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Podczas  mszy œw. odpustowej nast¹pi wprowadze-
nie relikwii  b³ogos³awionych, franciszkañskich mêczen-
ników z Peru: o. Micha³a Tomaszka i o. Zbigniewa
Strza³kowskiego.  Liturgii bêdzie przewodniczy³
i wszystkie kazania wyg³osi o. Robert Le¿ohupski —
sêdzia trybuna³u koœcielnego Pañstwa Watykañskiego,
wyk³adowca prawa kanonicznego na papieskim Uni-
wersytecie Urbanianum w Rzymie, pracuj¹cy w Peni-
tencjarii Apostolskiej. Przybli¿my zatem króciutko, kim
byli polscy mêczennicy.

B³. Zbigniew Strza³kowski (1958 — 1991)
Zbigniew Strza³kowski urodzi³ siê 3 lipca 1958 r.

w Tarnowie. Mieszka³ we wsi Zawada, gdzie uczêsz-
cza³ do szko³y podstawowej. By³ pil-
nym, zdyscyplinowanym i zdolnym
uczniem, ministrantem i lektorem.
W 1973 r. rozpocz¹³ naukê w Tech-
nikum Mechanicznym w Tarnowie,
któr¹ zakoñczy³ w roku 1978 egza-
minem dojrza³oœci i uzyska³ tytu³
„technika mechanika”. Po szkole œred-
niej podj¹³ pracê w Wojewódzkiej Dy-
rekcji Rozbudowy Miast i Osiedli
Wiejskich w Tarnowie, a póŸniej –
w Pañstwowym Oœrodku Maszyno-
wym w Tarnowcu. W roku 1979
wst¹pi³ do Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych. Po rocznym nowi-
cjacie w Smardzewicach, 2 wrzeœnia
1980 r. z³o¿y³ pierwsz¹ profesjê za-
konn¹. Nastêpnie podj¹³ szeœcioletnie
studia filozoficzno-teologiczne w Wy-
¿szym Seminarium Duchownym oo.
Franciszkanów w Krakowie. 8 grud-
nia 1984r., z³o¿y³ œluby wieczyste.
Wkrótce po tym napisa³ podanie,
w którym poprosi³ o skierowanie do
pracy misyjnej. 7 VI 1986 r. we fran-
ciszkañskim koœciele we Wroc³awiu
przyj¹³ œwiêcenia prezbiteratu. O. Zbi-
gniew zosta³ skierowany do pracy
w Ni¿szym Seminarium Duchownym
w Legnicy. By³ tam wicerektorem, wy-
chowawc¹ i katechet¹. 1 IX 1988 r.
uda³ siê do klasztoru we Wroc³awiu
w celu rozpoczêcia przygotowañ do
wyjazdu na misje. Kiedy w rozmo-
wach na temat sytuacji politycznej
w Peru wspominano, ¿e robi siê tam
niebezpiecznie, o. Zbigniew odpo-
wiada³: „Gdy siê jedzie na misje, trze-
ba byæ gotowym na wszystko”. 28 XI
1988 r. wraz z o. Jaros³awem Wyso-
czañskim udali siê z Warszawy przez Moskwê do Limy.
Po kilku miesi¹cach rozpoczêli pos³ugê kap³añsk¹
w nowej placówce zakonnej w Andach – w Pariacoto.

Talent organizacyjny o. Zbigniew ³¹czy³ z ogromn¹ pra-
cowitoœci¹ i wielk¹ odpowiedzialnoœci¹. Jego domen¹
by³a troska o chorych – leczy³ ich dusze i cia³a. Charak-
teryzowa³a go pobo¿noœæ i pracowitoœæ. Chcia³ naœla-
dowaæ wiernie œw. Maksymiliana Kolbe.

B³. Micha³ Tomaszek  (1960 —  1991)
Urodzi³ siê 23 IX 1960 r. w £êkawicy

k. ¯ywca. Tato Micha³a zmar³ w 1969 r., pozostawia-
j¹c wdowê z czworgiem dzieci (dwie córki i dwóch sy-
nów bliŸniaków). Micha³ pochodzi³ z religijnej rodziny.
By³ ministrantem. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej
w £êkawicy kontynuowa³ naukê w Ni¿szym Semina-
rium Duchownym oo. Franciszkanów w Legnicy (li-

ceum ogólnokszta³c¹ce). Micha³a cha-
rakteryzowa³a pobo¿noœæ, zw³aszcza
maryjna, pracowitoœæ, prostota,
skromnoœæ, sumiennoœæ i wytrwa³oœæ.
Du¿o wymaga³ od siebie, ale tak¿e od
innych. Okaza³ siê zdolnym uczniem,
zw³aszcza w przedmiotach œcis³ych,
takich jak matematyka czy fizyka. Po
maturze, w roku 1980, wst¹pi³ do Za-
konu Braci Mniejszych Konwentual-
nych. Rok póŸniej – 1 IX 1981 r. –
z³o¿y³ pierwsze œluby zakonne. Po
rocznym nowicjacie w Smardzewi-
cach k. Tomaszowa Mazowieckiego,
rozpocz¹³ studia filozoficzno-teolo-
giczne w Wy¿szym Seminarium Du-
chownym oo. Franciszkanów w Kra-
kowie. Studiowa³ tam w latach 1981-
1987. 8 XII 1985 r. w Krakowie br.
Micha³ z³o¿y³ œluby wieczyste, a  póŸ-
niej – 23 V 1987 r. – przyj¹³ œwiêce-
nia prezbiteratu w Bazylice œw. Fran-
ciszka w Krakowie. Nastêpnie przez
dwa lata pracowa³ we franciszkañskiej
parafii w Pieñsku. By³ tam wikariu-
szem i katechet¹. W czasie pracy dusz-
pasterskiej w Pieñsku dowiedzia³ siê,
¿e jego dwaj starsi wspó³bracia maj¹
wkrótce wyjechaæ na misje do Peru.
Zwróci³ siê wówczas z proœb¹ do swo-
jego prze³o¿onego o. Feliksa Stasicy
o pozwolenie na podobny wyjazd.
O. Micha³ ju¿ w Polsce zdawa³ sobie
sprawê z tego, ¿e misja w Peru jest
trudna i jego ¿ycie mo¿e byæ nara¿o-
ne na niebezpieczeñstwo. Przed wy-
jazdem na misje, po po¿egnalnej mszy
œw. w parafii, powiedzia³, ¿e jeœli trze-
ba bêdzie dla sprawy Bo¿ej z³o¿yæ ofia-
rê ¿ycia, to nie bêdzie siê waha³.

W VII 1989 roku wyjecha³ do Peru i do³¹czy³ do Zbi-
gniewa i Jaros³awa.

POLSCY MÊCZENNICY Z PERU

ci¹g dalszy na str.7
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Wszystko co powinieneœ wiedzieæ o anio³ach stró¿ach

Pierwsze skojarzenie z anio³em to
radosny, beztroski, uœmiechniêty
ch³opiec ze skrzyde³kami lataj¹cy so-
bie wysoko. Czy aby na pewno? Jak
czêsto myœlisz o swoim Aniele Stró-
¿u, przewodniku którego, ka¿dy
z nas otrzyma³ od Boga? Czy kiedy-
kolwiek zastanawia³eœ siê, jak wiel-

kie jest to b³ogos³awieñstwo? W dzieciñstwie zapew-
ne wielu z nas modli³o siê do Anio³a Stró¿a, ale sytu-
acja zmieni³a siê, gdy staliœmy siê doroœli. Bardzo
czêsto zapominamy o wielkoœci i mocy, które s¹
w nich i maj¹ wp³yw na nasze ¿ycie. Nowe stulecie
dostarczy³o nam wielu kontro-
wersji na temat anio³ów. Do-
tycz¹ one m.in. sposobów ko-
munikowania siê z nimi oraz
stopnia ich wp³ywu na nasze
¿ycie. To bardzo wa¿ne, ¿eby
wiedzieæ co tradycja Koœcio³a
katolickiego mówi o strzeg¹-
cych nas cherubinach. W teolo-
gi dogmatycznej nauka o anio-
³ach to ANGELOLOGIA (od
³ac. angelus, gr.[angelos] –
anio³).  Oto kilka faktów na ich
temat przed: œwiêtem œw. Ar-
chanio³ów – Micha³a, Gabriela
i Rafa³a (29 wrzeœnia) oraz
wspomnieniem Anio³ów stró-
¿ów (2 paŸdziernika).

1. One naprawdê istniej¹
Koœció³ katolicki nie zmyœli³ hi-

storii o anio³ach stró¿ach, by po-
móc ma³ym dzieciom lepiej za-
sn¹æ w nocy. Ich egzystencja jest
faktem. W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego [punkt
328] czytamy: „Istnienie istot duchowych, nieciele-
snych, które Pismo Œwiête nazywa zazwyczaj anio³a-
mi, jest prawd¹ wiary. Œwiadectwo Pisma œwiêtego
jest tak oczywiste, jak jednomyœlnoœæ Tradycji”.

W Biblii zosta³y przedstawione niezliczone przy-
k³ady anio³ów. S³u¿y³y one równie prostym paste-
rzom, ale tak¿e samemu Jezusowi. „Kiedy kuszony,
obudzisz w sobie swojego anio³a. On bêdzie bardziej
chêtny ci pomóc ni¿ ty sam sobie! Zignoruj diab³a
i nie lêkaj siê go; on siê trzêsie i ucieka, kiedy wzy-
wasz na pomoc swego Anio³a stró¿a” (œw. Jan Bo-
sko).

2. Ka¿dy z nas go posiada
Anio³owie stró¿e nie s¹ obiektem do dzielenia. To

wartoœciowe czêœci naszej duchowoœci, którymi Bóg
obdarzy³ wszystkich ludzi. Ka¿dy cz³owiek posiada

swojego w³asnego obroñcê. „Za plecami ka¿dego
wierz¹cego stoi anio³, jako obroñca i pasterz prowa-
dz¹cy go przez ¿ycie” (œw. Bazyli).

„Dusza ludzka jest niezmiernie ceniona, poniewa¿
ka¿da jednostka od pocz¹tku swego istnienia ma przy-
pisanego sobie Anio³a, strzeg¹cego go od niebez-
pieczeñstwa” (œw. Hieronim).

3. Zaprowadz¹ nas do nieba (jeœli im po-
zwolimy)

Nasi anio³owie stró¿owie broni¹ nas od z³a, to-
warzysz¹ nam w modlitwie, naprowadzaj¹ nas na
dobr¹ œcie¿kê i reprezentuj¹ samego Boga. S¹ oni
w stanie wp³ywaæ na nasze zmys³y i wyobra¿enia,

ale nie na nasz¹ wolê. Nie mog¹
dokonywaæ za nas wyboru, ale
w ka¿dy mo¿liwy sposób zachê-
caj¹, by wybieraæ to, co praw-
dziwe, dobre i piêkne, jeœli oczy-
wiœcie siê na to otwieramy.
„Czy¿ nie s¹ oni wszyscy ducha-
mi przeznaczonymi do pos³ugi,
pos³anymi na pomoc tym, któ-
rzy maj¹ posi¹œæ zbawienie?”
(List do Hebrajczyków 1, 14).

4. Nigdy nas nie opusz-
czaj¹

Nie ma powodów do rozpa-
czy albo do bycia samotnym, bo
to w³aœnie anio³y s¹ nieustannie
przy nas obecne, by s³u¿yæ na-
szym duszom. Nawet œmieræ nie
jest w stanie rozerwaæ tak silne-
go po³¹czenia. Obroñcy stoj¹cy
stale u naszego boku tu na zie-
mi, pozostan¹ przy nas tak¿e
w niebie. „Drodzy przyjaciele,

Pan jest zawsze obecny w historii ludzkoœci i dzia³a
w niej. Pod¹¿a za nami w obecnoœci swoich anio-
³ów, których dzisiaj Koœció³ czci jako Stró¿y. Innymi
s³owy, s¹ to ci, którzy s³u¿¹ jako Bo¿a opieka dla ka¿-
dego cz³owieka… Od pocz¹tku ¿ycia ludzkiego, a¿
do jego koñca otaczaj¹ nas sta³¹ trosk¹” (papie¿ Be-
nedykt XVI).

5. Twój Anio³ stró¿ to nie twój pradziadek
W przeciwieñstwie do popularnego przekonania,

które mamy w zwyczaju mówiæ, by pocieszyæ, tych któ-
rzy stracili ukochanych, anio³owie nie s¹ zmar³ymi. To
stworzenia duchowe, inteligentne. Wykreowane zosta-
³y przez Boga dla Jego chwa³y i do wiecznej s³u¿by.

6. Wygl¹d Anio³a
To nie s¹ s³odkie, przysadziste cherubinki, uno-

sz¹ce siê na chmurach i graj¹ce na harfach - ale silne
duchowo istoty stale walcz¹ce o twoj¹ duszê
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Anio³owie maj¹ przewagê nad cz³owiekiem, ponie-
wa¿ mimo tego, ¿e nam s³u¿¹, s¹ oni stale obecni
przy Bogu. Zostali oni obdarzani wieloma mocami
i zdolnoœciami, których ludzie nie posiadaj¹. Nie po-
strzegajmy swojego Anio³a stró¿a jako postaci z kre-
skówki, bo wykonuj¹ oni znacznie powa¿niejsze za-
dania: chroni¹, prowadz¹ i walcz¹ ze z³em.

