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III niedziela zwykła

Słowo na dziś

Skoro czasu jest mało, to należałoby 
przyśpieszyć, biec. Codziennie nasz 
budzik stawia nas na nogi komendą �do 
biegu, gotowi � start� i rozpoczynamy 
kolejny etap życiowego maratonu ściga-
jąc się ze wskazówkami zegara. Dokąd 
biegniemy? Co dla nas jest upragnioną 
metą? Co jest wymarzonym złotym 
medalem? 

O ile w załatwianiu codziennych spraw 
pośpiech jest wskazany, to w życiu 
duchowym warto się czasem za-
trzymać. Po co? Po to, by zasta-
nowić się nad celem, zobaczyć, 
dokąd zmierzam. Reß eksja nad 
Słowem Bożym nie spowalnia, 
a czasem wręcz pozwala zrobić 
�siedmiomilowy� krok ponad 
to, co do tej pory spowalniało 
lub zatrzymywało w miejscu.

Rybacy z dzisiejszej Ewange-
lii zajęci byli swoją pracą, którą 
znali i która zapewniała im niezłe 
dochody oraz pozycję społeczną. Jed-
no zdanie wypowiedziane przez Jezusa 
dokonało w ich życiu przewrotu: �natychmiast 
zostawili sieci i poszli za Nim�, aby stać się 
rybakami ludzi. Ciekawe, dlaczego tak zrobili? 
Przecież nie znali Jezusa, wiedzieli tylko, że 
z Jego powodu Jan został uwięziony. Ich de-
cyzja związana była z wielkim ryzykiem. Po 
ludzku jest to dziwne, niezrozumiałe, wręcz 
głupie. Skoro jednak tak się stało, to wniosek 
jest jeden: otrzymali powołanie z łaską � z mocą 

Zatrzymaj się! Czas jest krótki!
Ducha, która pozwoliła im przekroczyć ludzkie 
horyzonty myślenia.

Niejednokrotnie stoimy na brzegu naszego 
życia wpatrując się w morze przyszłości. Jedni 
zachwycają się jego pięknem, a inni myślą, 
żeby w morskiej toni zakończyć swoją mar-
ną egzystencję. Skąd różnica między nami? 
Przecież każdy z nas przeżywa zarówno 
ponure sztormy, jak i piękne zachody słońca. 
Różnica polega na świadomości tego, że Bóg 

jest ze mną, że mam Jego łaskę, i że mogę 
Mu zaufać. 

Moment wyboru drogi życiowej, 
doświadczenie cierpienia, utrata 
bliskiej osoby, złamane serce to 
chwile, w których warto szukać 
Jezusa, Jego łaski i mądrości. 
On wie gdzie jest meta, On 
daje czas, On trzyma w ręku 
złote medale. 

Może czasem czujesz się 
jak ryba w sieci i myślisz, że 

nie ma już dla ciebie ratunku. 
Najbardziej misterna sieć spleciona 

z grzechu nie jest w stanie wytrzymać 
ciężaru Bożej miłości. Powróć do wody, 

w której zostałeś zanurzony w czasie chrztu. 
Jest w tobie łaska, jest w tobie Jego moc. 
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie 
  według Twych pouczeń, 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję (Ps 25)

ks. Sławomir Noga

Mk 1,14-20
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�Dwaj bracia � Jan i Mieczysław 
Kowalscy � mieli wypadek. Ich toyota 
zderzyła się czołowo z ciężarówką. Jan 
doznał ciężkiego urazu czaszki i zginął 
na miejscu, a Mieczysław trafił do 
szpitala w stanie krytycznym. Jedynym 
ratunkiem było natychmiastowe doko-
nanie kilku przeszczepów. 

Na szczęście okazało się, że ciało brata 
świetnie się do tego nadaje. Żona Jana wy-
raziła zgodę na pobranie narządów męża. 
Arcyskomplikowany zabieg trwał blisko 11 
godzin. Mieczysław dostał 40 procent orga-
nów brata. I zaczęły się problemy: towarzy-
stwo ubezpieczeniowe nie chciało wypłacić 
wdowie pełnego odszkodowania, twierdząc, 
że Jan żyje � choć co prawda tylko w 40 pro-
centach. Pojawiła się też wątpliwość, kim jest 
Kowalski: sobą, bratem czy każdym po trosze. 
I czy żona Jana jest teraz w 40 procentach jego 
(drugą) żoną, a dzieci brata � jego dziećmi, 
skoro organy odpowiedzialne za prokreację 
też ma po bracie... Dziś to oczywiście fanta-
zja, zaczerpnięta z opowiadania Stanisława 
Lema. Na razie nikt nie przeszczepia kilku 
organów naraz, choć robi się już łączone 
transplantacje płuca, serca i trzustki. Ale 
medycyna nie powiedziała ostatniego słowa. 
Uczeni całkiem poważnie myślą o przeszcze-
pianiu głów, a właściwie o przyłączaniu ciała 
osoby, której mózg umarł, do głowy kogoś, 
kogo ciało nie nadaje się już �do użytku�. 
Takie próby przeprowadzano kilka lat temu 

na małpach. Co na to prawo? A może nie ma 
potrzeby, żeby wypowiadało się na ten temat? 
Może należy uznać, że dopóki nie zrobi się 
podobnego zabiegu na człowieku, nie ma się 
czym martwić?�

Taki problem � w jednym z wywiadów 
� stawia prof. Marek Safjan, były prezes Try-
bunału Konstytucyjnego i członek Komitetu 
ds. Bioetyki Rady Europy.

Do transplantologii zdążyliśmy się już 
przyzwyczaić. Nawet biskupi w listach 
pasterskich zachęcają do zostania poten-
cjalnym dawcą. Mimo to nowe osiągnięcia 
w tej dziedzinie wymagają ciągłej reß eksji 
bioetycznej.

Transplantacja polega na pobraniu narzą-
du lub tkanki jednego człowieka (dawcy) 
i wszczepieniu go do organizmu drugiego 
człowieka (biorcy). Istnieją różne rodzaje 
przeszczepów. W zależności od ich podziału 
oraz powodów, dla których się je przepro-
wadza, dokonuje się moralnej oceny danej 
operacji. 

Do najbardziej powszechnych prze-
szczepów narządów wewnętrznych należą 
przeszczep szpiku kostnego i transfuzja 
krwi. Ocena etyczna wymienionych działań 
jest � z chrześcijańskiego punktu widzenia 
� pozytywna.

