy
napisał, że wiara rodzi się z tego, co
się słyszy. Chodzi o postawę serca
otwartego na Ewangelię. Wielokrot-
nie słuchamy jej przecież czytanej
na Mszy Świętej, w czasie kate-
chezy czy podczas lektury osobistej.
Ewangelia zmienia jednak nasz spo-
sób myślenia i postępowania tylko
wtedy, gdy szczerze wierzymy, że to,
co czytamy, jest prawdą i chcemy
według niej żyć.

Jaki jednak związek ma chrzest ze
słowem Bożym? Czy małe dziecko,
któremu udziela się chrztu, mo-
że zrozumieć słowo Boże i chcieć
nim żyć? Najpierw przypomnijmy
sobie, że w pierwotnym Kościele
udzielano chrztu zasadniczo oso-
bom dorosłym. Kandydat do chrztu
musiał uczestniczyć w przygotowa-
niu nazywanym katechumenatem.
Było to wprowadzenie w życie chrze-
ścijańskie. Odbywało się ono przez
wyjaśnianie darów i wymagań życia
chrześcijańskiego, o których naucza
Pismo Święte. Podczas samej ce-
lebracji katechumen był ponownie
pytany o wyznanie wiary w Trójcę
Świętą i pragnienie życia według na-
uki Chrystusa. Dopiero na tej pod-
stawie udzielano mu chrztu. Było
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to postępowanie zgodne z tym, cze-
go nauczał św. Paweł: „Jeżeli więc
ustami swoimi wyznasz, że JEZUS
JEST PANEM, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił
z martwych – osiągniesz zbawie-
nie”. Wiara, która jest odpowiedzią
na słowo Boże, jest więc warunkiem
owocności sakramentu chrztu. Bez
wsłuchiwania się sercem w słowo
Boże sakrament chrztu pozostaje
bezowocny i nie prowadzi do ży-
cia wiecznego z Bogiem w niebie.
Dlatego też wiara jest konieczna do
zbawienia.

Zwróćmy uwagę na dwie rzeczy.
Po pierwsze sakrament chrztu jest
ściśle związany z wiarą w słowo
Boże. Nawet jeśli ktoś otrzymał
chrzest w dzieciństwie, dojrzewając
powinien mieć okazję do słuchania
Ewangelii. Zobowiązują się do tego
rodzice i chrzestni, którzy obiecu-
ją ochrzczone dzieci wychować po
chrześcijańsku. Każdy ochrzczony
ma jednak własne serce i ostatecz-
nie od niego zależy, czy będzie ono
otwarte i wrażliwe na naukę Chry-
stusa. Wiara w Chrystusa nie jest
więc tylko uznaniem prawdy obja-
wionej, ale przylgnięciem do osoby
Chrystusa, który do nas mówi. Dru-
gą istotną sprawą jest jednak fakt,
że katechumenat odbywał się we
wspólnocie Kościoła. Z tego wynika,
że słowo Chrystusa nie trafia do
nas jedynie z kart Pisma Świętego,
ale przekazywane jest przez Kościół,
który z pomocą Ducha Świętego wy-
jaśnia jego poprawne rozumienie.

Katechumenat praktykowany jest
nadal we współczesnym Kościele

wobec osób, które z różnych przy-
czyn proszą o chrzest w wieku
dorosłym. Dla nas, którzy jesteśmy
w większości ochrzczeni w dzieciń-
stwie, droga katechumenatu powin-
na być wskazówką, jak żyć łaską
otrzymanego chrztu. Jest to w pe-
wien sposób odwrócenie kolejno-
ści. Ten, który jest już ochrzczony
i otrzymał łaskę wiary, teraz po-
winien na nią odpowiedzieć przez
wsłuchiwanie się w słowo Boże i sto-
sowanie go w codziennym życiu.
Nie bez powodu Jezus ostrzegał
uczniów: „Uważajcie na to, czego
słuchacie”.

Wyrzec się Złego

Podczas liturgii z udzielaniem sa-
kramentu chrztu świętego rodzice
i chrzestni pytani są najpierw o wy-
rzeczenie się zła, a dopiero potem
o wiarę w Trójcę Świętą i Kościół.
Dlaczego dokonuje się to w tej wła-
śnie kolejności? Jakie zło mogło po-
pełnić niewinne dziecko, aby w jego
imieniu wyrzekać się grzechu?