Mo¿esz poprosiæ swojego stró¿a, by ten wstawia³
siê za ciebie - tak w³aœnie powinieneœ zrobiæ! Wielu
z nas nie zdaje sobie sprawy z pomocy, jaka jest nam
dawana przez te uduchowione stworzenia. Pamiêtaj,
nasz Ojciec w Niebie chce zrobiæ wszystko, byœmy
byli czêœci¹ w Jego Królestwie. Jednak musimy
w tym celu u¿yæ narzêdzi, które On sam nam zsy³a.
Tylko wtedy otrzymamy pe³niê ³ask potrzebnych do
¿ycia w Niebie. Pozwól na to, aby twój Anio³ stró¿
poprowadzi³ Ciê do g³êbi Bo¿ego Mi³osierdzia, mi-
³oœci i dobroci.„Chrystus stanowi centrum œwiata
anielskiego. Anio³owie nale¿¹ do Niego: Gdy Syn
Cz³owieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anio-
³owie z Nim…” (KKK 331).  „Jesteœ zdumiony tym,
¿e Anio³ stró¿ wykonuje Ci oczywiste przys³ugi. Nie
powinieneœ siê dziwiæ, to w³aœnie jest powód, dla
którego Pan postawi³ go u twego Boku” (œw. Jose-
maria Escriva de Balaguer).

7. W jaki sposób mo¿emy siê zwracaæ do
naszego Anio³a Stró¿a, o co go prosiæ, w ja-
kich sprawach?

Ojciec Pio nazywa³ swego Anio³a Stró¿a bratem
bliŸniakiem. Anio³ czêsto zanosi nasze proœby do
Boga – przedstawia je wy¿szej instancji, ale te¿ sam
mo¿e interweniowaæ w naszych sprawach. Wiemy,
¿e anio³owie maj¹ w³adzê nad rzeczami materialny-
mi. Mówi o tym chocia¿by ewangeliczna scena, kie-
dy anio³ poruszy³ wody sadzawki Betesda i pierwszy
chory, który przy niej siê znalaz³, odzyskiwa³ zdro-
wie. Albo przypadek m³odzieñców w piecu ognistym,
których ochrania³ anio³. A tak¿e uwolnienie œw. Pio-
tra, kiedy to anio³ zerwa³ kajdany i pootwiera³ wiê-
zienne cele.

W jakich sprawach mo¿emy siê zwracaæ do anio-
³ów? W wielu, na przyk³ad œwiêci prosili o pomoc
w modlitwie. Jan Vianney mówi³, ¿e w przypadku

trudnoœci z modlitw¹ trzeba ukryæ siê za plecami
swojego Anio³a Stró¿a i prosiæ, ¿eby on siê modli³.
Nieraz chcemy siê modliæ, ale jesteœmy zdekoncen-
trowani, wówczas mo¿emy prosiæ: – Aniele Stró¿u,
módl siê ze mn¹, przedstawiaj moje intencje, pomó¿
mi zwracaæ serce ku Bogu.

Drugi rodzaj proœby to b³aganie o œwiat³o, czyli
o radê, pomoc, inne spojrzenie w danej sytuacji,
a tak¿e modlitwa o ochronê, opiekê w pokusach
i trudnoœciach.

Trzeci rodzaj proœby, jak uczy³ Jan XXIII, to mo-
dlitwa do swojego anio³a i opiekunów innych ludzi,
aby pomogli nam w budowaniu dobrych relacji czy
w za³atwianiu trudnych spraw. Kiedy papie¿ mia³
prowadziæ oficjalne rozmowy i poruszaæ podczas nich
skomplikowane kwestie, modli³ siê do swojego Anio-
³a Stró¿a i anio³a osoby, z któr¹ rozmawia³, aby obaj
pomogli znaleŸæ dobre rozwi¹zanie.

Modlitwy do Anio³a Stró¿a znajdziesz na str 21
8. Pamiêtaj - s¹ tak¿e upad³e anio³y
W ci¹gu ca³ej historii zbawienia wystêpuj¹ dobrzy

anio³owie, którzy pe³ni¹ Bo¿y plan, nios¹c Koœcio-
³owi nieustannie tajemnicz¹ i potê¿n¹ pomoc, oraz
duchy upad³e, zwane diabelskimi, które sprzeciwia-
j¹c siê Bogu, Jego zbawczej woli i dzie³u dokonane-
mu przez Chrystusa, usi³uj¹ wci¹gn¹æ cz³owieka we
w³asny bunt przeciw Bogu. Chocia¿ wierni odrodzi-
li siê w Chrystusie, doœwiadczaj¹ pokus tego œwiata.
Dlatego winni czuwaæ na modlitwie i prowadziæ trzeŸ-
we ¿ycie, poniewa¿ ich przeciwnik, „diabe³, jak lew
rycz¹cy kr¹¿y, szukaj¹c, kogo po¿reæ” (1 P 5, 8).
Winni mu siê przeciwstawiaæ mocni w wierze oraz
utwierdzeni „w Panu si³¹ Jego potêgi” (Ef 6, 10),
a tak¿e wspierani przez Koœció³, który prosi za swo-
ich synów, aby byli „bezpieczni od wszelkiego za-
mêtu. Dziêki ³asce p³yn¹cej z sakramentów, a zw³asz-
cza z czêstego udzia³u w spowiedzi œw. otrzymuj¹
oni moc do osi¹gniêcia pe³nej wolnoœci dzieci Bo-
¿ych (Rz 8, 21).

ks. Micha³

„Maryjo, Królowo Polski! Jestem przy Tobie!
Pamiêtam! Czuwam!”

Apel  Jasnogórski
 przez ca³y paŸdziernik o godz. 21.00

Nabo¿eñstwa  ró¿añcowe
codziennie po mszy œw. wieczornej o godz. 18.25

Dzieci: wtorek i pi¹tek godz. 17.00
M³odzie¿:  pi¹tek godz. 19.30
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Ró¿aniec jest prost¹, a zarazem jedn¹
z najpopularniejszych modlitw na œwie-
cie, któr¹ mo¿emy znaleŸæ w tradycji
Koœcio³a.  G³êbi i wartoœci tej modli-
twy nie sposób przeceniæ, ale dostrze-
gam tendencjê do niepotrzebnego kom-
plikowania i tym samym utrudniania
sobie dostêpu do ró¿añca. Mi³y Bogu

Aniele, który mnie, w œwiêt¹ Twoj¹ opiekê oddanego,
od pocz¹tku ¿ycia mego bronisz, oœwiecasz i prowa-
dzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczê i kocham;
Twojej opiece ca³y siê oddajê, pokornie Ciê proszê, byœ
mnie, lub o nie-
wdziêcznego i przeciw
natchnieniom twoim
wykraczaj¹cego nie
opuszcza³, lecz byœ
mnie b³¹dz¹cego ³aska-
wie poprawia³, nie-
umiejêtnego naucza³,
upadaj¹cego pod-
Ÿwign¹³, strapionego
cieszy³, w niebezpie-
czeñstwach zostaj¹ce-
go ratowa³, a¿ mnie do
wiecznej szczêœliwoœci
doprowadzisz. Amen...
Pe³na Modlitwa Ró¿añ-
cowa sk³ada siê z czte-
rech czêœci — czyli
czterech ca³ych fizycz-
nych ró¿añców!  Sta-
nowi ona swego rodza-
ju streszczenie Ewan-
gelii  opisuj¹cych wy-
darzenia z ¿ycia Jezu-
sa i Maryi. Spytasz jak
to zrobiæ? Oto sposób:
uczyñ znak Krzy¿a i od-
mów Sk³ad Apostolski, (Wierze w Boga Ojca...) nastêp-
nie jedno Ojcze nasz, oraz trzy Zdrowaœ Maryjo.
W dalszej kolejnoœci odmów jedno Chwa³a Ojcu. Po
tym wstêpie przechodzimy do czêœci g³ównej. Wymie-
niamy pierwsz¹ tajemnicê i odmawiamy „Ojcze nasz”,
nastêpnie dziesiêæ „Zdrowaœ Maryjo” i jedno „Chwa³a
Ojcu”. Wymieniamy drug¹ tajemnicê i odmawiamy „Oj-
cze nasz”, dziesiêæ „Zdrowaœ Maryjo” i jedno „Chwa³a
Ojcu”.

I tak kolejno wszystkie piêæ tajemnic. Jednego dnia
omawiamy 5 tajemnic (ka¿dego dnia inne). RADOSNA
- poniedzia³ek i sobota, ŒWIAT£A – czwartek,
BOLESNA - wtorek i pi¹tek, CHWALEBNA -
œroda i niedziela.

Wystarczy:
 1. Zacz¹æ
Trzeba siê zdecydowaæ i spróbowaæ. Bardzo czêsto

spotykam ludzi, którzy boj¹ siê siêgn¹æ po ró¿aniec,
bo obawiaj¹ siê swojego braku konsekwencji. Mówi¹:
po co zaczynaæ, jeœli mnie nie staæ na obietnicê, by
modliæ siê codziennie? Zacznij!!! Bóg sam ciê popro-
wadzi w tej modlitwie.

2.  Poprosiæ o ³askê
Modlitwa ma to do siebie, ¿e nie opiera siê na

naszej doskona³oœci, ale jest darem Bo¿ym. Warto
wiêc ju¿ na pocz¹tku zdaæ siê na prowadzenie Du-

cha Œwiêtego i nie
martwic siê zanadto
brakiem skupienia,
rozproszenia czy in-
nymi trudnoœciami.
Po prostu módl siê jak
potrafisz, a Bóg sam
wie, kiedy daæ ci po-
trzebn¹ ³askê.

3.  Mieæ ró¿a-
niec.

Spotka³am sporo
osób, którzy zaczynali
odmawiaæ ró¿aniec na
palcach – to tak¿e
œwiadczy o prostocie
tej modlitwy. Przycho-
dzi jednak czas kiedy
decydujemy siê wzi¹æ
do rêki paciorki. Wa¿-
ne jest, ¿eby „pasowa-
³y mi do rêki”. Znam
tak¿e takich, którzy
maj¹ ich wiele –
w ka¿dej kurtce,
spodniach czy torebce
po jednej. Chodzi o to

by by³y „pod rêk¹” i nie przeszkadza³y  w modlitwie.
4.  Wybraæ czas
Nikt nie wie, który czas by³by dobry na modlitwê,

a czêsto mamy wra¿enie, ¿e ¿aden, bo po prostu nie
mamy czasu. Nie bój siê szukaæ i próbowaæ. Znaj-
dziesz!!! Uwa¿aj tylko na perfekcjonizm i nie przejmuj
siê zanadto, gdy nie od razu wszystko ci bêdzie paso-
wa³o. Czasami trzeba zobaczyæ, ¿e to nie to, by znaleŸæ
w³aœciwe.

5.  Miejsce i postawa
Podobnie jest ze znalezieniem miejsca. Najczêœciej

szukamy cichego i nastrojowego.  Dobrze, jeœli mo¿e-
my pójœc do koœcio³a lub kaplicy. Ale cicha ³awka
w parku lub pokój z k¹cikiem modlitewnym te¿ bêdzie
œwietnym miejscem. Zastanawiamy siê tak¿e jaka po-

RÓ¯ANIEC NASZ¥ OSTOJ¥ I RATUNKIEM
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stawa cia³a by³aby najw³aœciwsza. Z ca³ym szacunkiem
do wszystkich teorii zachêcam do takiej, która w prak-
tyce po prostu nie przeszkadza.

6. Odmawianie i rozwa¿anie
Wielu zrezygnowa³o z modlitwy ró¿añcowej nie wie-

dz¹c jak pogodziæ odmawianie pozdrowienia anielskie-
go, licz¹c paciorki i rozwa¿aj¹c tajemnice. Czy da siê
te wszystkie czynnoœci wykonywaæ jednoczeœnie?
A gdzie miejsce na kontemplacjê, do której ró¿aniec
ma prowadziæ?  Zacznij od tego, do czego ci bli¿ej.
Bóg sam nas uzdolni do kolejnych etapów modlitwy.
W ksiêarniach religijnych mo¿na kupiæ ksi¹¿eczki po-
magaj¹ce w modlitwie.

 7.  Maryja
 Ró¿aniec jest znakomit¹ drog¹ do odbudowania

relacji z Maryj¹. Siêgaj¹c do Bo¿ych s³ów wypowie-
dzianych przez Anio³a i do tajemnic jej ¿ycia znajdzie-
my na nowo nasze miejsce i odbudujemy relacjê z T¹,
któr¹ sam Bóg da³ nam za Mamê. Dziêki Jej obecnoœci
nasze ¿ycie stanie siê bardziej owocne.

Ró¿aniec w obecnej formie ustali³ siê dopiero w XV
w. dziêki innemu dominikaninowi, b³. Alanusowi a la
Roche (van den Clip), który ¿y³ w latach 1428-1475.
On ustali³ nazwê „Psa³terz Maryi”, jak te¿ i liczbê 150
Zdrowaœ, które podzieli³ na dekady (dziesi¹tki), ka¿da
przeplatana Modlitw¹ Pañsk¹. On te¿ za³o¿y³ pierwsze

bractwo ró¿añcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. uka-
za³a mu siê Maryja. Poleci³a mu propagowaæ
w swym imieniu ró¿aniec i zak³adaæ bractwa ró¿añco-
we. Przekaza³a mu równie¿ 15 obietnic dla tych, którzy
bêd¹ odmawiaæ ró¿aniec m.in. Obiecujê moj¹ specjaln¹
obronê i najwiêksze ³aski wszystkim tym, którzy bêd¹
odmawiaæ ró¿aniec; ktokolwiek bêdzie mia³ prawdzi-
we nabo¿eñstwo do ró¿añca - nie umrze bez sakramen-
tów Koœcio³a; uwolniê z czyœæca tych, którzy mieli na-
bo¿eñstwo do ró¿añca œwiêtego.