Podejmując dalszą reß eksję nad proble-
mem transplantacji narządów wewnętrznych 
musimy rozróżnić zabiegi na narządach 
parzystych, nieparzystych i ksenotrans-
plantacje.

CZY MOŻNA KOCHAĆ
�CUDZYM� SERCEM?

BIOET YCZNE A BC
Z cyklu: �Otoczyć troską życie�
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Niektóre narządy w naszym ciele wystę-
pują podwójnie, np. nerki lub płuca, dlatego 
mówimy o narządach parzystych. Istnieje 
możliwość przeszczepienia jednego z nich do 
organizmu biorcy. Zapotrzebowanie na tego 
typu transplantacje jest ogromne, a liczba 
biorców znacznie przewyższa liczbę po-
tencjalnych dawców. Dzieje się tak dlatego, 
że dawca naraża się na wiele uciążliwości, 
a przede wszystkim utratę zdrowia lub 
nawet życia. To niebezpieczeństwo rodzi 
pytanie, czy tego typu zabiegi są zgodne 
z zasadami moralności? Zdecydowana 
większość etyków stoi jednak na stanowisku 
dopuszczalności tego typu ingerencji. Takie 
jest również oÞ cjalne stanowisko Kościoła. 
W uzasadnieniu tego stanowiska używa się 
następujących argumentów:

Oddanie własnego organu na rzecz ratowa-
nia życia drugiego człowieka jest wyrazem 
heroicznej miłości bliźniego.

Stosując �zasadę całościowości� (wolno 
poświęcić część ciała dla ratowania całości), 
można usprawiedliwić przeszczepy narządów 
parzystych, bo służą dobru osoby jako całości.

O wiele trudniejsza jest ocena etyczna 
transplantacji narządów nieparzystych. 
Chodzi przede wszystkim o serce, wątrobę 
i trzustkę. W tym wypadku uratowanie ży-
cia biorcy związane jest ze śmiercią dawcy. 
Podstawowym problemem jest ustalenie mo-
mentu śmierci dawcy. Należy tutaj pamiętać, 
że przeszczepiany narząd nie może przestać 
funkcjonować biologicznie. 

Przy obecnym stanie wiedzy jako moment 
śmierci człowieka przyjmuje się śmierć pnia 
mózgu. Bierze się tutaj pod uwagę następu-
jące kryteria: brak jakiejkolwiek czynności 
mózgu (tzw. płaskie EEG), brak jakiejkol-
wiek zależnej od mózgu czynności ciała, jak 
oddychanie, brak reakcji na ból, ciepło, brak 
reakcji źrenic, brak odruchu kaszlowego, 
oczno-mózgowego, wymiotnego itd. Kiedy 
stwierdzi się te objawy, medycyna nie mówi 

już o człowieku, lecz przypisuje mu status 
zwłok. Jeżeli te czynności zostaną przepro-
wadzone zgodnie z procedurami, można 
dokonać pobrania potrzebnych narządów. 

Jan Paweł II, opierając się na stanowisku 
większości etyków katolickich, sformuło-
wał stanowisko Kościoła w tym względzie. 
Oprócz argumentów analogicznych do trans-
plantacji narządów parzystych wymienia się 
następujące racje:

� dawstwo organów jest naśladowaniem 
Boga w dawaniu życia, jest to postępowanie 
analogiczne w skutkach do oÞ ary z życia dla 
bliźniego (np. Maksymiliana Kolbego).

Etyka chrześcijańska podkreśla, że musi 
to być dawstwo dobrowolne i wcześniej 
wyraźnie stwierdzone przez samego dawcę 
lub jego najbliższą rodzinę.

Trzeba tutaj pamiętać o wielkim zagroże-
niu komercjalizacji transplantologii (handel 
narządami). 

Istnieją jeszcze ksenotransplantacje. 
Terminem tym określa się przeszczepy 
międzygatunkowe, czyli transplantacje 
organów, tkanek lub komórek z organizmu 
jednego gatunku (dawcą jest świnia) do or-
ganizmu gatunku różnego od dawcy (biorca 
jest człowiekiem). Niestety ryzyko związane 
z tego typu operacjami jest o wiele większe 
niż w przypadku transplantacji w obrębie 
jednego gatunku. Obecnie prowadzone 
są badania zmierzające do zminimalizo-
wania reakcji odrzutu. Powstają specjalne 
leki i podejmowane są próby genetycznej 
modyÞ kacji organów zwierzęcych tak, by 
możliwe było przyjęcie ich przez organizm 
ludzki. To rodzi kolejny dylemat moralny 
związany z możliwością stworzenia hybryd 
zwierzęco-ludzkich.

Ksenotransplantacje są etycznie akcep-
towane, jednak z wyłączeniem komórek 
i narządów rozrodczych oraz nerwowych, 
szczególnie tych odpowiedzialnych za 
świadomość.
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Adwentowa kwesta charytatywna pod hasłem: 
�Przywróć uśmiech Marioli�, zorganizowana 14 
grudnia 2008 r. w parafii JTiAP wyniosła 3257 zł. 
Zebrane pieniądze zostaną przekazane na kosztowną 
rehabilitację 21-letniej dziewczyny. Szczegółowe 
informacje o Marioli i pomocy dla niej można uzyskać 
klikając na baner: �na ratunek� na lewym marginesie 
strony głównej naszej strony internetowej judaian-
toni.pl. Dziękujemy młodzieży i ministrantom za 
przeprowadzenie akcji. W imieniu Marioli, jej Mamy 
i Stowarzyszenia �Sursum Corda� dziękujemy Wam 
za wrażliwość i ofiarność! 

Na pomoc Marioli można przekazać także 1% 
swojego podatku. Wystarczy, że w rocznej deklaracji 
PIT w rubryce: �Wniosek o przekazanie 1% podatku� 
wpiszesz nazwę OPP: Stowarzyszenie SURSUM 
CORDA, nr KRS 0000020382 i kwotę 1 % podatku 
oraz - co jest bardzo ważne - w rubryce: �Infor-
macje uzupełniające� w pozycji, gdzie podaje się 
szczegółowy cel wpiszesz: �1% dla Marioli Mokrzy-
ckiej�. Darmowy program do rozliczenia rocznego 
dostępny jest na stronie internetowej www.sc.org.
pl/projekty/naratunek/mariolamokrzycka 

Zawsze można przekazać również darowiznę 
wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia SUR-
SUM CORDA. Łącki Bank Spółdzielczy 18 8805 0009 
0018 7596 2000 0030 z dopiskiem �dla Marioli�.