W liturgii chrztu dorosłych przed
wyznaniem wiary padają pytania
o wyrzeczenie się zła. Postępuje się
tak dlatego, że nie można wybrać
życia w Bogu, będąc przywiązanym
do Szatana. W przypadku chrztu
dziecka nie można mówić oczywi-
ście o opętaniu. Każdy człowiek
jednak od samego początku swojego
istnienia jest pod działaniem grze-
chu pierworodnego, a więc nie jest
całkowicie wolny od wpływu złego
ducha. Grzech pierworodny odebrał
mu również dar życia wiecznego.
Szatan nie chce więc, aby człowiek
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przyjął dar odkupienia w Chrystu-
sie. To wyjaśnia, dlaczego przed
potrójnym pytaniem o wyrzeczenie
się zła jest tak zwana modlitwa
z egzorcyzmem. Szafarz sakramen-
tu chrztu prosi Boga o uwolnienie
dziecka od grzechu pierworodnego.
To nie znaczy, że człowiek ochrzczo-
ny nie ma już żadnych pokus. Jed-
nak uwolniony od grzechu pierwo-
rodnego gotowy jest na przyjęcie
łaski chrztu świętego.

Bardzo ciekawy jest obrzęd wyrze-
czenia się zła, który znamy z opi-
sów niektórych ojców Kościoła z III,
IV i V wieku. Otóż starożytny
ryt zakładał, że wyrzeczenie się
zła dokonywać się powinno na ze-
wnątrz świątyni. Dorosły kandydat
do chrztu (w starożytności zasadni-
czo chrzczono dorosłych) wyciągał
rękę w stronę zachodnią i wyrzekał
się Szatana. Ta wyciągnięta rę-
ka wskazywała wprost na obecność
Szatana. Nie było to więc jedynie
wyrzeczenie się ludzkiej skłonności
do zła, ale rozumnej istoty, upa-
dłego anioła, który sprzeciwił się
Bożej woli. Wyznawał w ten spo-
sób, że zło ma swoje źródło w od-
stępstwie Szatana, który stara się
pozyskać człowieka na swoją stronę
i przeciwstawić go Bogu. Kieru-
nek wyciągniętej ręki ku zachodowi
symbolizuje ciemność, którą byłoby
życie człowieka pozbawione Boga.
Podobnie jak w obszar ciemności
wkracza dusza ludzka, która świa-
domie odrzuca Boga. Katechumen
nie pozostaje jednak w zwykłej ne-
gacji Szatana, ale odwracając się
w stronę wschodnią, wyznaje wiarę
w Chrystusa. Zwrot ku wschodowi

oznacza także, że chrześcijanin chce
całe swoje życie ukierunkować na
Boga i jednoczyć się z Nim. Wscho-
dzącym Słońcem jest sam Chrystus,
przez którego rozbłysło niegasnące
światło Zmartwychwstania.