W 2002 r. œw. Jan Pawe³ II listem Rosarium Virgi-
nis Mariae do³¹czy³ do ró¿añca tak¿e czwart¹ czêœæ -
tajemnice œwiat³a. Za odmówienie w ca³oœci (i bez prze-
rwy) przynajmniej jednej czêœci ró¿añca (piêciu dziesi¹-
tek) w koœciele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspól-
nocie zakonnej czy pobo¿nym stowarzyszeniu, po³¹czo-
ne z rozmyœlaniem nad rozwa¿anymi tajemnicami mo¿-
na uzyskaæ odpust zupe³ny (odmówienie poza tymi
miejscami lub wspólnotami - odpust cz¹stkowy).

W naszej parafii istani¹ Ró¿e Rózañcowe. Wymiana
tajemnic odbywa sie w ka¿d¹ I sobotê miesi¹ca.

PaŸdziernik jest szczególnym miesi¹cem poœwiêco-
nym Maryi i modlitwie ró¿añcowej. Skorzystajmy z Bo-
¿ego b³ogos³awieñstwa i bez wzglêdu na jakim etapie
modlitwy jesteœmy, siêgnijmy po Ró¿aniec.

oprac. Ewa Kopernik - Ambroziak

ci¹g dalszy z str. 3

POLSCY MÊCZENNICY
W Pariacoto odda³ siê ca³kowicie pracy duszpaster-

skiej. Jego domen¹ by³a troska
o dzieci i m³odzie¿. Dzia³alnoœæ mi-
sjonarzy polega³a przede wszystkim
na pracy duszpasterskiej, a wiêc na
pe³nieniu pos³ugi sakramentalnej
oraz g³oszeniu s³owa Bo¿ego. Dru-
gim aspektem by³a dzia³alnoœæ spo-
³eczno-charytatywna. W Pariacoto
zbudowali instalacjê wodn¹, kanali-
zacjê oraz uruchomili agregat pr¹-
dotwórczy. Sprowadzili pielêgniar-
ki i lekarzy, by uczyli miejscowych
Indian profilaktyki zwi¹zanej z nie-
bezpieczn¹ w tamtym rejonie cho-
ler¹. Rozdawali ¿ywnoœæ z Caritasu.
9 VIII 1991 r. o. Micha³ Tomaszek i o. Zbigniew Strza³-

kowski zostali zamordowani w Pariacoto w Peru przez
terrorystów z Komunistycznej Partii Peru Œwietlisty Szlak
(Sendero Luminoso). Przywódcy Sendero Luminoso
kierowali siê nienawiœci¹ do wiary i oskar¿yli misjona-

rzy o prowadzenie dzia³alnoœci usy-
piaj¹cej œwiadomoœæ rewolucyjn¹ In-
dian. Za przestêpstwo uznali to, ¿e
ojcowie g³osili pokój. Terroryœci po-
wtarzali tezê Marksa, twierdz¹c, ¿e
religia jest opium – usypia lud
i wstrzymuje rewolucjê. Przy cia³ach
zakonników zostawili informacjê:
„Tak umieraj¹ lizusy imperializmu.
Niech ¿yje Ludowe Wojsko Party-
zanckie”.

5 grudnia 2015 r. zostali zalicze-
ni do grona b³ogos³awionych Ko-
œcio³a. Beatyfikacja odby³a siê pod-

czas Eucharystii na stadionie w Chimbote w Peru, sto-
licy diecezji, w której pracowali.

MODLITWA DZIÊKCZYNNA ZA DAR MÊCZENNIKÓW Z PERU

Panie, Ty obdarowa³eœ ³ask¹ kap³añstwa Twoich synów — Micha³a i Zbigniewa  oraz pos³a³eœ
ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru. Dziêkujemy Ci za udzielenie im palmy mêczeñstwa
i prosimy, abyœ ich ws³awi³ równie¿ koron¹ œwiêtych. Za krew przez nich przelan¹ dla Ciebie, daj
nam wiernoœæ w wierze, uczyñ nas œwiadkami nadziei, zachowaj nasze ¿ycie i udziel naszej
OjczyŸnie ³aski pokoju. Przyjmij do Twojego królestwa niewinne ofiary przemocy i daj im nagro-
dê  wieczn¹. Amen.
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Blisko Ewangelii

 Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym t³u-
mem wychodzi³ z Jerycha, niewidomy ¿ebrak, Bartymeusz, syn
Tymeusza, siedzia³ przy drodze. A s³ysz¹c, ¿e to jest Jezus
z Nazaretu, zacz¹³ wo³aæ: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade
mn¹!» Wielu nastawa³o na niego, ¿eby umilk³. Lecz on jeszcze
g³oœniej wo³a³: «Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹!»  Jezus przy-
stan¹³ i rzek³: «Zawo³ajcie go». I przywo³ali niewidomego, mó-
wi¹c mu: «B¹dŸ dobrej myœli, wstañ, wo³a ciê». On zrzuci³
z siebie p³aszcz, zerwa³ siê na nogi i przyszed³ do Jezusa.
A Jezus przemówi³ do niego: «Co chcesz, abym ci uczyni³?»
Powiedzia³ Mu niewidomy: «Rabbuni, ¿ebym przejrza³». Jezus
mu rzek³: «IdŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a». Natychmiast przej-
rza³ i szed³ za Nim drog¹.

Na szlaku pielgrzymim z Jerycha do œwi¹tyni jerozolimskiej siedzia³o wielu
¿ebraków. Jednym z nich by³ Bartymeusz, œlepy od urodzenia. ¯ebranie wi¹-
¿e siê z ogromnym upokorzeniem, cierpieniem, nieszczêœciem, samotnoœci¹,
mo¿e nawet rozpacz¹. ¯ebrak jest symbolem ludzkiego ¿ycia, mojego ¿ycia
równie¿. Ka¿dy z nas wyci¹ga rêkê, ¿ebrz¹c w taki czy inny sposób. Czêsto
nieœwiadomie. ¯ebrzemy o akceptacjê innych, o mi³oœæ, wzglêdy, o docenie-
nie. Chcemy, by inni nas zauwa¿yli, chwalili, by nas kochali. Cz³owiek mo¿e
¿yæ w zdrowiu i rozwijaæ siê integralnie tylko wtedy, gdy doœwiadcza mi³oœci
i obdarza mi³oœci¹.

Bartymeusz jest ponadto niewidomy. Œlepota oznacza ¿ycie w ciemnoœci,
¿ycie martwe, bez mo¿liwoœci pe³nego dzia³ania. Œlepota jest tutaj symbolem
zamkniêcia w sobie i egoizmu. Ka¿dy cz³owiek ma na swych oczach „œlepe
plamki”, które sprawiaj¹, ¿e jest skoncentrowany wy³¹cznie na sobie, s³yszy
tylko siebie, patrzy na czubek w³asnego nosa, widzi wy³¹cznie w³asne proble-
my, koncentruje siê na w³asnych doznaniach, emocjach, s³owach… Chocia¿
jesteœmy (w mniejszym lub wiêkszym stopniu) œlepymi ¿ebrakami, zawsze
mo¿emy iœæ do Jezusa. On ma moc uzdrawiaæ nas stopniowo
z ¿ebractwa - naszych niezaspokojonych pragnieñ mi³oœci i œlepoty - naszego
egoizmu i narcyzmu.

Bartymeusz ma usilne pragnienie zdrowia i prosi o to, wo³a: „Jezusie,
Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹”. Gdy t³um mu zabrania, wo³a jeszcze usil-
niej, jeszcze g³oœniej. Bóg nie zawsze przy pierwszym krzyku musi wyjœæ na
spotkanie i podaæ nam rêkê. Czasem trzeba mocno, d³ugo i nieprzerwanie
krzyczeæ (to tak¿e jest forma modlitwy: krzyk, rozpacz, bunt), by wreszcie zo-
staæ us³yszanym.

D³ugie i usilne wo³anie ¿ebraka nie zostaje bez odpowiedzi. Jezus ka¿e
przyprowadziæ Bartymeusza do siebie, a nastêpnie zadaje mu pytanie: „Co
chcesz, abym ci uczyni³?” Bartymeusz odpowiada: „Panie, ¿ebym przejrza³”.
Przejrzeæ oznacza postrzegaæ rzeczywistoœæ zewnêtrzn¹, co rzeczywiœcie dzie-
je siê dooko³a mnie. Przejrzeæ oznacza tak¿e patrzyæ na rzeczywistoœæ oczami
mi³oœci, tak jak patrzy Bóg. Takie spojrzenie jest mo¿liwe dziêki wierze. Dlate-
go Jezus mówi do Bartymeusza: „Przejrzyj, twoja wiara ciê uzdrowi³a”.

                         ks. Micha³
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Jezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieciJezus mówi do dzieci

 rys. Marta K.

Kiedy Jezus wraz z uczniami i sporym t³umem wychodzi³ z Jerycha, niewi-
domy od urodzenia ¿ebrak, Bartymeusz siedzia³ przy drodze.
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Czas na Bibliê
Niezrozumia³e historie cz. I

W dzisiejszym numerze rozpocznê
cykl kilku artyku³ów wyjaœniaj¹cych
trudne i  niejasne sytuacje wystêpuj¹-
cych w Biblii. Jest wiele miejsc w tek-
œcie wymagaj¹cych wnikliwej analizy.
Tu podajê tylko najpowszechniejsze
przyk³ady.

Jak pamiêtamy Biblia jest zbiorem
ksi¹g natchnionych, które zosta³y spisane w staro¿yt-
nych jêzykach; hebrajskim, aramejskim i greckim. Jeœli
zaœ mówimy o Biblii jako dziele natchnionym przez
Boga, musimy pamiêtaæ, ¿e dotyczy ono ca³ego proce-
su jej powstawania. Natomiast przek³ady Pisma Œwiê-
tego nie s¹ „natchnione”. Ka¿dy przek³ad jest dzie³em
konkretnego cz³owieka, a nie Ducha Œwiêtego. Nie
znaj¹c jêzyków biblijnych, musimy zdaæ siê na ludzi,
którzy podjêli siê niezmiernie trudnego zadania, jakim
jest próba prze³o¿enia Biblii. T³umacz staje przed wy-
borem przek³adaæ dok³adnie „s³owo
w s³owo”(np. Biblia Tysi¹clecia”)
czy oddaæ sens danej opowieœci
(ró¿nego rodzaju biblie dla dzieci).
Pamiêtajmy jeszcze ¿e Biblia powsta-
³a w staro¿ytnoœci w zupe³nie innej
kulturze i wiele wyra¿eñ jest zupe³-
nie dla nas niezrozumia³ych. Szcze-
gólnie Stary Testament bez odpo-
wiednich komentarzy jest czêsto nie-
jasny. £atwiejszy do t³umaczenia
i przystêpny jest Nowy Testament,
gdy¿ jest pisany po grecku.

Kilka przyk³adów z jêzyka hebrajskiego dos³ownych
i ich znaczenia dla nas: „miszlach jaw” dos³ownie wy-
ci¹gn¹æ rêkê, a znaczy interes, przedsiêwziêcie, praca;
„arle lew” – nieobrzezane serce, czyli cz³owiek uparty,
têpy umys³owo, twardog³owy; „sam nafszo bekappo”
– braæ swoje ¿ycie do rêki, czyli ryzykowaæ ¿yciem.

O czym mówi „Drzewo poznania”?
Ju¿ na pocz¹tku Starego Testamentu znajdujemy

opowieœæ o Adamie i Ewie w raju. Powodem licznych
nieporozumieñ jest nazwa: „Drzewo Poznania Dobra
i Z³a”, albo jak siê dawniej mówi³o, „Drzewa Wiado-
moœci Dobrego i Z³ego”. Pan Bóg umieœci³ je w ogro-
dzie Eden, ale zakaza³ cz³owiekowi jeœæ z niego (Rdz 2,
9 — 17).

Wiele osób zastanawia³o siê co jest z³ego w zdoby-
waniu wiedzy? Wykszta³cenie uzyskujemy dziêki szko-
le, lekturze, internetowi, programom telewizyjnym, kon-
taktom z ludŸmi. Natomiast wiedza o tym, co jest do-
brem, a co z³em, to jeden z fundamentów rozwoju mo-
ralnego. Ka¿dy normalny cz³owiek potrafi odró¿niæ
dobro od z³a. Czy¿by sta³o siê to na skutek grzechu
pierwszych ludzi? Tak rozumuj¹c, wysnuto b³êdn¹ teo-
riê, ¿e cz³owiek wprawdzie ponosi przykre konsekwen-
cje grzechu pierwszych rodziców (tzn. cierpi i umiera),

ale za to zyska³ poznanie, rozwin¹³ swoj¹ wiedzê, wol-
noœæ i œwiadomoœæ. Zaczêto nawet uwa¿aæ, ¿e grzech
pierwszych ludzi wyszed³ ludzkoœci na dobre. To wy-
paczenie znane by³o ju¿ w staro¿ytnoœci i nadal mo¿na
je spotkaæ w pogl¹dach ró¿nych gnostyków, którzy nie
wahaj¹ siê nawet twierdziæ, ¿e Jahwe uzgodni³ wszyst-
ko z Wê¿em, aby cz³owiek, ³ami¹c zakaz, wreszcie
osi¹gn¹³ dojrza³oœæ.

•Przyczyn¹ nieporozumienia jest tu s³owo „jada” t³u-
maczone z hebrajskiego na polski literalnie jako „po-
znanie”. Hebrajskie pojmowanie „poznania” jest jed-
nak odmienne. Czasownik „jada” oznacza poznawanie
w sensie czynnym. Poznaæ, to przenikn¹æ dan¹ rzecz
i j¹ opanowaæ. My te¿ mówimy „opanowaæ wiedzê”.
Zatem, „poznanie dobra i z³a”, faktycznie oznacza ra-
czej podporz¹dkowanie sobie, decydowanie o czymœ.
Chodzi³oby wiêc, o próbê zapanowania nad dobrem
i z³em. Ludzie chcieli sami decydowaæ, co jest dla nich

z³e lub dobre. (Pokusa ta zreszt¹ jest
do dziœ aktualna).