Przywracamy
uśmiech Marioli!

Powyżej przedstawiono jedynie kilka pod-
stawowych zasad, którymi należy się kiero-
wać oceniając zjawiska związane z transplan-
tologią. Ta dziedzina medycyny rozwija się 
jednak bardzo intensywnie, co rodzi kolejne 
dylematy natury etycznej i moralnej. Istnieje 
również nagląca potrzeba znowelizowania 
prawa polskiego dotykającego tej materii. 
Nade wszystko potrzeba naszej osobistej 
reß eksji i próby spojrzenia na ten problem 
w ewangelicznym aspekcie.

Wraz z pojawieniem się przeszczepiania 
narządów (...) człowiek znalazł sposób da-
wania cząstki siebie samego, swojej krwi 
i ciała, aby inni mogli dalej żyć. (...) Jesteśmy 
wezwani do miłości bliźniego w nowy sposób; 
w języku Ewangelii: do miłości �do końca�, 
jednak wewnątrz pewnych granic, których 
nie można przekroczyć, granic wyznaczo-
nych przez samą naturę ludzką. Osoba może 
podarować tylko to, czego może pozbawić się 
bez poważnego niebezpieczeństwa lub szkody 
dla własnego życia bądź tożsamości osobowej, 
i to dla słusznej i proporcjonalnej racji (Jan 
Paweł II, Najwyższy akt miłości).

Aby ksenotransplant był dopuszczalny, 
przeszczepiany organ nie może naruszać 
psychicznej i genetycznej tożsamości osoby, 
która go przyjmuje; ponadto musi także ist-
nieć dowiedziona biologiczna możliwość, iż 
przeszczep się uda i że nie narazi odbiorcy 
na niekontrolowane ryzyko (Jan Paweł II, 
przemówienie do uczestników Kongresu 
Światowego Towarzystwa Transplantologicz-
nego w Rzymie, 29 sierpnia 2000).

Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie 
narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający 
do tego prawo, nie udzielają na to wyraźnej 
zgody. Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną 
bezpośrednie powodowanie trwałego kale-
ctwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet 
gdyby to miało przedłużyć życie innych osób 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2296).

ks. Sławomir Noga
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1. Serdecznie i z głęboką radością witam 
zgromadzonych na tej sali czo łowych działaczy 
ruchów obrony życia z różnych krajów, którzy 
biorą udział w kongresie zorganizowanym 
w Rzymie przez Papieską Radę ds. Rodziny. 
Dziękuję za wasz entuzjazm, oÞ arność i wiel-
koduszność.

Kieruje wami bezinteresowne i szlachetne 
dążenie, którego źródłem są wartości duchowe. 
Możecie działać sprawnie, bo jesteście wolni 
od ide ologicznych uwarunkowań i biurokra-
tycznych obciążeń. Sama natura sprawy, której 
się poświęciliście, dodaje wam sił i pobudza 
waszą oÞ ar ność: służycie bowiem ludzkiemu 
życiu, także ukrytemu w tajemnicy poczęcia. 
Te ideały są źródłem dynamicznych działań, 
podejmowanych w wielu częściach świata 
w sposób konsekwentny i zorganizowany przez 
ludzi dobrej woli, którzy nie szczędzą wy-
siłków, aby zapewnić 
rzeczywi ste posza-
nowanie życia.

Z  r adośc ią 
i nadzieją spo-
glądam na was 
w s z y s t k i c h . 
W głębi waszych 
serc odczuwacie 
potrzebę mi-

PRZYJMIJMY KAŻDE ŻYCIE Z MIŁOŚCIĄ
Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami ruchów �Pro Vita� z dnia 15.11.1991

łości i sprawiedliwości, a tym samym szacun ku 
dla życia, które musi być z miłością przyjmo-
wane od samego począt ku, a później troskliwie 
chronione w środowisku prawdziwej ludzkiej 
eko logii (por. Centesimus annus, 38).

2. Pozwólcie, że zatrzymam się dłużej nad 
pewnymi problemami, które - jak sądzę - mają 
duże znaczenie dla waszych ruchów. W liście 
skierowa nym do wszystkich biskupów świata 
pisałem o �ewangelii życia�. Ja przy szedłem po 
to, aby owce miały życie i miały je w obÞ tości 
(J 10,10); Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał światło ży cia (J 
8,12). Tak, drodzy bracia i siostry: w całym 
Kościele, a przez Kościół w całej ludzkości 
rozbrzmiewa dobra nowina o tym, że życie 
ludzkie ma wielką wartość. Żaden człowiek 
nie przychodzi na świat przypadkiem, każdy 
z nas zaistniał dzięki twórczej miłości Boga i od 
momentu poczę cia powołany jest do wieczystej 
komunii z Bogiem.

W epoce, gdy tak wielu zapomina, kim jest 
człowiek, skąd pochodzi i dokąd zmierza, 

istnieje pilna potrzeba budzenia coraz 
powszechniejsze go podziwu i uznania 

dla wielkości każdego życia ludz-
kiego, także życia nazna-

czonego 

JAN PAWEŁ II w obronie życia 
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cierpieniem. Tam zwłaszcza, gdzie tego rodzaju 
postawy za nikają pod wpływem postępującej 
sekularyzacji, trzeba skłaniać ludzi do reß eksji 
nad faktem, że każde życie stanowi bezcenne 
dobro, ponieważ jest jedynym i niepowtarzal-
nym darem Boga, Dawcy życia: w Tobie jest 
źródło życia (Ps 36 [35],10); Ja daję im życie 
wieczne (J 10,28). W świecie zdominowanym 
przez mentalność technicystyczną, który staje 
się coraz bardziej niewrażliwy na wzniosłą 
tajemnicę osoby, wy musicie nieustan nie głosić 
tę cudowną nowinę o miłości Boga do każdego 
człowieka, nowi nę stanowiącą część naszej 
wiary w Boga-Stworzyciela nieba i ziemi, rze-
czy widzialnych i niewidzialnych.

3. Każde bez wyjątku życie musi zostać 
przyjęte z miłością. W encyklice Centesimus 
annus ostrzegałem przed kulturą śmierci, która 
przeciwsta wia się prawu każdej ludzkiej istoty 
do tego, by być kochaną, i stwarza niebezpie-
czeństwo, że zostanie przesłonięta prawda tak 
fundamentalna dla wszystkich wierzących 
w Boga, Ojca i Stworzyciela.

Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów, 
który obradował w kwietniu tego roku, stał się 
jednogłośnym wołaniem o podjęcie na całym 
świecie działań, które położą kres bardzo 
niepokojącemu mnożeniu się zjawisk zagra-
żających życiu i czynnych zamachów na nie, 
czego skutkiem jest zagłada istnień ludzkich 
na skalę nie znaną dotąd w dziejach.

Od chwili poczęcia każda istota ludzka jest 
osobą; fałszywie postrze ga ją ten, kto tę istotę 
poczętą, a jeszcze nie narodzoną, obdarzoną 
tak wielką godnością, a tak bezbronną, uważa 
za agresora. Coraz częściej, nie stety, słyszymy 
o istnieniu postaw i zachowań wymierzonych 
przeciw no wemu życiu, które prowadzą naj-
pierw do moralnego nieładu antykoncep cji, 
a potem do odrażającej zbrodni aborcji. Ta 
mentalność wroga życiu, niezależnie od tego, 
jakie intencje i jakie niepokoje ją ukształtowa-
ły, jest sama w sobie nieludzka i wynaturzona. 
Fundamen talny obowiązek tworzenia klimatu 
akceptacji życia spoczywa na całym społe-
czeństwie, w nim zaś � zależnie od zakresu 

kompetencji - na po szczególnych obywatelach, 
na rządzących i na prawodawcach. Trzeba pro-
wadzić zdecydowaną politykę ochrony życia 
i godności kobiety, która współpracuje z Bo-
giem w dziele przekazywania życia.

Gdy rodzice nie chcą dziecka, niezbędna 
staje się interwencja insty tucji publicznych, 
których zadaniem jest opieka nad życiem, 
choć bezpo średnia odpowiedzialność za nowo 
narodzonego spoczywa nadal na rodzi cach, 
stanowiących jego rodzinę. Rodzina, sanktua-
rium życia, musi być skutecznie wspomagana, 
aby każde dziecko mogło się rzeczywiście 
naro dzić w normalnej rodzinie, złożonej z ojca, 
matki i rodzeństwa, i by mogło żyć w klimacie 
miłości, który jest mu niezbędny (por. Donum 
vitae, II,A,1).

4. Dziecko należy nie tylko przyjąć, ale 
wychować i obdarzyć opieką, tak by mogło się 
wszechstronnie rozwijać i osiągnąć właściwą 
dojrzałość. Człowiek bowiem nie potraÞ  zrozu-
mieć, kim jest, a wręcz staje się sam dla siebie 
nierozwiązywalną zagadką, jeśli nie nauczył 
się kochać i nie czuje, że jest kochany.

Potrzebny jest zatem wspólny wysiłek 
kształtowania �ludzkiej ekolo gii�, czyli two-
rzenia - przy współpracy wszystkich - środowi-
ska sprzyjają cego rozwojowi osoby. Wymaga 
to oczywiście odpowiednich warunków mate-
rialnych, ale jeszcze bardziej niezbędna jest at-
mosfera miłości dla osoby - dla tego, czym ona 
jest sama w sobie i przez siebie - która pozwa la 
każdemu z radością żyć, służyć, pracować 
i wiązać się przyjaźnią z in nymi ludźmi.

Należy zatem udoskonalać system wy-
chowania i środki społecznego przekazu, 
oczyszczać środowisko moralne i inne aspekty 
kultury, która często pozostaje niewrażliwa na 
wartości duchowe.

Pierwszym i niezastąpionym środowi-
skiem, które może spełnić te wymagania, jest 
niewątpliwie rodzina: w niej człowiek prze-
żywa pierwsze, decydujące doświadczenia, 
otrzymuje pierwsze, najważniejsze pouczenia 
o prawdzie i o dobru, uczy się, co znaczy kochać 
i być kochanym.
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Musimy chronić i umacniać model rodziny, 
której fundamentem jest małżeństwo i w której 
wzajemny dar kobiety i mężczyzny tworzy 
klimat miłości, by dziecko mogło się w nim 
narodzić i rozwijać. Jesteśmy wszy scy po-
wołani do tworzenia środowiska przyjaznego 
rodzinie, a więc ma cierzyństwu i ojcostwu, tak 
aby rzeczywiście istniały i były nieustannie 
doskonalone warunki konieczne do rozwoju 
rodziny, szczególnie jej bo gactw duchowych: 
wierności i płodności. Trzeba, by bogactwo 
duchowe rodziny tak scalonej poszerzało się 
jeszcze otwarciem na innych. Trzeba, by rodzi-
na stała w centrum zainteresowania wszelkiej 
polityki społecznej.

5. Pozwólcie mi na koniec przypomnieć, że 
źródłem waszej największej siły jest autentycz-
ność waszego świadectwa broniącego godności 
człowieka, rodziny i życia. Świadectwo to 
ukazuje możliwość współpracy mimo różnic 
istniejących między wami. Wielkie i potężne 
są siły, którymi posłu guje się dziś - jawnie lub 
skrycie - kultura śmierci: ludzki egoizm i jego
owoc - konsumizm; powierzchowny feminizm, 

który lęka się wielkości macierzyństwa; coraz 
powszechniejszy materializm, ślepy na wyż-
szość wartości duchowych; wreszcie, nacisk 
czynników ekonomicznych, które działają 
z bezlitosnym okrucieństwem.

Pragnę wam tu przypomnieć słowa św. 
Pawła, który wzywał pierw szych chrześcijan 
ze wspólnoty rzymskiej: Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12,21). 
Wasza broń to Ewangelia. W niej zawarta jest 
nadzieja, która zawieść nie może, bo oparta jest 
na trwałym funda mencie zmartwychwstania 
Chrystusa, zwycięzcy śmierci.

6. Maryja jest w najpełniejszym tego słowa 
znaczeniu opiekunką życia: poczęła w swym 
łonie Tego, który jest Życiem (por. J 11,25; 
14,6), wydała Go na świat i przyjęła Go z bez-
graniczną miłością pośród ubóstwa Betle jem. 
Wraz ze swym Synem błogosławi Ona wszyst-
kie matki świata, wszystkie rodziny - sanktua-
ria życia, i błogosławi was, wasze domy, wa sze 
ruchy i wasze narody. Życzę wam, byście byli 
w nich światłem, solą i zaczynem. Wszystkim 
udzielam mego błogosławieństwa.