W przypadku chrztu dzieci o wy-
rzeczenie się zła pytani są rodzice
i chrzestni. W ten sposób zobo-
wiązują się, aby ochrzczone dziec-
ko „zachować wolne od skażenia
grzechem i umożliwić ustawiczny
rozwój” jego wiary. Można jednak
pomóc wzrastać w wierze innemu
człowiekowi tylko wtedy, gdy sa-
memu się w tej wierze wzrasta.
Dlatego szafarz chrztu zadaje trzy
pytania dotyczące wiary rodziców
i chrzestnych. Pyta więc najpierw:
„Czy wyrzekacie się grzechu, aby
żyć w wolności dzieci Bożych?” Od-
powiedź „wyrzekamy się” oznacza
uznanie prawdy, że każde zło odda-
la nas od Boga i dlatego nazywane
jest grzechem. Ten, kto wyrzeka się
grzechu, zbliża się do Boga i odnaj-
duje prawdziwą wolność. Szatan nie
ma nad nim już władzy. Następnie
szafarz pyta: „Czy wyrzekacie się
wszystkiego, co prowadzi do zła,
aby was grzech nie opanował?”.
„Wyrzekamy się” oznacza tutaj nie
tylko pragnienie unikania złych czy-
nów, ale także unikanie wszelkich
okoliczności, które mogą do nich
prowadzić. Benedykt XVI przypo-
mina, że w starożytności to pytanie
brzmiało następująco: „Czy wyrze-
kacie się pompa diaboli?”, to zna-
czy, mówiąc dzisiejszym językiem,
czy wyrzekacie się pogańskich spek-
takli teatralnych, które są właśnie
owym pompa diaboli, pokusą Szata-
na. W istocie nie chodziło o to, aby
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chrześcijanie unikali teatru, ale by
mieli odwagę przeciwstawić się kul-
turze, która chciała tylko człowieka
rozbawić i karmić jego okrutne in-
stynkty poprzez krwawe ofiary z lu-
dzi. Była też bałwochwalcza. Uwiel-
biała stworzenie zamiast Stwórcy.
Benedykt XVI zwrócił w ten spo-
sób uwagę, że także dzisiaj tym, co
skłania nas do zła i oddala od Boga,
może być kultura użycia i konsu-
mizmu, a w istocie jest to kultura
bałwochwalcza, skupiona na tym,
co doczesne, i stawiająca kult czło-
wieka w miejsce kultu Boga. Bardzo
łatwo jej ulec. Chrześcijanin jednak
to ten, który potrafi odróżniać to,
co jest kulturą życia i miłości, od
kultury śmierci i egoizmu. Potrafi
wybierać prawdziwe dobro. Drugie
wyrzeczenie uświadamia nam tak-
że, że bycie chrześcijaninem nie
jest sprawą jedynie intelektualnych
deklaracji, ale przede wszystkim
stanowi sposób postępowania zgod-
ny z nauką Chrystusa. Na samym
końcu szafarz pyta o wyrzeczenie
się Szatana, który nazwany jest
głównym sprawcą grzechu. Trze-
cia odpowiedź dotyczy więc uznania
prawdy, że istnieje Szatan, a na-
stępnie świadomego odrzucenia jego
wpływu na nasze życie.

Po chrzcie nad Jordanem, także
Jezus został przez Ducha wypro-
wadzony na pustynię, gdzie był
kuszony przez diabła. Jezus nie
uległ jednak żadnej z jego pokus,
ale usilnie trzymał się słów Ojca.
Ufał Bogu nawet wtedy, gdy wycień-
czonemu i głodnemu Szatan podsu-
wał grzeszne rozwiązania. Podobnie
każdy chrześcijanin jest wezwany

do nieustannego wyrzekania się zła
i trwania przy łasce chrztu, która
pomaga mu wytrwać w wierze.

Wyznać wiarę Kościoła

Współcześnie dość często pojawia-
ją się głosy mówiące o tym, że
człowiek powinien sam dokonywać
świadomego wyboru swojej przyna-
leżności religijnej i dlatego Kościół
nie powinien udzielać chrztu dzie-
ciom. Uważa się, że jest to zamach
na wolność człowieka.

W tym sposobie myślenia kryje się
jednak poważne nieporozumienie.
Papież Benedykt XVI wyjaśnił, jak
należy ten problem rozwiązać. Jeśli
chrzest nazywamy nowym narodze-
niem – naucza papież Benedykt –
to podobnie jak życia biologicznego
żaden z nas nie wybrał, ale je otrzy-
mał od swoich rodziców, tak samo
chrzest jest znakiem, że udział w ży-
ciu Bożym można również otrzymać
tylko jako dar. Wynika stąd, że wia-
ry w Boga nie można zwyczajnie
wybrać, chociaż wiara jest także de-
cyzją człowieka. Można na wołanie
Boga jedynie odpowiedzieć, ponie-
waż w relacji człowieka do Boga
Bóg jest zawsze pierwszy. To On
wychodzi naprzeciw człowiekowi na
każdym etapie jego życia i rozwoju,
aby przyciągać jego serce ku so-
bie. Jezus nauczał: „Nikt nie może
przyjść do Mnie, jeżeli go nie po-
ciągnie Ojciec, który mnie posłał”
(J 6,46). Inaczej mówiąc, łaska wy-
przedza wszystko, co składa się na
nasze życie: nasze istnienie, nasze
myśli i uczucia. Bóg jest stwórcą
naszego ciała, ale także duszy, któ-
ra nosi w sobie pragnienie Jego
bliskości.
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Kiedy chrzest udzielany jest dziec-
ku, to nie znaczy, że odbiera mu się
wolność. Raczej otwiera się przed
nim możliwość pełniejszego przyj-
mowania Bożej łaski. Oczywiście,
że w swojej wolności może ono
pozostać na nią zamknięte. Pozba-
wiając jednak dziecko łaski chrztu,
w jakiś sposób pozbawia się je moż-
liwości budowania bliskiej i zażyłej
relacji z Bogiem. Zamiast wolności,
człowiek bez chrztu zostaje czegoś
bardzo istotnego pozbawiony.