Nie chodzi³o wiêc, o umiejêtnoœæ
odró¿niania dobra od z³a, lecz prze-
ciwnie: o moraln¹ samowolê, igno-
rowanie Boga i przyznanie sobie
prawa do okreœlania, co jest dobre,
a co z³e.

Pierwsi ludzie byli niepos³uszni
Bogu w sprawie najbardziej zasad-
niczej – nie chcieli uznaæ dobra za
dobro, a z³a za z³o. Byæ mo¿e ³¹czy-

³o siê to z nadziej¹ uzyskania wszechwiedzy, opanowa-
nia ca³ej m¹droœci. „Dobro i z³o” oznacza bowiem
w pewien sposób ca³oœæ rzeczywistoœci, tak jak „niebo
i ziemia” to ca³y œwiat.

Symboliczne zerwanie owocu z drzewa poznania
dobra i z³a to metaforyczny obraz przyw³aszczenia so-
bie prawa do dowolnego definiowania. Ktoœ, kto chce
decydowaæ o dobru i z³u, stawia samego siebie w miej-
scu Boga. Tylko On jest Ÿród³em prawa moralnego. Pra-
wo moralne nie jest czymœ, co Bóg wymyœli³, a potem
narzuci³ ludziom. To Bóg sam, w swojej istocie, jest
Ÿród³em i norm¹ dobra. Nadaje przykazanie mi³oœci,
bo sam jest Mi³oœci¹.

Dobro to Bóg i dlatego nikt nie mo¿e samowolnie
nazwaæ dobrem czegoœ, co nie pochodzi od Niego. Tak
samo nie jest w ogóle mo¿liwe, by dobro by³o z³em.
Wobec tego próba zapanowania nad dobrem i z³em
jest ze strony ludzi wyst¹pieniem przeciwko Bogu, od-
ciêciem siê od Boga.

Jaki owoc zjad³a Ewa?
Obrazy kszta³tuj¹ nasz¹ wyobraŸniê. Wzrokiem od-

bieramy 90% wra¿eñ zmys³owych.  W sposób najzu-
pe³niej oczywisty kojarzymy zakazany owoc, który ze-
rwa³a Ewa, z jab³kiem. Król W³adys³aw Jagie³³o, na-
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wrócony z pogañstwa, manifestowa³ nawet sw¹ chrze-
œcijañsk¹ pobo¿noœæ miêdzy innymi wielk¹ awersj¹ do
jab³ek, których nie jada³ w ramach pokuty (w rzeczywi-
stoœci mia³ po nich problemy z ¿o³¹dkiem, ale dorobi³
do tego pobo¿n¹ ideologiê). Tymczasem oryginalny
tekst hebrajski w ogóle nie wspomina o jab³ku, ale mówi,
¿e to by³ owoc.

Œwiêty Hieronim prze-
t³umaczy³ s³owa Wê¿a, ¿e
po zerwaniu i spo¿yciu za-
kazanego owocu ludzie po-
znaj¹ dobro i z³o, u¿ywaj¹c
s³owa „malum”, które w jê-
zyku ³aciñskim mo¿e ozna-
czaæ zarówno z³o jak
i jab³ko. A poniewa¿ soczy-
ste, czerwone i okr¹g³e jab³-
ko doskonale nadawa³o siê
jako symbol pokusy i uwie-
dzenia, zaczêto je malowaæ
na obrazach ukazuj¹cych
kuszenie w Ogrodzie Eden
(wyj¹tkowo Micha³ Anio³
namalowa³ w Kaplicy Syk-
styñskiej figi).

Z czasem znaczenie sym-
boli na obrazach i s³ów
³aciñskich zosta³o zapo-
mniane, a zbyt dos³owne
rozumienie obrazów spra-
wi³o, ¿e symboliczne drzewo poznania dobra i z³a
sta³o siê jab³oni¹. W tym wypadku chodzi nie tyle
o pomy³kê w przek³adzie, co o wp³yw przek³adu po-
przez wieloznacznoœæ terminu.

Przez jakie morze uciekli z Egiptu Izraelici?
Pewno ka¿dy odpowie ¿e przez Morze Czerwo-

ne. Okazuje siê, ¿e…tak naprawdê to nie wiemy.
W hebrajskim tekœcie Ksiêgi Wyjœcia wcale nie jest

napisane, ¿e by³o to Morze Czerwone. Orygina³
mówi o Morzu Trzcin lub Sitowia – Jam Suf (Suf
oznacza trzcinê lub sitowie a Jam to zarówno morze,
jak i wielki zbiornik s³odkowodny, np. jezioro). Po-
my³ka zapocz¹tkowana zosta³a przez Septuagintê,
¿ydowski przek³ad Starego Testamentu na jêzyk grec-
ki. Poniewa¿ Nowy Testament cytuje Stary Testament
najczêœciej w³aœnie wed³ug Septuaginty, nowotesta-

mentalne wzmianki, które wspominaj¹ o przejœciu
przez Morze zawieraj¹ równie¿ greckie wyra¿enie
Erythrá Thálassa (Morze Czerwone).

Trudno zidentyfikowaæ, co mia³ na myœli autor
Ksiêgi Wyjœcia, pisz¹c o Morzu Trzcin. Z pewnoœci¹
nie jest to inna nazwa Morza Czerwonego, bo zaso-
lenie tej wody jest zbyt du¿e i nie pozwala na rozwój

jakiejkolwiek roœlinnoœci
(tylko w jednym miejscu
wystêpuj¹ namorzyny). Je-
dynie zbiornik zasi lany
s³odk¹ wod¹ z sta³ym od-
p³ywem pozwala w tamtym
klimacie na wzrost roœlinno-
œci. St¹d wniosek, ¿e by³o
to coœ w rodzaju zalewu za-
silanego albo pó³nocn¹ od-
nog¹ Ni lu albo po³u-
dniow¹, dlatego rozpatry-
wana jest delta Nilu i jezio-
ro Manzale w jej czêœci
wschodniej.

Inne hipotezy wskazuj¹
na jezioro Sirbonis. W jêzy-
ku staroegipskim „sufi” lub
„tufi” jest s³owem oznacza-
j¹cym bagnisty rejon delty
Nilu. Wszystko wskazuje
wiêc na to, ¿e Hebrajczycy
przechodzili przez teren

w znacznej mierze bagienny.
W staro¿ytnych tekstach egipskich jest mowa

o istniej¹cym w Egipcie miejscu zwanym Trzcinami.
Na wspó³czesnych zdjêciach robionych dronem od-
kryto sporych rozmiarów depresjê we wschodniej
czêœci delty Nilu miêdzy terenami uprawnymi, a pó³-
wyspem Synaj. Dawno temu by³y to bagna. Prawdo-
podobnie to one zatopi³y wojska nieprzyjació³, czyli
armiê egipsk¹.

Oczywiœcie historii przejœcia Izraelitów przez morze
nie nale¿y rozpatrywaæ w ramach oceanografii, palu-
dologii (nauka o bagnach), ani limnologii (nauka o je-
ziorach). Jest to epizod z historii zbawienia. A fakt, ¿e
nie wiemy przez co rzeczywiœcie przeszli Izraelici, ni-
czego dla wymowy tej opowieœci nie zmienia.

oprac. Maryla

Chcesz zostaæ ministrantem?
Czekamy na Ciebie

w soboty o godz. 10.00 (oprócz I sobót miesi¹ca).
Opiekunem grupy jest ks. Marcin.

PrzyjdŸ i zobacz, ¿e warto!
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Paliusz - a co to takiego?

Paliusz to strój liturgiczny, noszo-
ny co najmniej od V wieku przez pa-
pie¿y, a póŸniej równie¿ przez innych
wysokich dostojników koœcielnych.
W 1978r. Pawe³ VI w dokumencie
Inter Eximina Episcopalis okreœli³, ¿e
mog¹ go nosiæ, prócz papie¿a, wy-
³¹cznie arcybiskupi metropolici oraz

patriarcha ³aciñski Jerozolimy.
Paliusz metropolitalny to bia³y we³-

niany pas, po³¹czony ze sob¹, zwycza-
jowo o szerokoœci kilku centymetrów.
Zak³adany na ornat na ramiona i opusz-
czany koñcami na piersi i plecy. Ozdo-
biony jest wyszytymi szeœcioma czarny-
mi równoramiennymi krzy¿ami, zakoñ-
czony czarnymi, jedwabnymi fragmen-
tami. Noszony jest wy³¹cznie jako ele-
ment stroju liturgicznego, maj¹cy pod-
kreœliæ funkcjê i w³adzê metropolity 
w zgromadzeniu oraz jego ³¹cznoœæ
ze Stolic¹ Apostolsk¹.

Zgodnie z tradycj¹ paliusz tkany jest
z we³ny dwóch owiec, b³ogos³awionych
przez papie¿a we wspomnienie œw.
Agnieszki 21 stycznia. Nastêpnie z ich
we³ny zakonnice wyrabiaj¹ paliusze, które s¹ przecho-
wywane w szkatule na grobie œw. Piotra w Watykanie.
Przekazywane s¹ przez papie¿a nowym arcybisku-
pom metropolitom, naj-
czêœciej w uroczystoœæ
œw. Aposto³ów Piotra
i Paw³a 29 czerwca, jako
znak ³¹cznoœci z Bisku-
pem Rzymu. Paliusz
symbolizuje owcê,
któr¹ na ramionach
niesie Dobry Pasterz.

Ks. arcybiskup Tade-
usz Wojda  29 czerwca
b. r. po raz drugi otrzy-
ma³ od papie¿a paliusz.
Po raz pierwszy otrzyma³
go przed czterema laty
jako nowy metropolita
bia³ostocki. Jednak¿e po nominacji na arcybiskupa me-
tropolitê gdañskiego, pozostawi³ tamten paliusz w Bia-
³ymstoku, bo jest on zwi¹zany nie z osob¹, lecz z metro-
poli¹.

„Jest to dla mnie ogromnie wa¿ne, dlatego ¿e pa-
liusz to symbol szczególnej wiêzi duchowej miêdzy
metropolit¹ a Stolic¹ Piotrow¹ w osobie samego pa-
pie¿a. Dlatego ka¿da metropolia czuje tê wiêŸ duchow¹
z Ojcem Œwietym, a z drugiej strony czuje te¿ szczegól-
ne b³ogos³awieñstwo papie¿a, bo przecie¿ razem z pa-

liuszem jest ca³a tradycja apostolska, ca³a tradycja Pio-
trowa. Dlatego ogromnie siê cieszê, ¿e mogê otrzymaæ
paliusz z r¹k papie¿a Franciszka – powiedzia³ papie-
skiej rozg³oœni abp Tadeusz Wojda. – Potem drugim
aktem tego wydarzenia bêdzie ju¿ za³o¿enie paliusza,
które z woli samego papie¿a Franciszka od 2015 roku
dokonuje siê w archidiecezji, aby jeszcze bardziej pod-
kreœliæ tê wiêŸ duchow¹. Na³o¿enie paliusza odby³o siê

w archidiecezjalnej katedrze w Oliwie 26
wrzeœnia i dokona³ tego nuncjusz apo-
stolski w Polsce.

Fragment przemówienia œw. Jana
Paw³a II wyg³oszonego podczas audien-
cji generalnej 30 czerwca 1999 r.:

„Poœród ró¿nych znaczeñ tego obrzê-
du dwa wydaj¹ siê szczególnie wyrazi-
ste. Przede wszystkim wskazuje on na
specjaln¹ wiêŸ arcybiskupów metropo-
litów z Nastêpc¹ Piotra, a w konsekwen-
cji z samym Piotrem. W³aœnie bowiem
z grobu Aposto³a, trwa³ej pami¹tki jego
wyznania wiary w Pana Jezusa, paliusz
czerpie sw¹ symboliczn¹ moc: kto go
zak³ada, winien sam pamiêtaæ i innym
przypominaæ o œcis³ej i g³êbokiej wiêzi,
jaka ³¹czy go z osob¹ i misj¹ Piotra.

Winno siê to objawiaæ we wszystkich okolicznoœciach
jego ¿ycia, w nauczaniu i duszpasterstwie, w sprawo-
waniu sakramentów i w dialogu ze wspólnot¹. Metro-

polici s¹ zatem powo³a-
ni, aby byæ g³ównymi
budowniczymi jednoœci
Koœcio³a, która wyra¿a
siê w wyznawaniu tej sa-
mej wiary i w braterskiej
mi³oœci.

Jest jeszcze druga
wartoœæ, na któr¹ wyraŸ-
nie zwraca uwagê ob-
rzêd na³o¿enia paliuszy.
Baranek, który ofiarowa³
we³nê na paliusz, jest
symbolem Baranka Bo-
¿ego, który wzi¹³ na sie-
bie grzechy œwiata i z³o-

¿y³ samego siebie w ofierze dla odkupienia ludzkoœci.
Jako Baranek i Pasterz, Chrystus nadal czuwa nad swoj¹
owczarni¹ i powierza j¹ opiece tych, którzy sakramen-
talnie Go reprezentuj¹. Biel we³ny paliusza jest symbo-
lem niewinnoœci, a szeœæ krzy¿y ma oznaczaæ codzienn¹
wiernoœæ Chrystusowi, która - jeœli to konieczne - nie
cofa siê nawet przed mêczeñstwem. Kto przywdziewa
paliusz, winien zatem ¿yæ w szczególnej i nieustannej
komunii z Chrystusem, której cech¹ jest czystoœæ inten-
cji i czynów oraz ofiarna s³u¿ba i œwiadectwo. (...)”

ks. Micha³
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DROGIE  DZIECI !