PORADNIA RODZINNA
przy rzymskokatolickiej parafi i p.w. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi 

w Trzebnicy, ul Jana Pawła II 3; 55-100 Trzebnica

DYŻURY SPECJALISTÓW

Doradca życia rodzinnego 
(naturalne metody planowania rodziny, odpowie-
dzialne rodzicielstwo, komunikacja w małżeństwie)

poniedziałek godz. 18.00 – 20.00
piątek godz. 17.00 – 19.00
sobota godz. 10.00 – 11.00

Pedagog
(relacje rodzinne i małżeńskie, problemy wycho-
wawcze)

środa godz. 18.00 – 19.00

Psycholog 
(terapia indywidualna i rodzinna, terapia lęku, 
depresji, zaburzeń odżywiania) 

wtorek godz. 17.30 – 19.30

Prawnik
(prawo rodzinne, cywilne i pracy)

II i IV czwartek miesiąca
godz. 18.00 – 20.00

Porady udzielane są bezpłatnie. 

Poradnia jest współfi nansowana przez Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy.
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Ewangelia kreśli nam obraz Boga, który jest Do-
brym Pasterzem, dbającym o swoją owczarnię.

Ksiądz Proboszcz, któremu powierzona została 
troska o parafię, jest zobowiązany do coroczne-
go liczebnego przeglądu naszej wspólnoty. Nie 
chodzi tu jedynie o statystyki. Tego typu prak-
tyka pokazuje duszpasterzom, ile osób korzysta 
regularnie z życia sakramentalnego (uczestniczy 
w Eucharystii, przystępuje do Komunii świętej). 
Po co im ta wiedza? By lepiej zaplanować działania 
duszpasterskie w kolejnym roku, pełniej odpowie-
dzieć na potrzeby przychodzących do kościoła, 
zastanowić się, co można zrobić, by zainspirować 
do ożywienia życia religijnego tych, którzy w życiu 
wspólnoty uczestniczą rzadko bądź w ogóle są 
w niej nieobecni.

Zanim podam dane statystyczne, kilka infor-
macji o tym, w jaki sposób oblicza się odsetek 
aktywnych parafian. W parafii JTiAP mieszka ok. 
5600 mieszkańców (są to dane z urzędu meldun-
kowego, czyli jest to liczba osób zameldowanych 
na terenie parafii).

Od tej liczby należy odjąć tych, którzy �wie-
rzą inaczej�, są ateistami, nie mają obowiązku 
uczestniczenia we Mszy niedzielnej (dzieci do 7 
roku życia, starsi, chorzy) lub obecnie przeby-
wają poza terytorium parafii (np. liczna dzisiaj 
emigracja zarobkowa). Z tych obliczeń wynika, że 
w naszych realiach we Mszy Świętej w niedzielę 
powinno uczestniczyć ok. 4000 parafian. A jak 
to wygląda?

W niedzielę, 23 listopada, w kościele obec-
nych było 1528 osób (ok. 38% zobowiązanych 
do uczestniczenia w Mszy), w tym 894 kobiety 
(ok. 58% obecnych) i 643 mężczyzn (ok. 42% 
obecnych).

Do Komunii świętej przystąpiło 536 osób (ok. 
35% z obecnych), w tym 365 kobiet (ok. 69%) 
i 169 mężczyzn (ok. 41%).

Wnioski są następujące:
Ok. 40% parafian przychodzi w niedzielę do 

kościoła. Ich obecność to wielka radość i zadanie. 
Trzeba otoczyć ich troską duszpasterską i sprawić, 
by czuli się dobrze we wspólnocie (to zadanie nie 
tylko dla księży). Warto zaproponować im stałą 
formację w grupach przyparafialnych i zachęcać 
do osobistej formacji i działalności apostolskiej 
oraz charytatywnej. 

Ponad 60% parafian nie uczestniczy regular-
nie w życiu sakramentalnym. Trzeba objąć ich 
życzliwą modlitwą, inspirować (np. w czasie �koldy) 
do ożywienia kontaktu ze wspólnotą i liturgią). My 
wszyscy (zwłaszcza świeccy) powinniśmy być 
świadkami tego, że warto korzystać z sakramentów 
i trwać w łączności ze Wspólnotą.

Tylko 35% obecnych na Mszy przystępuje do 
Komunii. Należy im ukazać sens i wielką wartość 
tego Sakramentu (poprzez komentarze, kazania); 
często mówić o uzdrawiającej mocy sakramentów 
� zwłaszcza spowiedzi (warto z niej korzystać i nie 
trzeba się jej bać); dzielić się doświadczeniem 
Eucharystii w swoim życiu (to wielkie zadanie dla 
świeckich); zachęcać do udziału w nabożeństwach 
eucharystycznych (adoracje w I niedzielę miesiąca 
i w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej).

Mężczyźni są mniej zaangażowani w życie 
sakramentalne i wspólnotowe � stąd potrzeba 
organizowania duszpasterstwa tak, by mogli 
znaleźć miejsce do aktywnego działania (potrze-
bują tego bardziej niż kobiety). Należy uwzględnić 
w kazaniach różnicę między oczekiwaniami męż-
czyzn i kobiet, propagować wzorce prawdziwego 
mężczyzny i ojca (odpowiedzialność, odwaga, 
męstwo, dojrzałość itp.).

To tylko kilka wniosków, nad którymi warto się 
zastanowić. To zadanie nie tylko dla Proboszcza 
i księży, ale dla nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za naszą wspólnotę; od nas zależy, 
jak my się w niej czujemy i jak z nami czują się inni. 

ks. Sławomir Noga

Spis w parafii JTiAP
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Dzisiaj, 25 stycznia, przypada 
wspomnienie nawrócenia 
św. Pawła. Ponieważ wypa-

da ono w tym roku w niedzielę, jest 
więc �zniesione�, nie poświęcamy mu 
głębszej uwagi, gdyż w każdą niedzielę 
ważniejsze jest świętowanie zmar-
twychwstania Pańskiego. Niemniej 
jest to historia tak poruszająca i niesa-
mowita, że warto poświęcić jej chwilę 
uwagi, zwłaszcza w trwającym obecnie 
Roku św. Pawła.

Paweł zbliżał się właś-
nie do Damaszku, dokąd 
udawał się z misją walki 
z chrześcijanami, gdy pora-
ziło go nagłe światło i moc 
Pańska zwaliła go na ziemię. 
Spotkał Zmartwychwstałe-
go Jezusa, który przemówił 
do niego: �dlaczego mnie 
prześladujesz?� To spotka-
nie było tak wstrząsające, 
że Paweł z gorliwego prze-
śladowcy chrześcijan stał 
się nagle najgorliwszym 
wyznawcą Chrystusa. 