Te myśli pomagają nam zrozumieć
jeszcze jedną istotną prawdę. Za-
nim rozpocznie się obrzęd chrztu,
rodzice i chrzestni przynoszą swoje
dziecko do kościoła i wówczas słyszą
słowa powitania: „Drogie dziecko,
Kościół Boży przyjmuje cię z wielką
radością”. Na znak tego przyjęcia
kapłan robi na czole dziecka znak
krzyża, a następnie powtarzają ten
gest rodzice i chrzestni.

Słowa i gesty przyjęcia do Kościoła
Bożego mają na celu uświadomić
nam, że podobnie jak dziecko nie
rodzi się samo, ale otrzymuje ży-
cie od rodziców, tak samo człowiek
rodzi się na nowo z matki, którą
jest Kościół. W nim odnajduje łaskę
sakramentów do dalszego rozwoju
swojej wiary. Kościół karmi go sło-
wem Bożym i umacnia na drodze
wzrastania w miłości poprzez życie
w konkretnych wspólnotach chrze-
ścijan. Stąd należy przypomnieć,
że wiara nie jest tylko pewnym
osobistym przekonaniem czy mnie-
maniem. Chrześcijanin nie odkrywa
też prawdy objawionej w pojedyn-
kę, ale nieustannie ją weryfikuje

z wiarą Kościoła. W ten sposób wia-
ra osobista jest zawsze także wiarą
Kościoła, w której człowiek wierzący
odnajduje pewny punkt odniesienia.
Słowo „wierzę” jest zawsze i ściśle
połączone ze słowem „wierzymy”,
które wyraża wiarę Kościoła.

Dla wyrażenia wiary oraz łatwiej-
szego odwoływania się do jej wspól-
nych treści Kościół od początku
poszukiwał odpowiedniego sposobu
przekazu prawdy objawionej. Naj-
bardziej znanym przykładem jest bi-
blijna sentencja „Jezus jest Panem”.
Z czasem formuły wiary wzbogaca-
ły się oczywiście o kolejne treści.
W ten sposób zrodziła się trady-
cja potrójnego zapytania w czasie
chrztu świętego o wiarę w Trójcę
Świętą. Z tego dialogu i niektórych
sentencji zrodziły się z czasem tak
zwane symbole wiary. Dwa bardzo
znane to: Skład apostolski i Credo,
odmawiane między innymi w cza-
sie każdej niedzielnej Mszy Świętej.
Symbole te są znacznie dłuższe od
krótkich formuł wiary, ale nie na
tyle, aby każdy chrześcijanin nie
mógł z ich pomocą łatwo przyswa-
jać sobie ich treści. Zapamiętywane
i recytowane w czasie nabożeństw
pomagają też nieustannie uświada-
miać sobie to, co jest zasadniczym
trzonem wiary chrześcijan. Jest to
o tyle ważne, że Kościół, istniejąc
w ogromnej różnorodności kultu-
rowej i światopoglądowej, pomaga
osobom ochrzczonym jasno identyfi-
kować się z tymi treściami, które dla
wiary Kościoła są fundamentalne.

Opracował: Proboszcz
Bolesław Stanisław Antoniów
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PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS W ROKU 2015

Drodzy Parafianie,

Początek roku to czas podsumo-
wań wszystkiego co udało się nam
wykonać, osiągnąć w minionym ro-
ku. Dla naszego Zespołu był to
dobry rok. Zrealizowaliśmy wie-
le przedsięwzięć, starając się sta-
le wzbogacać i rozszerzać pomoc
dla osób potrzebujących. Do naj-
istotniejszych przedsięwzięć, które
zrealizowaliśmy w 2015 r. należy
zaliczyć:

� Palmy wielkanocne;
� Wielkanocna Tutka

charytatywna;
� Akcja „Tornister pełen

uśmiechów”;
� Kolonie w Warzenku;
� Wycieczki wakacyjne;
� Loteria fantowa;
� Bożonarodzeniowa „Tutka

charytatywna”;
� Zbiórka żywności w sklepach

Biedronka „Tak, pomagam”;
� List do bliźniego.