   Nadszed³ paŸdziernik, miesi¹c poœwiêcony Matce Bo¿ej Ró¿añcowej.
Na ró¿aniec zapraszamy Was we wtorki i pi¹tki o godzinie 17.00. W tym mie-
si¹cu mamy zadania zwi¹zane z tajemnicami ró¿añcowymi.
W zadaniu 1,2, 3 i 4 po³¹czcie liniami obrazki z odpowiednimi nazwami tajem-
nic ró¿añcowych. W kó³ka wpiszcie numery poszczególnych stacji. Pokolorujcie
rysunki.

ZADANIE 1
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ZADANIE 2

Chrzest Pana

Jezusa w Jordanie.

Cud w Kanie

Galilejskiej.

Nauczanie

Pana Jezusa.

Przemienienie

na Górze Tabor.

Ustanowienie

Eucharystii.
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ZADANIE 3
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ZADANIE 4
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Katedra Oliwska

W tym miesi¹cu  przenosimy siê
do Oliwy. Jakiœ czas temu zakoñ-
czy³ siê wielki remont katedry. War-
to odkryæ na nowo piêkno œwi¹ty-
ni, w któr¹ zainwestowano 8 milio-
nów z³otych. Zapraszamy do pozna-
nia tajemnic  obiektu, który ucho-
dzi za jeden z cudów Trójmiasta.

Organy
Najs³ynniejszym skarbem Oliwy s¹ organy. Wy-

konane zosta³y przez Jana Wullfa z Ornety na zle-
cenie opata Jacka Ry-
biñskiego. Sk³adaj¹ siê
z 7876 piszcza³ek, któ-
re razem tworz¹ 110 re-
jestrów. Bêd¹c na kon-
cercie dŸwiêki p³yn¹ tak-
¿e z przodu koœcio³a.
Tam znajduje siê pierw-
szy instrument wykona-
ny przez mistrza z Orne-
ty. Zanim przyst¹pi³ do
tworzenia dzie³a ¿ycia
skonstruowa³ ma³e or-
gany.  Wtedy to opat
wys³a³ go na koszt zako-
nu do Europy Zachod-
niej, gdzie doszkala³ swe
umiejêtnoœci. Po powrocie w 1763 roku Jan przy-
st¹pi³ do dzie³a. Praca zajê³a mu 25 lat, a poma-
ga³o mu 25 osób. Przebywanie w towarzystwie cy-
stersów sprawi³o, ¿e sam zdecydowa³ siê wst¹piæ
do zakonu. Przybra³ imiê Micha³.
Organy zachwycaj¹ nie ty lko
dŸwiêkiem, ale i wygl¹dem. Zdo-
bi¹ je anio³ki, które podczas kon-
certów poruszaj¹ tr¹bkami, czy
dzwonkami. Dziœ wszystko dzia-
³a dziêki elektryce. W XVIII wie-
ku, podczas gry organisty, dla wy-
tworzenia odpowiedniego ciœnie-
nia, kilku mnichów musia³o dmu-
chaæ w miechy. W tym roku od-
kryto, ¿e zachowa³o siê jeszcze
445 oryginalnych, drewnianych
piszcza³ek.

O³tarz
Wchodz¹c do katedry pierwsze

wra¿enie robi jej d³ugoœæ. Koœció³
ma 107 m, a wiêc jest o 1,5 m
d³u¿y od koœcio³a Mariackiego. Wzrok przyci¹ga
bogato zdobione prezbiterium. Artysta ods³ania

przed nami kurtynê i pozwala zajrzeæ do nieba.
A tam oprócz ponad setki anio³ków zobaczyæ mo-
¿emy Moj¿esza z Tablicami Przykazañ oraz Jezusa
z krzy¿em, symbolizuj¹cych Stary i Nowy Testa-
ment. Ponad wszystkimi unosi siê Archanio³ Mi-
cha³, obok którego umieszczony zosta³ herb fun-
datora o³tarza – opata Micha³a Hackiego. Ni¿sza
czêœæ utrzymana jest w ciemnej kolorystyce. Ma
to nawi¹zywaæ do trudów ziemskiego ¿ycia i kon-
trastowaæ z jasnoœci¹ nieba. Wra¿enie podkreœla
masywnoœæ czternastu kolumn, które otaczaj¹
g³ówny obraz. Jest to dzie³o Andrzeja Stecha. Uka-

zuje Maryjê i œw. Bernar-
da, a u ich stóp modl¹-
cych siê cystersów.

Oliwa a Szwecja
Katedra  o l iwska

zwi¹zana jest z królem
Zygmuntem III Waz¹. To
w³aœnie tutaj pochodz¹-
cy ze Szwecj i  w³adca
Rzeczpospolitej zaprzy-
siêga³ wobec szlachty
tzw. „pacta conventa”.
By³y to obietnice, jakie
zobowi¹zywa³ s iê wy-
pe³niæ podczas swoich
rz¹dów. Za czasów kró-

la Zygmunta  dnia 28 listopada 1627 roku mia³a
miejsce morska Bitwa pod Oliw¹. Wtedy to flota
polska pokona³a okrêty szwedzkie. Mimo zwyciê-
stwa, wojny ze Szwecj¹ trwa³y nadal. Najwiêksza

mia³a dopiero nadejœæ. Potop
szwedzk i  rozpocz¹ ³  s i ê
w 1655 roku i nie omin¹³ Oliwy.
Opactwo zosta³o spl¹drowane.
Jednak to w³aœnie tutaj po piêciu
latach podpisano pokój, zwany
Pokojem Oliwskim. Jak mówi le-
genda, królowa Szwecji Krystyna,
by zrekompensowaæ straty wys³a-
³a opactwu  baldachim wyszywa-
ny w³asnorêcznie z³ot¹ nitk¹.
Eksponowany jest  w ambic ie
(obejœciu dooko³a prezbiterium).
Mo¿na zobaczyæ na nim herb Oli-
wy oraz datê 1716 rok.

Marta Szag¿dowicz

artyku³ ukaza³ sie w piœmie „Pomerania”.
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SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA CZ. VI
Sakramentalia

SAKRAMENTALIA

1. Co to s¹ sakramentalia?
S¹ to œwiête znaki ustanowione

przez Koœció³ dla uœwiêcenia pew-
nych okolicznoœci ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego. Zawieraj¹ one zawsze modli-
twê, której czêsto towarzyszy znak

krzy¿a i inny okreœlony znak. Wœród sakramentaliów
wa¿ne miejsce zajmuj¹ b³ogos³awieñstwa, które s¹ uwiel-
bieniem Boga i modlitw¹ o Jego dary, poœwiêcenia
pewnych osób Bogu oraz przedmiotów do u¿ytku litur-
gicznego.

2. Jakie formy pobo¿noœci ludowej towa-
rzysz¹ ¿yciu sakramentalnemu Koœcio³a?

Zmys³ religijny ludu chrzeœcijañskiego zawsze znaj-
dowa³ wyraz w ró¿norodnych formach pobo¿noœci, któ-
re otacza³y ¿ycie sakramentalne Koœcio³a. S¹ to: czeœæ
oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, piel-
grzymki, procesje, droga krzy¿owa, ró¿aniec. Koœció³
popiera i oœwieca œwiat³em wiary autentyczne formy
pobo¿noœci ludowej.

EGZORCYZM

1. Co to jest egzorcyzm?
Egzorcyzmem nazywamy, gdy Koœció³ na mocy

swojej w³adzy prosi w imiê Jezusa Chrystusa, by jakaœ
osoba lub przedmiot by³y strze¿one od napaœci Z³ego
i uwolnione od jego panowania. W prostej formie wy-
stêpuje podczas sprawowania chrztu. Egzorcyzm uro-
czysty, nazywany egzorcyzmem wielkim, mo¿e byæ wy-
powiadany tylko przez prezbitera i za zezwoleniem bi-
skupa.

2. Sk¹d egzorcyzmy w Koœciele?
Pan Jezus za dni swego ¿ycia na ziemi zwyciê¿y³

pokusy na pustyni (por. Mt 4, 1-11; Mk 1, 12-13;
£k 4, 1-13), w³asn¹ powag¹ wypêdza³ szatana i inne
z³e duchy, nakazuj¹c im uleg³oœæ swojej boskiej woli
(por. Mt 12, 27-29; £k 11; 19-20). Dobrze czyni¹c
i uzdrawiaj¹c wszystkich drêczonych przez diab³a (por.
Dz 10, 38), okaza³ swe zbawcze dzie³o, polegaj¹ce na
uwolnieniu cz³owieka z grzechu i jego nastêpstw oraz z
mocy tego, który jest pierwszym sprawc¹ grzechu, za-
bójc¹ od pocz¹tku i ojcem k³amstwa (por. J 8, 44)

W czasie swojego nauczania Chrystus udzieli³ Apo-
sto³om i innym uczniom w³adzy, aby wyrzucali duchy
nieczyste (por. Mt 10, 1. 8; Mk 3, 14-15; 6, 7. 13;
£k 9, 1;10, 17. 18-20). Obieca³, ¿e poœle im Ducha
Œwiêtego Parakleta pochodz¹cego od Ojca przez Syna,
aby przekona³ œwiat o s¹dzie, bo w³adca tego œwiata

ju¿ zosta³ os¹dzony (por. J 16, 7-11). Poœród znaków,
które bêd¹ towarzyszyæ wierz¹cym, wymienione jest
w Ewangelii wyrzucanie z³ych duchów ( Mk 16, 17).

Dlatego ju¿ od czasów apostolskich Koœció³ wyko-
nywa³ otrzyman¹ do Chrystusa w³adzê wyrzucania de-
monów i przezwyciê¿ania ich wp³ywu ( Dz 5, 16; 8, 7;
16, 18; 19, 12). Z tego te¿ powodu Koœció³ wytrwale
i ufnie modli siê „w imiê Jezusa”, aby zosta³ wybawio-
ny od Z³ego (Mt 6, 13). W tym¿e imieniu i moc¹ Du-
cha Œwiêtego na ró¿ne sposoby Koœció³ rozkazuje z³ym
duchom, aby nie utrudnia³y dzie³a g³oszenia Ewangelii
(por. 1 Tes 2, 18) oraz odda³y „Mocniejszemu”
(£k 11, 21-22) w³adzê nad ca³ym œwiatem i nad po-
szczególnymi ludŸmi.

3. Jak dzielimy egzorcyzmy?
Egzorcyzmy zwyczajowo dzielimy na:

- EGZORCYZM UROCZYSTY tzw. wielki (w³adzê
wypowiadania posiada jedynie Koœció³ w osobie pre-
zbitera i za zezwoleniem biskupa). W egzorcyzmach
wiêkszych Koœció³ zjednoczony z Duchem Œwiêtym
b³aga, aby przyszed³ On z pomoc¹ naszej s³aboœci
(Rz 8, 26) w walce ze z³ymi duchami, by nie szkodzi³y
wiernym. Ufny w moc owego tchnienia, w jakim Syn
Bo¿y po Zmartwychwstaniu udzieli³ mu Ducha, Koœció³
dzia³a w egzorcyzmach nie we w³asnym imieniu, ale
tylko w imieniu Boga albo Jezusa Chrystusa, któremu
winny byæ pos³uszne wszystkie stworzenia, tak¿e dia-
be³ i z³e duchy.

 EGZORCYZM ZWYCZAJNY tzw. ma³y (który
mo¿e wypowiadaæ ka¿dy ochrzczony). Do takich eg-
zorcyzmów ma³ych zaliczaj¹ siê np. niektóre modlitwy
do Matki Bo¿ej (Pod Twoj¹ obronê czy Potê¿na Nie-
bios Królowo), lub modlitwy do œw. Micha³a Archanio-
³a.

4. Kto mo¿e byæ szafarzem egzorcyzmu wiêk-
szego i jakie s¹ warunki jego sprawowania?

Pos³ugê sprawowania egzorcyzmów nad opêtany-
mi moc¹ specjalnego i wyraŸnego zezwolenia powie-
rza miejscowy ordynariusz. Zezwolenia tego nale¿y
udzielaæ jedynie kap³anowi odznaczaj¹cemu siê pobo¿-
noœci¹, wiedz¹, roztropnoœci¹ i nieskazitelnoœci¹ ¿ycia,
oraz specjalnie przygotowanemu do tego zadania. Ka-
p³an zaœ, któremu na sta³e lub doraŸnie zosta³a powie-
rzona funkcja egzorcysty, niech to dzie³o mi³oœci pe³ni
z zaufaniem i pokor¹ pod kierunkiem biskupa diece-
zjalnego.

W przypadku jakiejœ ingerencji uwa¿anej za diabelsk¹
trzeba nade wszystko, aby egzorcysta zachowa³ nie-
zbêdn¹ oraz posuniêt¹ do maksimum ostro¿noœæ i roz-
tropnoœæ. Przede wszystkim niech zbyt ³atwo nie wie-
rzy, ¿e zosta³a opêtana przez diab³a osoba, która cierpi
na jak¹œ chorobê, zw³aszcza psychiczn¹. Niech równie¿
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nie daje wiary, i¿ zachodzi opêtanie, gdy ktoœ uskar¿a
siê, ¿e doznaje szczególnych pokus diabelskich, ¿e jest
opuszczony i udrêczony. Mo¿e to bowiem byæ z³udze-
nie wywo³ane w³asn¹ wyobraŸni¹. Niech te¿ egzorcy-
sta nie daje siê zwieœæ podstêpnymi sztuczkami, jakimi
pos³uguje siê diabe³, który pragnie oszukaæ cz³owieka i
odci¹gn¹æ go od zamiaru poddania siê egzorcyzmowi,
gdy¿ rzekomo jego choroba jest czysto naturalna, albo
te¿ podlega kompetencji lekarzy. Nale¿y wszechstron-
nie zbadaæ sprawê, aby siê przekonaæ, czy rzeczywi-
œcie jest drêczony przez szatana
ktoœ, kto siê za takiego uwa¿a.