Kiedy patrzę na tę histo-
rię, widzę Pawła z różnych stron.

Paweł � spotykający osobiście 
Chrystusa.

Doświadczył on wtedy osobistego spotkania, 
takiego, które dotyczy tylko i wyłącznie jego 
osoby i które dogłębnie porusza i nie pozwala 
na brak odpowiedzi. Pan chciał dotknąć właśnie 
jego � młodego gniewnego, Swego prześladow-
cę, mordercę Jego wyznawców. Chciał go spot-

Jak Pan Jezus
zrzucił Pawła z konia 

kać, aby go pozyskać dla Siebie. I Paweł przyjął 
oÞ arowane mu powołanie, chociaż skazało go 
ono na życie pełne trudów, ucieczek, wielokrot-
nych uwięzień, prześladowań. Wiedział jednak, 
że dla Zmartwychwstałego warto poświęcić 
życie, aby je zyskać.

Jak Pan dotknął Pawła, tak samo może 
chcieć dotknąć i innych, którzy w oczach 
tego świata są źli � zbrodniarzy, przestępców, 
egoistów. Może powołać najgorszego grzesz-

nika, w którego dobro żaden 
człowiek nie wierzy, tak 
jak i w nawrócenie Pawła 
chrześcijanie początkowo 
nie mogli uwierzyć. Ale 
równie dobrze Pan dotyka 
zwykłych ludzi � przecięt-
niaków, ani dobrych, ani 
złych, spędzających wieczo-
ry przy telewizji i imprezu-
jących przy piwku w sobotę. 
Nawrócenie może dotyczyć 
także uczciwych ludzi, któ-
rzy starają się jak mogą, ale 
którym brak wiary. Także 
nas samych może powołać 
Pan w sposób gwałtowny 
i nagły. 

Paweł � spotykający Zmartwych-
wstałego.

Nawrócenie Pawła było spotkaniem ze 
Zmartwychwstałym � Paweł nie widział i nie 
znał Jezusa, kiedy ten chodził po ziemi. Nie 
poznał Go tak jak inni apostołowie. Poznał go po 
jego śmierci i zmartwychwstaniu. My jesteśmy 
w podobnej sytuacji � nie dane nam było widzieć 
Jezusa, nie dane nam było słyszeć świadectwa 
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z ust naocznych świadków. Obyśmy potraÞ li 
uwierzyć równie mocno jak Paweł!

Paweł � specjalnie wybrany.
Człowiek wykształcony, znający doskonale 

religię żydowską, ale równocześnie znający 
także inne religie i kultury, obywatel świa-
ta, otwarty umysł, teolog i Þ lozof. Ktoś, kto 
nie będzie cząstką prowincjonalnego świata 
Żydów, ale zaniesie Ewangelię do wszystkich 
ludzi świata. Pan wybrał właśnie jego, bo po-
siadając już te wszystkie atuty mógł najpełniej 
zrealizować Boży zamysł.

Paweł � apostoł pogan.
Dzięki swojemu obyciu i szerokiemu 

spojrzeniu na świat stał się orędownikiem 
zwolnienia pogan z obowiązku przyjęcia 
rytuału żydowskiego. Dzięki jego staraniom 
ludzie z całego świata nie znający religii 
judaistycznej mogli bez przeszkód stawać 
się chrześcijanami. Dobra Nowina jest prze-
cież dla wszystkich, jest uniwersalna. Paweł 
pomógł zrozumieć to innym apostołom. Stał 
się budowniczym podwalin Chrystusowego 
Kościoła. Można by o nim rzec: �wybrany do 
zadań specjalnych�.

Paweł � człowiek zaangażowany.
Tak mocno jak wcześniej angażował się 

w prześladowania, gdyż było to zgodne z tym, 
w co wierzył (wierzył, że �sekta nazarejczy-
ków� przeciwstawia się religii żydowskiej), tak 
mocno później wyznaje Jezusa. Jest tu Paweł 
dla nas przykładem prawdziwego zaangażowa-
nia się w wiarę, przykładem, jak wiara obejmu-
je całe jestestwo człowieka. Wiara człowieka 
określa i determinuje wszystkie jego późniejsze 
decyzje. Od każdego, kto uwierzył, Bóg wy-
maga zaangażowania. Od nas również.

Paweł � prorok.
Ten, który otrzymuje objawienie od Pana, 

ten, który przepowiada Ewangelię, ten, któ-
ry tłumaczy ludziom Boże prawa. Nie ten, 

który dowiedział się o Bogu od nauczycieli 
i z książek, ale ten, któremu prawda została 
objawiona.

Paweł � przykład, jak należy od-
powiadać na wezwanie Pańskie.

 Pan mnie wzywa, więc idę za Nim. Ilu z nas 
mocuje się z Panem Bogiem, nie chce przyjąć 
jego woli, buntuje się przed tym, gdzie Pan 
ich prowadzi, nie zgadza się z jego planami? 
Podejmując różne decyzje nie kierujemy się 
nauczaniem Chrystusa, lecz własną wygodą, 
zdaniem sąsiadów, radą koleżanki. Paweł po-
kazuje nam jedyną prawidłową postawę � idzie 
tam, gdzie Pan chce, żeby poszedł.

Paweł � dla którego Kościół jest 
Chrystusem.

Gdy Pan odzywa się do Pawła słowami �dla-
czego mnie prześladujesz?�, Paweł zaczyna 
rozumieć prawdę, że prześladowanie Kościoła, 
prześladowanie wyznawców Chrystusa � jest 
prześladowaniem samego Chrystusa. 

Paweł � zrzucony z konia*.
O, taka nagła zmiana pozycji daje dużo do my-

ślenia. Kroczył dumny i pewny swego, a tu nagle 
znalazł się na ziemi, w sytuacji, w której pewnie 
wcześniej nie mógłby sobie siebie wyobrazić. To 
wielka lekcja pokory � stanięcie w prawdzie o so-
bie przed Bogiem. To także dla współczesnych 
dobry przykład � żeby nie jechać z poniesioną 
głową w wybranym samemu kierunku, lecz żeby 
zejść z konia i starać się rozpoznać Bożą wolę.