Jak co roku przygotowywaliśmy
palmy świąteczne, które z roku na
rok cieszą się coraz większym za-
interesowaniem. W ubiegłym roku
wykonaliśmy ich ok. 240 i wszystkie
znalazły swoich nabywców. Stara-
my się je stale wzbogacać i jeszcze
bardziej upiększać, abyście Państwo
zechcieli nabywać je właśnie od nas.

„Tutki charytatywne” to akcja or-
ganizowana przez Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej, w której nasz Ze-
spół uczestniczy od 2014 r. W ubie-
głym roku rozprowadzaliśmy „tut-
ki” zarówno w okresie Świąt Wiel-
kanocnych, jak i Bożego Narodze-
nia, i jak zawsze mogliśmy liczyć
na Państwa pomoc.

Akcja „Tornister pełen uśmiechów”
także przeprowadzana była w na-
szej parafii drugi raz. Jest to także
przedsięwzięcie Caritas Archidiece-
zji Gdańskiej, w które włącza się
już corocznie PZC. Na każdą parafię
Caritas Gdańska przeznacza 40 ple-
caków, które ludzie dobrego serca
wyposażają, a następnie członkowie
PZC dostarczają dzieciom potrzebu-
jącym z terenu danej parafii. Nasz
Zespół przekazuje plecaki dzieciom
uczęszczającym do Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach oraz Czerniewie.
Dzieci zgłaszają pedagodzy z oby-
dwu szkół. W ubiegłym roku, tak
jak w poprzedniej edycji, wszyst-
kie plecaki zostały przez parafian
pobrane i hojnie wyposażone.

W ubiegłym roku, po raz pierwszy,
udało nam się pomóc w zorgani-
zowaniu letniego wypoczynku dla
ośmiorga dzieci z naszej parafii
w Ośrodku Turystycznym Warzen-
ko. Kolonie finansowane są ze środ-
ków Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej, parafii oraz PZC. Ośrodek
prowadzony jest przez Fundację
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„Pro Caritate Gedanensis” powo-
łaną przez Caritas Archidiecezji
Gdańskiej. Dzieci mogły skorzystać
z dwutygodniowego pobytu w bar-
dzo ładnie położonym ośrodku tu-
rystycznym nad pięknym jeziorem
Tuchomskim w pobliżu wsi Warzen-
ko znajdującej się 2 km od drogi
Gdynia-Kościerzyna, 20 km od Mo-
rza Bałtyckiego oraz 15 km od Trój-
miasta. Jezioro Tuchomskie objęte
jest strefą ciszy, otoczone lasami,
z siecią lokalnych dróg nadających
się na ciekawe wycieczki rowero-
we i piesze. Na terenie ośrodka
znajdują się także: klimatyczny bu-
dynek tzw. „Stodółka”, który mieści
salę kominkową i małą świetlicę,
rozległe tereny rekreacyjne, boiska
sportowe, miejsce na ognisko oraz
grill, wypożyczalnię rowerów i pły-
wającego sprzętu sportowego.

Największym przedsięwzięciem,
w które angażuje się PZC, jest
coroczna Loteria fantowa organizo-
wana w dniu zakończenia Wielkie-
go Tygodniowego Odpustu. Zyski
z Loterii stanowią największe źró-
dło dochodów pozyskiwanych przez
PZC na organizację statutowej dzia-
łalności.

Ostatnie przeprowadzane przez
PZC w ubiegłym roku akcje to
zbiórka żywności w Biedronkach
w Trąbkach Wielkich oraz w Cieple-
wie, a także rozprowadzanie „Tu-
tek charytatywnych”. Dzięki oby-
dwu przedsięwzięciom udało nam
się przygotować 56 paczek dla pod-
opiecznych z terenu naszej parafii.

W okresie przedświątecznym od-
wiedziliśmy także osoby starsze,
samotne oraz chore – 79 osób.