Egzorcysta winien prawid³o-
wo odró¿niæ przypadek ataku
diab³a od zbyt pochopnego
przekonania, wskutek którego
niektórzy, nawet wierni, s¹dz¹,
i¿ s¹ przedmiotem czarów, z³e-
go uroku lub przekleñstwa, ja-
kie przez innych ludzi zosta³y
sprowadzone na nich, na ich bli-
skich albo na ich mienie. Niech
im kap³an nie odmawia ducho-
wego wsparcia, w ¿adnym ra-
zie jednak niechaj nie stosuje eg-
zorcyzmu. Mo¿e odmówiæ od-
powiednie modlitwy razem
z tymi osobami lub za nie, pro-
sz¹c dla nich o Bo¿y pokój. Eg-
zorcysta niech wiêc nie przystê-
puje do celebracji egzorcyzmu,
jeœli wpierw nie nabierze moral-
nego przekonania, ¿e osoba nad
któr¹ ma go sprawowaæ, jest na-
prawdê opêtana przez diab³a;
niech te¿ w miarê mo¿noœci uzy-
ska jej aprobatê.

5. Jakie mog¹ byæ sy-
gna³y, ¿e dana osob¹ mo¿e
byæ opêtana przez diab³a?

Zgodnie z uznan¹ praktyk¹
uwa¿a siê, ¿e o opêtaniu przez diab³a œwiadcz¹ nastê-
puj¹ce objawy:

♦ ktoœ wypowiada wiele s³ów w nieznanym sobie
jêzyku, albo te¿ rozumie mówi¹cego; wyjawia sprawy
dalekie i ukryte;

♦ ktoœ wykazuje si³y nieproporcjonalne do wieku
albo przekraczaj¹ce naturalne mo¿liwoœci. Objawy te
mog¹ byæ pewn¹ wskazówk¹ poniewa¿ jednak nieko-
niecznie musz¹ byæ uznawane jako pochodz¹ce ze stro-
ny diab³a, nale¿y braæ pod uwagê tak¿e inne zachowa-
nia, zw³aszcza natury moralnej i duchowej, które rów-
nie¿ mog¹ wskazywaæ na dzia³anie diab³a, jak np.:

♦ gwa³towna nienawiœæ do Boga, do Najœwiêtsze-
go Imienia Jezusa, Najœwiêtszej Maryi Panny i Œwiê-
tych, do Koœcio³a, do s³owa Bo¿ego, do przedmiotów
sakralnych (woda œwiêcona, kap³añska stu³a, krzy¿, ró-
¿aniec), obrzêdów, zw³aszcza sakramentalnych i do

œwiêtych obrazów. Trzeba wreszcie starannie rozwa¿yæ
zwi¹zek wszystkich tych oznak z wiar¹ i duchow¹ walk¹
w ¿yciu chrzeœcijañskim. Z³y bowiem jest przede wszyst-
kim nieprzyjacielem Boga i wszystkiego, co wierni ³¹cz¹
z Jego zbawczym dzia³aniem.

6. Co jeszcze jest istotne w sprawowaniu eg-
zorcyzmu wiêkszego?

Decyzjê co do koniecznoœci zastosowania obrzêdu
egzorcyzmu winien egzorcysta podj¹æ rozwa¿nie, za-
chowuj¹c zawsze tajemnicê spowiedzi, po wnikliwym

zbadaniu sprawy i zasiêgniêciu
w miarê mo¿noœci opinii specja-
listów w dziedzinie duchowej,
a jeœli trzeba - lekarzy i psychia-
trów, otwartych na sprawy ¿ycia
wewnêtrznego.

W przypadkach dotycz¹cych
niekatolika oraz w innych trud-
nych okolicznoœciach nale¿y
odnieœæ siê do biskupa diece-
zjalnego, który aby post¹piæ roz-
tropnie, mo¿e zasiêgn¹æ zdania
specjalistów przed podjêciem
decyzji co do egzorcyzmu. Eg-
zorcyzm nale¿y sprawowaæ
w taki sposób, aby wyra¿a³ wia-
rê Koœcio³a i nie nastrêcza³ ni-
komu skojarzenia z czynnoœci¹
magiczn¹ wzglêdnie zabobonn¹.
Nie nale¿y dopuszczaæ do tego,
by sta³ siê dla obecnych wido-
wiskiem. Nie wolno udostêp-
niaæ przebiegu egzorcyzmu ¿ad-
nym œrodkom spo³ecznego prze-
kazu. Zarówno egzorcysta jak
uczestnicy obrzêdu winni zacho-
waæ dyskrecjê i nie informowaæ
o nim ani przed faktem, ani po
jego dokonaniu. Egzorcyzm na-
le¿y sprawowaæ z dala od t³umu,
w kaplicy lub w innym odpo-

wiednim miejscu, gdzie znajduje siê dobrze widoczny
wizerunek Ukrzy¿owanego. Winien byæ w tym miejscu
równie¿ obraz Najœwiêtszej Maryi Panny.

7. Jaki jest przebieg egzorcyzmu?
Obrzêdy rozpoczynaj¹ siê pokropieniem pob³ogo-

s³awion¹ wod¹, które jako upamiêtnienie oczyszczenia
otrzymanego we chrzcie, jest obron¹ kuszonego przed
zasadzkami nieprzyjaciela. Nastêpnie odmawia sie sze-
reg modlitw i czyta Ewangeliê. Na koniec œpiewa siê
pieœñ dziêkczynn¹ i udziela blogoslawieñstwa.

Wszystkie wymienione czynnoœci w razie potrzeby
mo¿na powtarzaæ, albo podczas tej samej celebracji, albo
w innym czasie, dopóki osoba drêczona nie zostanie
zupe³nie uwolniona.

ks. Micha³
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Halloween - niebezpieczna moda

Kiedy do naszych drzwi zapukaj¹ dzieci krzycz¹ce cu-
kierek albo psikus, warto pamiêtaæ, ¿e tak zwane hallowe-
en to nie tylko niewinna zabawa. Jego obchody wywodz¹
siê z pogañskich celebracji, dziœ ochoczo podtrzymywa-
nych przez okultystów i satanistów. To „œwiêto” nie tylko
szkodzi pamiêci zmar³ych i niszczy katolick¹ tradycjê, lecz
tak¿e zagra¿a duszy. Najwy¿szy czas odrzuciæ neopogañ-
skie gus³a.

Korzeni halloween mo¿na upatrywaæ w celtyckim œwiê-
cie Samain. Jak podaje Encyklopedia Britannica, obcho-
dzono go w dniu odpowiadaj¹cym dzisiejszemu 1 listo-
pada. Wierzono, ¿e wówczas rozpoczyna siê nowy rok,
a zarazem pora zimowa. Wyspiarscy poganie uznawali
ten dzieñ za czas wzmo¿onej aktywnoœci bóstw.
W owym mrocznym czasie, przepe³nionym bojaŸni¹ i dr¿e-
niem, starali siê przeb³agaæ kapryœne bóstwa. Aby uspo-
koiæ nadzwyczaj aktywne si³y nad-
przyrodzone sk³adali ofiary i do-
konywali innych aktów. Po pod-
boju Celtów przez Rzymian, ci
ostatni dodali do istniej¹cych ob-
chodów œwiêto Pomony, bogini
drzew i sadów oraz Feralia – upa-
miêtniaj¹ce odejœcie zmar³ych.

Z kolei chrzeœcijañski dzieñ
Wszystkich Œwiêtych pocz¹tkowo
obchodzono 13 maja. Dopiero
w VII wieku papie¿ Bonifacy IV
przeniós³ go na 1 listopada. Uczy-
ni³ to w celu chrystianizacji zako-
rzenionego w ¿yciu spo³ecznym
pogañskiego œwiêta. Dzieñ przed
1 listopada sta³ siê wigili¹ Wszyst-
kich Œwiêtych – „all hallows (holy)
Eve”. Nazwa halloween jest zatem
chrzeœcijañska, ale same korzenie
œwiêta ju¿ niekoniecznie. W kolejnych stuleciach, miêdzy
innymi za spraw¹ zakazu œwi¹t religijnych w krajach pro-
testanckich, halloween sta³o siê œwieck¹ uroczystoœci¹.
W XX wieku zyska³o na popularnoœci, zw³aszcza wœród
dzieci i m³odzie¿y. Ten zwyczaj z krajów zachodnich prze-
nosi siê tak¿e do Polski. Warto pamiêtaæ o s³owach Psal-
mu 95 „wszyscy bogowie pogan to demony”.

Pogañskie korzenie ma tak¿e wiele wspó³czesnych
zwyczajów halloweenowych. Modne dziœ przebieranie siê
w dziwne kostiumy ma Ÿród³o w praktyce Celtów. Wie-
rzyli, ¿e z³y bo¿ek Saman potêpione dusze, by atakowa³y
ludzi. Dlatego te¿ Celtowie przebierali siê w obrzydliwe
kostiumy, czêsto ze skór zwierz¹t. Maskarada ta s³u¿yæ
mia³a przekonaniu duchów, ¿e przebierañcy sami s¹ jed-
nymi z nich. Có¿ jednak, gdy ktoœ zapomnia³ siê prze-
braæ? Wówczas grozi³a mu z³oœliwoœæ z³ego ducha (trick).
Mo¿na siê by³o od niej wykupiæ daj¹c potêpieñcowi jakiœ
dar, trybut (treat).  Z kolei dynia z wy¿³obion¹ twarz¹
i podœwietlona w œrodku przez œwieczkê s³u¿y³a poganom
do odstraszenia b³¹kaj¹cych siê po ziemi duchów.

Nie dziwi zatem, ¿e obchody halloween s¹ popularne
tak¿e wœród zdeklarowanych satanistów. Przyzna³ to je-
den z nich Anton LaVey. Na 96 stronie swojej „Biblii sza-
tana” uzna³ Halloween za jedno z trzech najwa¿niejszych
œwi¹t satanistycznych. Pozosta³e to Noc Walpurgii z 1 maja
i… w³asne urodziny ka¿dego czciciela Z³ego.

Aktywnoœci podejmowane podczas halloween s¹
wprost zabronione w biblijnej Ksiêdze Powtórzonego Pra-
wa. „Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg
twój, nie ucz siê pope³niania tych samych obrzydliwoœci
jak tamte narody. Nie znajdzie siê poœród ciebie nikt, kto
by przeprowadza³ przez ogieñ swego syna lub córkê, upra-
wia³ wró¿by, gus³a, przepowiednie i czary; nikt, kto by
uprawia³ zaklêcia, pyta³ duchów i widma, zwraca³ siê do
umar³ych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana ka¿dy, kto to
czyni. Z powodu tych obrzydliwoœci wypêdza ich Pan,

Bóg twój, sprzed twego oblicza.
Dochowasz pe³nej wiernoœci
Panu, Bogu swemu. Te narody
bowiem, które ty wydziedziczysz,
s³ucha³y wró¿bitów i wywo³uj¹-
cych umar³ych. Lecz tobie nie po-
zwala na to Pan, Bóg twój”
(Pwt 18;9-14). Widzimy wiêc, ¿e
dopuszczanie siê „halloweeno-
wych” praktyk to obrzydliwoœæ,
œci¹gaj¹ca karê Bo¿¹.

Z kolei Katechizm Koœcio³a
Katolickiego podkreœla, ¿e
„wszystkie praktyki magii lub cza-
rów, przez które d¹¿y siê do po-
zyskania tajemnych si³, by pos³u-
giwaæ siê nimi i osi¹gaæ nadnatu-
raln¹ w³adzê nad bliŸnim – nawet
w celu zapewnienia mu zdrowia
– s¹ w powa¿nej sprzecznoœci

z cnot¹ religijnoœci. Praktyki te nale¿y potêpiæ tym bar-
dziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia dru-
giemu cz³owiekowi lub uciekanie siê do interwencji de-
monów. Jest równie¿ naganne noszenie amuletów. Spi-
rytyzm czêsto poci¹ga za sob¹ praktyki wró¿biarskie lub
magiczne. Dlatego Koœció³ upomina wiernych, by wystrze-
gali siê ich” (KKK 2117).

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e egzorcyœci podkreœlaj¹, ¿e nie-
bezpieczna mo¿e okazaæ siê wywo³ywanie duchów, tak¿e
jeœli jest robione nie przez „profesjonalnych” okultystów,
ale tak¿e w formie zabawy, choæby przez dzieci. Pamiêtaæ
musz¹ o tym szko³y i rodzice, tak czêsto toleruj¹cy, a na-
wet promuj¹cy halloweenowe praktyki.

Oprócz zagro¿eñ czysto duchowych warto zwróciæ
uwagê na aspekt kulturowy. Obchody œwiêta zmar³ych
w Polsce cechuj¹ siê powag¹, skupieniem adekwatnym
do majestatu œmierci. Niektórzy krytykuj¹ je jako zbyt po-
nure – gdy¿ pierwszy listopada w przeciwieñstwie do Dnia
Zadusznego upamiêtnia dusze ju¿ ciesz¹ce siê wieczn¹
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szczêœliwoœci¹. Choæ jest w tym trochê racji, to z pewno-
œci¹ popkulturowe Halloween nie konweniuje z majesta-
tem œmierci i wiecznoœci. Nawet, gdyby nie wi¹za³y siê
z nim zagro¿enia duchowe, to nale¿a³oby je odrzuciæ
z kulturowego punktu widzenia.