Zazdroszczę Pawłowi takiego namacalnego 
spotkania z Jezusem. Podziwiam go za jego 
jednoznaczną postawę. I dziękuję Bogu, że 
dał nam Pawła, aby stal się naszym nauczy-
cielem wiary

Małgorzata Pawlak
* Tak naprawdę, to koń występuje tylko w tradycji, 
we wszystkich trzech opisach nawrócenia św. Pawła 
w Dziejach Apostolskich nie ma ani słowa o koniu. Paweł 
podróżował do Damaszku i nagle został zwalony na 
ziemię, nie wyjaśnione jest w jaki sposób odbywał podróż.
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Dzieci uczestniczące w tegorocznych rora-
tach w paraÞ i JTiAP zostały zaproszone 

do zilustrowania losów św. Pawła, który był 
ich duchowym przewodnikiem w adwentowym 
przygotowaniu. Konkurs zatytułowany był: 
�Piszemy książkę�. Jego efektem jest dziesięć 
przepięknych prac, które zostały przedłożone 
jury. Ich ocena sprawiła wiele problemów, 
gdyż wszystkie prezentowały wysoki poziom 
artystyczny. Poniżej przedstawiamy listę 
zwycięzców.

1. miejsce dla Natalii Wojciechowskiej za 
książkę pt. �Święty Zawodnik�.

2. miejsce dla Ani i Marysi Gołeckich za 
książkę pt. �Apostoł Nadziei�.

3. miejsce dla Alicji Jarczewskiej za książ-
kę pt. �Szaweł-Paweł�oraz równorzędnie dla 
Wojtka Kosowskiego za książkę pt. �Osiągnąć 
cel�.

Równie piękne prace wykonali: Julia Ro-
gala, Ania Nehrebecka, Kornelia Matusiak, 
Natalia Guzowska i Dominika Węgrzynowicz, 
Zosia Wojciechowska, Szymon i Mikołaj 
Struzikowie.

Uczestnikom konkursu gratulujemy talentu 
i zaangażowania!

ks. Sławomir Noga

ŚwiętyŚwięty
zawodnikzawodnik
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1.1. Pierwszy dzień Wielkiego Postu.
1.2 �Kolęda�.
1.3 Znany święty z 6 grudnia.
1.4 Ludzie umierający za wiarę.
1.5 Msza w Boże Narodzenie o północy.
1.6 W naszej głowie.

2.1 Inaczej ksiądz.
2.2 Ozdobna tekturka na kielich.
2.3 Nazwisko organisty.
2.4 ... Godzin.
2.5 Jedno z naczyń używanych do Mszy.

3.1 Dawna �kazalnica�.
3.2 Złoty talerzyk na Hostię.
3.3 Bije weń ministrant...
3.4 Część szaty , używanej przez księdza.
3.5 Pochodził stamtąd Paweł.
3.6. Naczynie w kształcie słońca, używany do 

adorowania ciała Pana Jezusa
3.7 Zespół podtrzymujący śpiew w kościele.
3.8 Część kościo ła oddzielona od nawy 

głównej balaskami, w której stoi ołtarz 
i siedzą księża i ministranci.

4.1 Jest w nich woda i wino.
4.2 Nazwa Scholi z NSPJ.
4.3 Nazwa Scholi z JTiAP.

5.1 Chłopiec służący do Mszy.
5.2 Imię Matki Bożej.
5.3 Nazwisko proboszcza z NSPJ.

6.1 Nazwisko proboszcza z JTiAP.
6.2 Osoba przepowiadająca Słowo Boże.
6.3 Miejsce spowiedzi.
6.4 Ewangelista z zawodu lekarz.
6.5 Umiłowany uczeń Pana Jezusa.
6.6 Jeden z darów Trzech Króli.
6.7 Towarzysz podróży misyjnej św. Pawła.
6.8 Grzech główny.

7.1 Jeden z sakramentów świętych.
7.2 Refren psalmu.
7.3 Otoczmy troską...
7.4 Odwrotność głupoty.

8.1 Znajduje się w chrzścielnicy.
8.2 Wierzchnia szata liturgiczna.
8.3 Ławki dla ważnych osobistości w zabyt-

kowych kościołach.
8.4 �... świata, monarchowie� � kolęda.
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W kościele JTiAP jasełka wystawiono 11 
stycznia 2009 roku, przygotował je pan Adam 
Politowicz z uczniami klasy IV b SP nr 3. 
Występ uświetnił chór prowadzony profesjo-
nalnie przez panią Joannę Marcinkowską.

W paraÞ i NSPJ jasełka wystawiono w drugi 
dzień Świąt, 25 grudnia 2008 po Mszy o godz. 
12.30. Przygotowane zostały przez scholę, 
której opiekunem jest ks. Wiesław Waldon. 
Scenariusz � Monika Pawlak.

Jasełkami
Karuzela z
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W Szkole Podstawowej nr 2 jasełka wystawiono po raz pierwszy 19 grudnia 2008 roku 
dla całej społeczności szkolnej oraz po raz drugi 10 stycznia 2009 roku podczas spotkania 
opłatkowego Akcji Katolickiej. Przedstawienie przygotowały panie � Joanna Kusiak i Alina 
Wójtowicz, przygotowanie muzyczne � Jolanta Janikowska, dekoracje � Ewa Borowska.

Jasełka przygotowane przez panią Alinę 
Wójtowicz i klasę I a ze Sp nr 2 obejrzeli po 
raz pierwszy rodzice dzieci, a po raz drugi 
mieszkańcy Domu Opieki Społecznej (9 stycz-
nia 2009 r.).

Klasa III a ze SP nr 2 z panią Katarzyną 
Raduchowską przygotowała i przedstawiła 
jasełka pacjentom Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Vitomed (17 grudnia 
2008) oraz mieszkańcom Domu Opieki Spo-
łecznej w Obornikach Śląskich (18 grudnia 
2008). Przedstawienie dla rodziców miało 
miejsce 19 grudnia 2008.
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1. Przychylając się do 
prośby przedstawionej przez 
Eminencję � jako przewodni-
czącego Papieskiej Rady ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdro-
wia, a także jako wyraziciela 
oczekiwań wielu Konferencji 
Episkopatów oraz krajowych 
i międzynarodowych orga-
nizacji katolickich � pragnę 
zakomunikować, że podjąłem 
decyzję o ustanowieniu Świa-
towego Dnia Chorego, który 
będzie obchodzony 11 lutego 
każdego roku w liturgiczne 
wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes.

Uważam bowiem za bardzo 
wskazane rozpowszechnienie 
w całym Kościele tej praktyki, 
która została już wprowa-
dzona w niektórych krajach 
i regionach i przyniosła rze-
czywiście wspaniałe owoce 
duszpasterskie.