W wielu akcjach służy nam po-
mocą młodzież ze Szkolnego Koła
Caritas działającego w Gimnazjum
w Trąbkach Wielkich, za co im
oraz opiekunom SZKC serdecznie
dziękujemy.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób włączają się w nasze akcje
składamy serdeczne Bóg zapłać.
Cieszymy się, że ludzi wielkie-
go serca jest coraz więcej. Jed-
nocześnie prosimy o zgłaszanie
się osób, które potrzebują pomo-
cy duchowej czy rzeczowej. Pragnę
przypomnieć, iż PZC, zgodnie ze
statutem, podejmuje działania na
rzecz szerokiego zakresu potrzebu-
jących, a w szczególności: rodzin
wielodzietnych, samotnych matek,
niepełnosprawnych, chorych, senio-
rów, uzależnionych, bezdomnych,
bezrobotnych, ofiar przemocy, więź-
niów, migrantów i uchodźców, ofiar
klęsk żywiołowych, epidemii i zbroj-
nych konfliktów. Jeżeli wiecie Pań-
stwo o osobach żyjących wokół Was
i potrzebujących pomocy, prosimy
o kontakt z członkami PZC lub
ks. proboszczem. Często osoby po-
trzebujące nie mają odwagi same
o tę pomoc poprosić. Zachęcamy
także do kontaktu osoby chcące
włączyć się w działalność PZC
i przystąpić do naszego Zespołu,
nadmieniając, iż wszyscy członko-
wie Zespołu są wolontariuszami.

Z życzeniami wielu łask Bożych
w Nowym Roku, W imieniu Para-
fialnego Zespołu Caritas

Danuta Mokrosińska
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Jasełka w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.

Ze Świętami Bożego Narodzenia
wiąże się wiele pięknych tradycji
i zwyczajów. Inscenizacja o Bożym
Narodzeniu, zwana Jasełkami, to
coroczna tradycja w Szkole Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich.

18 grudnia 2015 roku w naszej
szkole Jasełka odbyły się w dwóch
turach: rano dla klas młodszych
i w południe dla klas starszych.

Jednym słowem, w szkole od rana
dało się odczuć magiczną, świą-
teczną atmosferę, w którą, przypo-
minając wydarzenia sprzed ponad
dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betle-
jem narodziło się Boże Dzieciątko,
wprowadzili nas uczniowie klas III a
i III b edukacji wczesnoszkolnej pod
kierunkiem pań wychowawczyń Do-
roty Jaszewskiej i Marii Poźniak.

Dzieci w pięknych strojach przygo-
towanych przez rodziców wcieliły
się w różne ciekawe postaci. Był
św. Józef, Maryja, Aniołowie, Dia-
bełek, Śmierć, Herod z Generałem,
Trzej Królowie, Pasterze i przed-
stawiciele różnych zawodów, którzy
składali pokłon Jezusowi narodzo-
nemu w ubogiej stajence. Uroku
inscenizacji dodały kolędy, które na-
pełniły wszystkich świąteczną rado-
ścią i sprawiły, że czuliśmy tę magię
zbliżających się Świąt. Dzięki niej

nie brakło uśmiechów, uścisków,
a nawet wzruszeń. Do wspólnego
kolędowania włączyli się uczniowie
klas 0–II, nauczyciele i rodzice.

Po występie głos zabrał dyrektor
szkoły Przemysław Sautycz, który
podziękował dzieciom za prezenta-
cję niezwykłych talentów aktorskich
i złożył wszystkim serdeczne świą-
teczne życzenia.

Dorota Jaszewska

Jasełka szkolne, Paula Gostomska w roli
Matki Bożej
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Martynka Kamińska, Wiktoria Sadeńko, Malwina Buczyńska, Kinga Krause,
Sandra Ohl, Oliwia Kromer

Święty Józef – Szymon Raducha, Królowie – Jakub Jagodziński, Karol Leczkowski,
Maksymilian Kukowski, Anioły – Ola Klonowska i Klaudia Kwiatek
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich

Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba.
Babcia, mama, wnuczka
inaczej się nie da.
Dziś Wam dziękujemy nasi przyjaciele,
Tobie Babciu, Dziadku
pomyślności wiele.