Chrzeœcijañskie argumenty przeciwko hallowe-
en:

1. ca³a symbolika i atmosfera halloween otwiera cz³o-
wieka na pewn¹ rzeczywistoœæ, której istnienie wielu ludzi
kwestionuje, a jednak ona istnieje i zagra¿a cz³owiekowi;

2. u¿ywanie, podczas zabawy, symboliki zwi¹zanej
z magi¹ i ze œmierci¹ oswaja ludzi z okultyzmem i przyczy-
nia siê do korzystania z us³ug wró¿ek i jasnowidzów (co
jest grzechem ciê¿kim);

3. przyzwolenie na praktyki okultystyczne, choæby pod
pozorem zabawy „przekupywanie duchów” nale¿y uznaæ
za niezgodne z nauk¹ Koœcio³a;

4. zabawa halloweenowa i osadzanie dzieci w takiej
kulturze mo¿e spowodowaæ skierowanie ich naturalnej
ciekawoœci w stronê: jasnowidzctwa, wró¿b, horoskopów;

5. sama atmosfera halloween bli¿sza jest naszym wy-
obra¿eniom piek³a ni¿ nieba. W niebie przecie¿ nie ma
hasaj¹cych diabe³ków, potworów, upiorów, wampirów,
koœciotrupów, wró¿ek i czarownic;

6. halloween nie ma ¿adnych odniesieñ do chrzeœci-
jañstwa: do Jezusa Chrystusa, Odkupienia, Anio³ów, grze-
chu, zabobonu, dobra i z³a;

7. niepokoj¹ce jest to, ¿e z uœmiechem na ustach ro-
dzice przebieraj¹ swoje dzieci za wiedŸmy, œmieræ, szkie-
lety, koœciotrupy, wilko³aki i powtarzaj¹ pogañski rytua³
satanistycznych kap³anów;

8. Biblia Szatañska wyraŸnie mówi, ¿e halloween  jest
najwiêkszym œwiêtem satanistycznym, dlatego te¿ Koœció³
katolicki uto¿samia halloween z kultem szatana;

9. w Piœmie œw. mo¿na przeczytaæ: „Wszystko badaj-
cie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego,
co ma choæby pozór z³a” (1 Tes 5, 21-22)

10. 1 listopada obchodzimy uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych, wtedy dziêkujemy Bogu za dar œwiêtoœci. Nie-
kiedy uroczystoœæ tê b³êdnie uto¿samia siê z Dniem Za-
dusznym, przypadaj¹cym 2 listopada, kiedy wspomina

siê wszystkich wiernych zmar³ych. Wówczas Koœció³ sta-
ra siê otoczyæ modlitw¹ i wspomóc zmar³ych, którzy cier-
pi¹c w czyœæcu, oczekuj¹ na udzia³ w spo³ecznoœci zba-
wionych. Halloween dla dziecka jest zarówno pewnym
wstêpem (przypada w wigiliê Wszystkich Œwiêtych), jak
i kanw¹ do rozumienia tych uroczystoœci (banalizacja œmier-
ci, duchy, straszyd³a); sprowadzanie obecnych w naszej
kulturze tych, wielkich œwi¹t: Wszystkich Œwiêtych i Dnia
Zadusznego do tzw. “œwiêta zmar³ych”, po³¹czone z pro-
pagowaniem halloween mo¿e niebezpiecznie kojarzyæ te
katolickie tradycje np. ze spirytyzmem, który jest nie do
pogodzenia z wiar¹ katolick¹. Pogañskie w swojej istocie
obchody wigilii Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych prak-
tykowane przez ludzi uznaj¹cych siê za chrzeœcijan zuba-
¿aj¹ ich duchowo;

11. w Polsce halloween obecny jest w domach kultury,
czy szko³ach i czêsto ³¹czy siê z propagowaniem okulty-
zmu (np. wró¿biarstwa);

12. warto uœwiadomiæ dzieciom, ¿e wró¿by andrzejko-
we równie¿ nie s¹ dobre. Oczywiœcie zale¿y, czy dziecko
traktuje to jako zabawê, czy powa¿nie, ale doœæ czêsto
z takich obrzêdów i wró¿b coœ w g³owie zostaje, nawet
je¿eli osoba mówi, ¿e w to nie wierzy.

Na zakoñczenie tytu³em podsumowania cytat z Pisma
œwiêtego:

„Lecz po có¿ to mówiê? Czy mo¿e jest czymœ ofiara
z³o¿ona bo¿kom? Albo czy sam bo¿ek jest czymœ? Ale¿
w³aœnie to, co ofiaruj¹ poganie, demonom sk³adaj¹ w ofie-
rze, a nie Bogu. Nie chcia³bym, byœcie mieli coœ wspólne-
go z demonami. Nie mo¿ecie piæ z kielicha Pana i z kieli-
cha demonów; nie mo¿ecie zasiadaæ przy stole Pana i przy
stole demonów”. (1 Kor 10,19-22)

Uczestnicz¹c w obrzêdach przebierañców nie-
œwiadomie czy te¿ dla zabawy bierzemy udzia³
w praktykach poœwiêconych szatanowi.  Hallowe-
en w swojej historii nigdy nie by³o œwiêtem chrzeœcijañ-
skim, ale zawsze by³o satanistyczne. Ci, którzy mi³uj¹ Pana
Boga, powinni trzymaæ siê z dala od takich obrzêdów
i nie godziæ siê na ¿adne kompromisy. Pamiêtajmy, ¿e
chrzeœcijanie powinni  informowaæ ludzi o groŸbach, ja-
kie niesie pogañstwo.

oprac. Darek Ambroziak

Œwiêty Aniele Stró¿u, który z Bo¿ego nakazu czuwasz nade mn¹, abym nie poniós³ szkody na duszy i ciele,
b¹dŸ moim doradc¹, abym nie zboczy³ z dobrej drogi ¿ycia, pomó¿ mi powstaæ, gdy upadnê, dodawaj odwagi.
Proszê tak¿e Byœ w porê podsuwa³ mi dobre myœli i pragnienia, których spe³nienie bêdzie podoba³o siê Bogu
i bêdzie przynosi³o po¿ytek ludziom.Gdybym jednak okazywa³ lekcewa¿enie wzglêdem Ciebie i Twoich starañ
o moje dobro, wstrz¹œnij mn¹, stañ mi na drodze, b¹dŸ przeszkod¹ dla mnie. Proszê tak¿e, aby twoja obecnoœæ
by³a otuch¹ dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i œmierci. Czuwaj nade mn¹, a¿ doprowadzisz mnie
przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.

Mi³y Bogu Aniele, który mnie, w œwiêt¹ Twoj¹ opiekê oddanego, od pocz¹tku ¿ycia mego bronisz, oœwiecasz
i prowadzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczê i kocham; Twojej opiece ca³y siê oddajê, pokornie Ciê proszê,
byœ mnie, lubo niewdziêcznego i przeciw natchnieniom twoim wykraczaj¹cego nie opuszcza³, lecz byœ mnie
b³¹dz¹cego ³askawie poprawia³, nieumiejêtnego naucza³, upadaj¹cego podŸwign¹³, strapionego cieszy³, w nie-
bezpieczeñstwach zostaj¹cego ratowa³, a¿ mnie do wiecznej szczêœliwoœci doprowadzisz. Amen.

MODLITWY DO ANIO£A STRÓ¯A
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KRZY¯ÓWKA
Poziomo:
1) prorok, autor jednej z biblijnych ksi¹g  6) œredniowieczne narzêdzie kary  9) ³ódka ratunkowa  11) miasto

w Palestynie, wg Biblii jego mury runê³y od dŸwiêków tr¹b  12) potrawa z surowego miêsa  13) gruby, pleciony
sznur  14) narzêdzie rolnicze  15) obchodzi imieniny 27 kwietnia  17) buty na kó³kach  18) anio³ zbuntowany
przeciwko Bogu  21) jedzenie dla malucha  22) pierwsza ofiara bratobójstwa  23) ...Bo¿y, tytu³ którego u¿ywa³
wobec Jezusa Chrystusa Jan Chrzciciel  24) gwiazdkowa pora roku  26) jeden z dwóch przy bujanym fotelu
28) koñczy rundê boksersk¹  29) nieskazitelny charakter

Pionowo:
2) imiê Smolarka, b. pi³karza reprezentacji Polski  3) stworzony przed kobiet¹  4) filozoficzna doskona³oœæ

5) katolicki program dla dzieci i ich rodziców  6) kolczasty w zasiekach  7) powierzchnia sto³u  8) poœród czterech
cnót g³ównych  10) œw. Barbara dla górników  16) sznur do chwytania koni, lasso  17) œwiêto koœcielne obcho-
dzone na pami¹tkê zmartwychwstania Chrystusa  18) mo¿e podyktowaæ rzut karny  19) rura wzmacniaj¹ca si³ê
g³osu  20) filtr organizmu ludzkiego  25) sopockie miejsce spacerów  26) stworzyciel œwiata  27) nielotny ptak
zamieszkuj¹cy Australiê
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Z£OTA JESIEÑ
Uœwiêcone babie lato mknie przed siebie
rozrzucaj¹c w³os anielski tu i tam
³ap je wietrze delikatnie i na glebie
porozsiewaj miêdzy panów i wœród dam
¯eby ziarno kie³kowa³o i pojutrze
anomalie zaprzesta³y wszystko psuæ
oz³oæ Bo¿e nam planetê dzisiaj smutn¹
niechaj jesieñ rodzi szczêœcie a nie kurz

Maria Szafran

WRZEŒNIOWE NALOTY
Kr¹¿¹ nad g³ow¹ stalowe ptaki,
Czy to jest nalot, czy atak jaki?
Ju¿ siê zni¿y³y, ju¿ ogniem ziej¹,
Znowu wracaj¹, bombami siej¹.

Panika, chaos, krzyk na ulicy,
Padaj¹ ludzie, nikt ich nie liczy;
Gdzie by siê ukryæ mogli, szukaj¹,
Tu i tam w kó³ko ci¹gle biegaj¹.

Ukryæ siê, schowaæ, z dala od bomb,
Zapaœæ siê w ziemiê, uciec gdzieœ st¹d;
Huk przeogromny, syrena wyje,
Ka¿dy gdzieœ pêdzi, gdzie mo¿e kryje.

W piwnicy pe³no strwo¿onych ludzi,
Seria wybuchów nowy lêk budzi.
I nagle cisza! O, jaka zmiana,
Akcja nalotu znów odwo³ana!

Syn szuka matki, ta szuka syna,
Kto zabra³ spokój, czyja to wina?
Dlaczego wojna, z jakiej przyczyny,
S¹siad najecha³ nasze dziedziny?

Bezczeœci, niszczy, pali, rabuje,
Niewinnych ludzi gnêbi, morduje.
Bo¿e, ulituj siê nad biednymi,
Przywróæ na nowo pokój na ziemi!

Teresa Zajewska

Za piêkny œwiat i sens istnienia,
sk³adam Bogu dziêkczynienie.
*
Za poranne zorze i zachody s³oñca,
za ob³oki marzeñ i nadzieje tl¹ce,
za ³zy i radoœæ co w sercu goœci
i za codzienny krzy¿, w imiê mi³oœci.
Wierszem modlitwê do Ciebie wnoszê

i szczer¹ wiarê p³yn¹c¹ z serca,
Bo¿e o opiekê Ciê proszê,
Twoja moc jest niepojêta.
Dajesz mi si³ê i wolê przetrwania,
w trudnych ¿ycia chwilach,
przepraszam za bunt i zaniedbania,
mi³oœæ swoj¹ we mnie rozwijaj.

UŒMIECH LOSU
Los z daleka
do mnie siê œmieje
i g³oœno wo³a.
Porzuæ z³udne nadzieje,
zacznij ¿yæ od nowa!

To nic, ¿e przysz³a jesieñ
i œwiat br¹zami zdobi...
Uœmiechaj siê czêœciej
i nie poddawaj siê smutkowi.

Wezmê do serca te s³owa,
choæ ciê¿ko zapomnieæ co by³o...
zaczynam ¿yæ od nowa
z nadziej¹, ¿e z³o siê skoñczy³o.

Ela Nowak

DO MARYI...
Którejœ nocy Anio³owie mi siê œnili.
Sz³am wiejsk¹ drog¹ pomiêdzy ³¹kami,
a trawa zielona przepiêknie ros³a.
Tu... bitwa we mnie siê dokonywa³a.

Wojna szala³a tak¿e woko³o mnie.
Nie odrywa³am wzroku od wojsk anielskich,
które gromadzi³y siê, tam, w oddali.
One zbiera³y swoj¹ armiê do obrony.

Matko Bo¿a, Anio³owie to twa iskra.
Modlisz siê, w swoim sercu, razem z nimi.
Oni zawsze stoj¹ do Twojej pomocy,
jak jeden m¹¿, z orszakiem wszystkich œwiêtych.

Zbawczyni nasza, naucz nas modliæ siê,
ale sercem, tak jak Ty. Prosiæ  Jezusa,
swego Syna, o ³askê wybawienia.
B¹dŸnam przewodniczk¹ na dalsz¹ drogê.