22 stycznia 2016 r. w Szkole Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich odbyła
się wyjątkowa uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci
klas młodszych zaprosiły do szkoły
swoje babcie i dziadków. Dzień Babci
i Dziadka to szczególne święto w na-
szej szkole od wielu lat. Goście nie
zawiedli i przybyli bardzo licznie.
Na wstępie pan dyrektor – Przemy-
sław Sautycz przywitał wszystkich
ciepłymi słowami, zaprosił do wysłu-
chania życzeń oraz wyrazów miło-
ści i wdzięczności w formie wierszy
i piosenek skierowanych do Kocha-
nych Babć i Dziadków, po czym
oddał głos dzieciom.

Program artystyczny był bardzo bo-
gaty. Na początku programu słow-
no-muzycznego uczniowie klas III
pod kierunkiem pań wychowaw-
czyń Doroty Jaszewskiej i Ma-
rii Poźniak zaprezentowały swoje
zdolności aktorskie przedstawiając
Jasełka Bożonarodzeniowe. Scenki
z życia nowo narodzonego Dzieciąt-
ka, pasterzy, mędrców, przedstawi-
cieli różnych zawodów oraz aniołów
przeplatane były kolędami i pasto-
rałkami. Gra małych aktorów była

pełna otwartości, szczerości, prosto-
ty i ciepła.

Uczniowie klas I i II pod kierunkiem
pań Agaty Caboń, Edyty Piórek,
Jadwigi Popławskiej i Aleksandry
Olejnik recytowali wiersze i śpiewa-
li piosenki. Nie obyło się bez braw,
uśmiechów oraz ukradkiem ociera-
nych łez. Część artystyczna zakoń-
czyła się odśpiewaniem tradycyjne-
go Sto lat, wręczeniem Babciom
i Dziadkom laurek oraz drobnych
upominków wykonanych samodziel-
nie przez wnuczęta, które chciały
w ten sposób wyrazić wdzięczność
i podziękować Babciom i Dziadkom
za obecność w ich życiu oraz za to,
że je kochają i wspierają.

Spotkanie upłynęło w miłej i ser-
decznej atmosferze. Zaproszeni go-
ście opuszczali naszą szkołę ze
wzruszeniem, dziękując za miło
spędzone chwile. Mamy nadzieję,
że uroczystość z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka na stałe wpisze się
w kalendarz imprez naszej szko-
ły, ale już w nowych warunkach
rozbudowanej szkoły.

Dorota Jaszewska

Zdjęcia z uroczystości zamieszczamy
na stronach 16–17.
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Hol szkolny wypełniony dziećmi i zaproszonymi gośćmi – Babciami i Dziadkami
naszych pociech

Uczniowie klas trzecich – Jakub Słabolepszy, Szymon Raducha, Paula Gostomska,
Artur Radelski, Antek Zajączkowski, Oliwier Budnik, Joanna Grosz
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Uczniowie klas pierwszych

Uczniowie klasy drugiej
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INTENCJE MSZY ŚW. – luty 2016

2. Dziękczynno-błagalna
w 20. rocznicę sakramentu
małżeństwa Krystyny
i Krzysztofa Wawrynowiczów

3. Za śp. Antoniego Jakowskiego
(6. rocznica śmierci)
Czerniewo: Dziękczynno-
-błagalna w 18. urodziny Sandry

4. Dziękczynno-błagalna w uro-
dziny Dariusza Kosińskiego

5. O błogosławieństwo Boże
dla Michalinki Baumgart
w 5. urodziny i dla Karoliny
Baumgart w 30. urodziny

7. 700: Za śp. Małgorzatę i Albina
Cylke i zmarłych z tej rodziny
830, Czerniewo: Dziękczynna
i o błogosławieństwo Boże dla
rodziny Zulewskich
1000: Za śp. Michała Narwojsza
(1. rocznica śmierci)

8. Za śp. Tomasza Sławińskiego
(18. rocznica śmierci) oraz
zmarłych z rodzin Sławińskich
i Szczepaniaków

9. Za śp. Rajmunda
Miecznikowskiego (urodziny)

10. 1800: Za śp. Piotra Hebla
Czerniewo: Za śp. Jana
Kielasa (urodziny)

11. Za śp. Józefa Bachusza
i zmarłych z tej rodziny

12. Dziękczynno-błagalna
w intencji Wiesławy i Tomasza
Laskowskich z racji urodzin

14. 830, Czerniewo: a) Za śp. Leo-
kadię i Alfonsa Grotów

b) Za zmarłych z róży św. Jacka

1000: Za śp. Urszulę Krause
(4. rocznica śmierci)

1130: Za śp. Justynę Zalewską,
o Miłosierdzie Boże z racji
16. urodzin

1800: Za śp. Aleksandra, Wik-
torię, Danutę i Marcina Kulów

16. Za śp. Zygmunta Jagłę
(20. rocznica śmierci)

17. Czerniewo: Za śp. Alfonsa
Kuczmińskiego oraz Wiesława
Słomińskiego

18. a) Dziękczynno-błagalna
w 70. urodziny Zofii Jakowskiej

b) Dziękczynna w pewnej
intencji z prośbą o Boże
błogosławieństwo

20. a) Dziękczynno-błagalna w 91.
urodziny Janiny Bazylewskiej

b) Za śp. Krystynę Kosińską
(3. rocznica śmierci)

21. 700: Za zmarłych z rodzin
Płockich i Lisów

830, Czerniewo: Za zmarłych
z rodzin Sierżantów
i Witkowskich

1000: O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Jerzego
i Jacka Pobłockich

1130: Za śp. Mirosława
(6. rocznica śmierci) i Wojciecha
Kowalewskich oraz Hannę
Goczkowską

1800: Za śp. Krystynę Kosińską
(3. rocznica śmierci)
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23. a) Podziękowanie za miniony
rok oraz za śp. Mieczysława
Goczkowskiego (8. rocznica
śmierci) i zmarłych z tej rodziny
b) Za śp. Małgorzatę, Wiktora
i Jerzego Kinder

24. O Boże błogosławieństwo dla
Oliwii Bachusz w 4. urodziny
oraz za śp. Franciszkę
(12. rocznica śmierci) i Jana
(11. rocznica śmierci) Klebów

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

26. a) Za śp. Marię Stefańczyk
(1. rocznica śmierci) oraz zmar-
łych z rodzin Stefańczyków, Kar-
czów, Szymaniaków i Paulów
b) Za śp. Aleksandra
(urodziny), Józefa i Władysławę
Plaków oraz Metę Cymerman

27. a) Za śp. Mariannę, Witolda
i Krystynę Kosińskich,
Bernarda Gostomskiego oraz
zmarłych z tych rodzin
b) Za śp. Romana
Chmieleckiego (urodziny)

28. 700: Za śp. Gerarda
Lewandowskiego
830, Czerniewo:
Za śp. Krzysztofa Kempika
(4. rocznica śmierci)
1000: Za śp. Jana Połtarzyckiego
i Mariana Dzwonkowskiego
1130: a) Za śp. Stanisławę i Jó-
zefa Dopierałów oraz zmarłych
z rodzin Sobutków i Dopierałów
b) Za śp. Izabelę (20. rocznica
śmierci) i Leona Karpińskich
oraz Zofię i Józefa Głogowskich
1800: Za śp. Tadeusza
Banaczyka (8. rocznica śmierci)

29. Za śp. Piotra Hebla (miesiąc
po pogrzebie)
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ROCZNICE

Rocznice sakramentu chrztu
Pierwszą rocznicę sakramentu chrztu św. obchodzą:

7 lutego: Marcelina Aleksandra Baumgart
8 lutego: Konrad Bogusław Jaszewski

15 lutego: Piotr Jan Bodziony

Rocznice sakramentu małżeństwa
3 lutego: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Krystyny (z d. Azarowicz) i Krzysztofa Wawrynowiczów
17 lutego: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

Joanny (z d. Stępień) i Grzegorza Borkowskich
8 lutego: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Mirosławy i Franciszka Surmów
8 lutego: 30. rocznica sakramentu małżeństwa

Ewy i Krzysztofa Jaszczyków

ODESZLI DO PANA
23 stycznia: zmarł w wieku 72 lat śp. Piotr Hebel z Trabek Wielkich

6 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Michała Narwojsza

7 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Marty Zielke

28 lutego: pierwsza rocznica śmierci śp. Marii Zofii Stefańczyk

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

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