Zdzis³awa Kwiatkowska
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3 lipca – œwiêto œw. Tomasza aposto³a;
13 lipca – kolejny dzieñ fatimski z procesj¹ ró¿añcow¹;
16 lipca – wspomnienie NMP z Góry Karmel;
22 lipca – œwiêto œw. Marii Magdaleny, aposto³ki aposto³ów;
23 lipca – œwiêto œw. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, Patronki Europy;
25 lipca – XVII niedziela zwyk³a, wspomnienie œw. Jakuba aposto³a (g³ówne uroczystoœci Roku œw. Jakuba)
i œw. Krzysztofa. Ks. Proboszcz po mszy œw. modli³ siê w intencji wszystkich kierowców i podró¿uj¹cych oraz
poœwieci³ na placu przed koœcio³em wszelkie pojazdy;
31 lipca – jubileuszowe wspomnienie œw. Ignacego z Loyoli, prezbitera, za³o¿yciela zakonu jezuitów. Prze¿ywa-
my Ignacjañski Rok w 500-lecie nawrócenia œw. Ignacego;
1 sierpnia – 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które jak wiemy by³o wielkim zrywem Polaków
w walce o honor i niepodleg³oœæ;
2 sierpnia - przypad³ odpust Porcjunkuli, zwi¹zany z postaci¹ œw. Franciszka z Asy¿u;
6 sierpnia – œwiêto Przemienienia Pañskiego, I pi¹tek miesi¹ca z okazj¹ do spowiedzi œw.;
9 sierpnia – œwiêto œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), dziewicy i mêczennicy, Patronki Europy;
12 sierpnia – wspomnienie w naszej Archidiecezji œw. Maksymiliana Kolbego – naszego Patrona; Uroczystoœæ
odpustowa w naszej parafii przeniesiona jest, na dzieñ Jego kanonizacji – 10 paŸdziernika;
13 sierpnia – kolejny dzieñ fatimski z procesj¹ ró¿añcow¹;
14 sierpnia – œwiêto –  427. rocznica poœwiêcenia koœcio³a katedralnego w Gdañsku Oliwie;
15 sierpnia –  Uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP (Matki Bo¿ej Zielnej). Pob³ogos³awione zosta³y na ka¿dej
Eucharystii: zbo¿a, zio³a i kwiaty. By³y to równie¿ obchody 101. rocznicy  Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem
nad Wis³¹” oraz Œwiêto Wojska Polskiego;
24 sierpnia – œwiêto œw. Bart³omieja Aposto³a;
26 sierpnia – uroczystoœæ NMP Czêstochowskiej;
1 wrzeœnia – 82 rocznica wybuchu II wojny œwiatowej. To dzieñ szczególnej modlitwy w intencji pokoju na
ca³ym œwiecie. Modliliœmy siê za wszystkich poleg³ych w obronie naszej Ojczyzny. Rozpoczêliœmy tak¿e nowy
rok szkolno-katechetyczny.
3 wrzeœnia – I pi¹tek z okazj¹ do spowiedzi œw. O godz. 17.00 odby³o siê w naszej wspólnocie uroczyste
rozpoczêcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.  Poœwiêciliœmy równie¿ najm³odszym plecaki oraz przy-
bory szkolne;
6-11 wrzeœnia – w parafii podczas wieczornych Eucharystii przybli¿aliœmy nauczanie wielkiego Prymasa Ty-
si¹clecia i Jego myœli;
8 wrzeœnia –  jedno z najstarszych œwi¹t maryjnych: Narodzenie Najœwiêtszej Maryi Panny. W naszej polskiej
tradycji znane jest jako œwiêto Matki Bo¿ej Siewnej. Poleciliœmy Bo¿ej Opatrznoœci za przyczyn¹ i wstawiennic-
twem Matki Bo¿ej przysz³oroczne plony;
12 wrzeœnia – XXIV Niedziela zwyk³a, a dla ca³ej naszej Ojczyzny wielka UROCZYSTOŒÆ BEATYFIKACJI
KARD. STEFANA WYSZYÑSKIEGO PRYMASA TYSI¥CLECIA ORAZ MATKI EL¯BIETY RÓ¯Y CZAC-
KIEJ w Warszawie. Msza œw. dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogoslawieñstwo, potrzebne ³aski i zdrowie dla
wszystkich mieszkañców Suchanina z okazji 30-lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej uroczysty koncert ;
14 wrzeœnia – prze¿ywaliœmy œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, przypominaj¹ce odnalezienie relikwi
krzy¿a. Modliliœmy siê w naszym koœciele przed relikwiami Krzy¿a œwiêtego;
17 wrzeœnia - wspomnienie 82. rocznicy sowieckiej agresji na Polskê. Pamiêtaliœmy w naszych modlitwach
o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu;
18 wrzeœnia – œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, jezuity – patrona dzieci i m³odzie¿y oraz Liturgicznej S³u¿by
O³tarza;
19 wrzeœnia – XXV Niedziela zwyk³a. Dzieñ modlitwy w intencji Œrodków Spo³ecznego przekazu. Dzieñ Soli-
darnoœci z Afgañczykami. Zbiórka ofiar na pomoc uchodŸcom. Bóg zap³aæ;
21 wrzeœnia – œwiêto œw. Mateusza aposto³a i Ewangelisty;
24 wrzeœnia - Film „Wyszyñski - zemsta czy przebaczenie”. Seans filmowy dla naszej parafii w kinie w Forum
Gdañsk;
26 wrzeœnia – XXVI Niedziela zwyk³a. Dla naszej archidiecezji wielkie œwiêto. W Katedrze oliwskiej uroczysta
msza œw. z obrzêdem na³o¿enia paliusza nowemu Metropolicie Gdañskiemu, ks. arcybiskupowi Tadeuszowi
Wojdzie, sprawowana pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abpa Salvatore Penaccio.
Jako parafia w³¹czamy siê w to dziêkczynienie;
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1 paŸdziernika – Rozpoczynamy miesi¹c ró¿añcowy i apelowy w parafii. Wszystkich studentów oraz pracow-
ników uczelni wy¿szych otaczamy naszymi modlitwami, ¿ycz¹c im œwiat³a Ducha Œwiêtego na kolejny rok akade-
micki, I pi¹tek miesi¹ca z okazj¹ do spowiedzi œw;
2 paŸdziernika – Prze¿ywamy wspomnienie œwiêtych Anio³ów Stró¿ów. Bóg troszczy siê o ka¿dego z nas,
posy³aj¹c swoich Anio³ów, którzy chroni¹ nas i nam pomagaj¹. Korzystajmy z ich poœrednictwa, prosz¹c
o pomoc, zw³aszcza w trudnych sprawach, I sobota miesi¹ca, kap³ani odwiedzaj¹ chorych z pos³ug¹ sakramen-
taln¹;
1-9 paŸdziernika – Dziewiêciodniowa Nowenna ku czci œw. Maksymiliana, przygotowuj¹ca nas do Uroczysto-
œci Odpustowej;
10 paŸdziernika – ODPUST PARAFIALNY w 39 rocznicê kanonizacji naszego patrona œw. Maksymiliana
Kolbe; Uroczysta Eucharystia z wprowadzeniem relikwii œwiêtych mêczenników z Pariacoto o godz. 12.30.
Wraz z ca³ym Koœcio³em w naszej OjczyŸnie prze¿ywamy XXI Dzieñ Papieski z has³em „Nie lêkajcie siê”;
13 paŸdziernika – Kolejny dzieñ fatimski z procesj¹ ró¿añcow¹;
14 paŸdziernika – Obchodzimy Dzieñ Edukacji Narodowej; grono pedagogiczne i wszystkich uczniów ogar-
niamy w tym dniu nasz¹ modlitw¹ ró¿añcow¹;
15 paŸdziernika – Dzieñ dziecka Utraconego, po mszy œwiêtej wieczornej adoracja Jezusa Eucharystycznego
do godziny Apelu Jasnogórskiego;
16 paŸdziernika – 43. rocznica wyboru œw. Jana Paw³a II na Stolicê Piotrow¹;
16 - 17 paŸdziernika - Wprowadzenie i uczczenie relikwii patrona Akcji Katolickiej Jose Sancheza del Rio,
15-letniego meksykañskiego m³odzieñca, który torturowany nie wyrzek³ sie wiary w Chrystusa. Jego ostatnim
zawo³aniem tu¿ przed egzekucj¹ 10 II 1928 r. by³ przejmuj¹cy okrzyk: by³o „Viva Christo Rey! Niech ¿yje
Chrystus Król!”. O tych dramatycznych wydarzeniach opowiada film „Cristiada” (do obejrzenia w internecie).
18 paŸdziernika – Œwiêto œw. £ukasza - Patrona S³u¿by Zdrowia.
19 paŸdziernika - Obchodzimy 37 rocznicê mêczeñskiej œmierci b³. ks. Jerzego Popie³uszki; kap³ana i mê-
czennika. Jest to równie¿ Narodowy Dzieñ Pamiêci Duchownych Niez³omnych;
24 paŸdziernika – XXX Niedziela zwyk³a. Œwiatowy Dzieñ Misyjny, pocz¹tek tygodnia misyjnego w Koœciele
- modlimy siê szczególnie w intencji misji i misjonarzy zakonnych oraz œwieckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli
oni skutecznie wype³niaæ swoje powo³anie i nieœæ Ewangeliê ludom i narodom, które wiarê zagubi³y albo dot¹d
Pana Boga nie pozna³y;
28 paŸdziernika – œwiêto œwiêtych aposto³ów: Szymona i Judy Tadeusza;

WSPÓLNOTA LUDZI M£ODYCH: studiuj¹cych, pracuj¹cych
poszukuj¹cych swego miejsca w Koœciele i chc¹cych zaanga¿owaæ siê

w ró¿ne akcje, dzie³a: uwielbienie Pana Boga, rozwa¿anie Bo¿ego S³owa, wspólne
wyjœcia i wyjazdy, rozmowy o codziennym ¿yciu.

Zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie  w poniedzia³ek,
4 paŸdziernika o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym na I piêtrze

(zejœcie przy  koœciele schodami w dó³). Kolejne spotkania – jeœli okolicznoœci pozwol¹
— równie¿ w poniedzia³ki o godz. 19.00.

Informacje w og³oszeniach parafialnych i na stronie internetowej naszej parafii
(w zak³adce og³oszenia): www.kolbe.diecezja.gda.pl
Grupa liczy ok.8 osób w ró¿nym wieku (od 18 do 30 lat).

POJAW SIÊ, ZAWITAJ, ZAMELDUJ SIÊ  I TY,
Jesteœmy otwarci na propozycje spotkañ i poruszane zagadnienia. Zabierz ze sob¹

kolegê czy kole¿ankê (bêdzie Wam raŸniej ) ZAPRASZAMY !!!

ks. Micha³ i wspólnota ambitnych, pe³nych zapa³u, czasami szalonych ludzi
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ZMARLI

Wieczny odpoczynek  racz im daæ Panie...

CHRZTY

ROCZNICE

Zuzanna Gburzyñska;
Oliwier Jakub Praszczyñski;
Emilia Œwieboda;
Bartosz Karol Bakura;
Cezary Pawe³ Chiche³;
Szymon Tomasz Tutak;
Leon Przemys³aw Tusk;
Alicja Marta Nabakowska;
Filip Miros³aw Dec;
Xavier Hinc;
Kacper Kujawski;
Dylan Wapstra;
Witold Szaga³a;
Felicja Laura P³osiñska.

Joanna Garyszewska i Adam Budny;
Anna Jurewicz i Mateusz Kuczewski;
Monika Sikora i Jan Barañski;
Paulina Zakrzewska i Krystian Bartos.

50-lecie
Irena i Miko³aj Suwalscy;

+ Marian Karasiewicz l. 75;
+ Maria Zalewska l. 78;
+ Hanna Ró¿ewska l. 82;
+ Danuta Sobolewska l. 72;
+ Halina BliŸniak l. 92;
+ Janina Ingielewicz l. 82;
+ Jerzy Pikos l. 74;
+ Jadwiga Gawron l. 77;
+ Antoni Lebioda l. 86;
+ Leon Stencel l. 82;
+ Barbara S³omian l. 77;
+ Konrad Radtke l. 66;
+ Halina Lewtak l. 73;
+ Mieczys³aw ¯ywicki l. 82;
+ Zofia Kobryñ l. 93;
+ Marek Zamojski l. 77;
+ Tadeusz Grzeœkowiak, l. 68;
+ Henryk Kozdroñ, l. 80;
+ Jan Pietrzak, l. 76;
+ Marek Schnas l. 71;
+ Leszek Sobolewski l. 49;
+ Henryk Cichañski l. 92;
+ Józef Madanowski l. 80;
+ Sylwia Skuza l. 49;
+ Zofia Piotrowska l. 83;
+ Wies³aw B¹k l. 68;
+ Benedykt Tura³a l. 76;
+ Przemys³aw Lejk l. 43;
+ Ewa Tarnacka l. 68;
+ Ryszard Warzec l. 70;
+ Stanis³aw Garbula l. 82;
+ Grzegorz Orzech, l. 56;
+ Helena Szurek l. 91;
+ Irena Wasik  l.62.
+ Maria MiechwiedŸ l. 86

ŒLUBY

Non nobis, Domine, sed nomini Tuae da gloria
(Nie dla nas Panie, lecz dla chwa³y Twego imienia)
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Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nades³anych artyku³ów.
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POŒWIÊCENIE TORNISTRÓW

Ksiê¿e Marcinie
z okazji urodzin i imienin,

podwójnego œwiêta
¿yczymy zdrowia,

wszelkiej pomyœlnoœci,
obfitych Bo¿ych ³ask

oraz samych radosnych chwil!
Niech Duch Œwiêty opromienia

swym œwiat³em ka¿dy dzieñ Twojej
kap³añskiej pos³ugi,

Jezus niech zawsze bêdzie Twoim
Przyjacielem, a Maryja niech

przygarnia Ciê do swego serca.

Z darem modlitwy
redakcja DnS

W dniu
 œwiêtego Micha³a Archanio³a

¿yczymy ks. Micha³owi,
by patron wyprasza³

Jemu potrzebne ³aski,
darzy³ si³¹ i zdrowiem,

pomaga³ w realizacji wszystkich
zamierzeñ i planów, abyœ zawsze

spotyka³, dobrych, ¿yczliwych
i pomocnych ludzi.

A Maryja niech strze¿e
i b³ogos³awi w ka¿dym dniu

pos³ugiwania Bogu i ludziom.

Z darem modlitwy
redakcja DnS
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