2. Kościół, który za przy-
kładem Chrystusa zawsze 
w ciągu swej historii odczu-
wał potrzebę służenia chorym 
i cierpiącym, widząc w tym 
integralną część swego po-
słannictwa (Dolentium homi-
num,1), wie, że w w pełnym 
miłości i wspaniałomyślnym 
przyjęciu każdego życia ludz-
kiego, a nade wszystko jeśli 

jest ono słabe i chore, realizuje 
się dzisiaj podstawowy wy-
miar jego misji (ChristiÞ deles 
laici,38). Ponadto Kościół 
nie zaprzestaje podkreślać 
zbawczego charakteru oÞ ary 
cierpienia, które przeżywa-
ne z Chrystusem należy do 
samej istoty odkupienia (por. 
Redemptorismissio, 78).

Coroczne obchodzenie 
Światowego Dnia Chorego 
ma więc na celu uwrażliwie-
nie Ludu Bożego i � w kon-
sekwencji � wielu katolickich 
instytucji działających na 
rzecz służby zdrowia oraz 
społeczności świeckiej na 
konieczność zapewnienia jak 
najlepszej opieki chorym; 
pomagania chorym w dostrze-
żeniu wartości cierpienia na 
płaszczyźnie ludzkiej, a prze-
de wszystkim na płaszczyźnie 
nadprzyrodzonej; włącze-
nia w duszpasterstwo służby 
zdrowia diecezji, wspólnot 
chrześcijańskich, rodzin za-
konnych; popierania coraz 
bardziej owocnej służby wo-
lontariatu; przypominania 
o potrzebie duchowej i mo-
ralnej formacji pracowników 
służby zdrowia; ukazywania 
znaczenia opieki duchowej 
nad chorymi ze strony ka-
płanów diecezjalnych i za-

konnych, jak również tych 
wszystkich, którzy żyją i pra-
cują obok cierpiących.

3. Podobnie jak 11 lutego 
1984 r. ogłosiłem list apostol-
ski SalviÞ ci doloris chrześci-
jańskim znaczeniu cierpienia 
ludzkiego, a w rok później 
ustanowiłem Papieską Radę 
ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia, tak też uważam za 
wymowne wybranie tej daty 
dla obchodzenia Światowego 
Dnia Chorego.

W rzeczywistości bowiem 
wraz z Maryją, Matką Chry-
stusa, stojącą pod Krzyżem, 
zatrzymujemy się przy wszyst-
kich krzyżach współczesnego 
człowieka (SalviÞ ci doloris, 
31). Właśnie Lourdes, to tak 
bardzo drogie ludowi chrześ-
cijańskiemu sanktuarium ma-
ryjne, jest miejscem i zarazem 
symbolem nadziei i łaski, zna-
kiem przyjęcia i oÞ arowania 
zbawczego cierpienia.

Proszę więc Eminencję, by 
zechciał powiadomić o usta-
nowieniu Światowego Dnia 
Chorego odpowiedzialnych 
za duszpasterstwo służby 
zdrowia przy Konferencjach 
Episkopatów, a także krajowe 
i międzynarodowe instytucje 
działające w rozległej dzie-

List Jana Pawła II ustanawiający
obchody Światowego Dnia Chorego

Do czcigodnego Brata, Kardynała Fiorenzo Angeliniego, 
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
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Poświęcenie Kościoła 
w Kostopolu na Wołyniu

Na tej uroczystości jako Komitet Społeczny byłam,
wielką radość � jak wszyscy - przeżyłam.
Na budowę tej świątyni zbierałam �datki� 
    przez trzynaście lat,
a służyć ona będzie wiernym przez setki lat.
Jeszcze trzeba wiele tych �datków�, 
aby tę świątynię wyposażyć w środku, 
chociażby na obrazy Drogi Krzyżowej, 
a także na wykończenie sali do katechezy 
   i nauczania polskiej mowy. 
A dla przyszłego księdza proboszcza 
   i sióstr zakonnych mieszkanie
jest jeszcze w surowym stanie.
Liczę na hojność rodaków - wierzę, że mnie nie zawiodą, 
szczególnie Ci, którzy z Wołynia pochodzą, 
a uciekli spod siekier i �łun pożarów�, 
wierzę, że nie odmówią na ten Kościół darów.
A Kościół wybudowany naszymi �datkami� 
będzie służył wiernym na chwałę Bożą 
i żadne złe moce go nie zmorzą!

Irena Kwiatkowska
Społeczny Komitet Pomocy Parafii w Kostopolu

W sprawie datków na Kościół w Kostopolu można 
kontaktować się z panią Ireną Kwiatkowską. 

Wielebni Księża, Parafianie i Akcjo Katolicka � 
z życzeniami noworocznymi od Księży: 
Władysława Czajki, ks. Grzegorza Drausa,
od Sióstr Mateuszy, Julii i Witalii
� serdeczne życzenia na Nowy Rok 2009. 

do życzeń dołącza się Społeczny Komitet
Pomocy Parafii Rzymsko - katolickiej w Kostopolu.

Irena Kwiatkowska,
Janina Raszek, Stanisława Wróbel

dzinie opieki zdrowotnej, aby 
zgodnie z potrzebami i sytuacją 
lokalną należycie przygotowa-
ły jego obchody z udziałem 
całego Ludu Bożego: kapła-
nów, zakonników, zakonnic 
i wiernych świeckich.

W tym celu Rada winna 
zatroszczyć się o podjęcie i po-
kierowanie odpowiednimi ini-
cjatywami, by Światowy Dzień 
Chorego był owocnym czasem 
modlitwy, współuczestnictwa 
i oÞ ary z cierpienia dla dobra 
Kościoła; należy także skiero-
wać do wszystkich wezwanie, 
by rozpoznali w chorym bracie 
święte Oblicze Chrystusa, 
który przez cierpienie, śmierć 
i zmartwychwstanie dokonał 
dzieła zbawienia ludzkości.

4. Oczekując od wszystkich 
pełnej współpracy w zainicjo-
waniu i rozpowszechnieniu 
obchodów Dnia, zawierzam 
jego nadprzyrodzoną sku-
teczność macierzyńskiemu 
pośrednictwu Maryi i Kamila 
de Lellis, patronów miejsc tro-
ski o chorych i pracowników 
służby zdrowia. Niech pomna-
żają owoce apostolatu miłości, 
których tak bardzo potrzebuje 
współczesny świat.

Tym życzeniom towarzyszy 
Apostolskie Błogosławień-
stwo, którego z serca udzielam 
Księdzu Kardynałowi i tym 
wszystkim, którzy wspoma-
gają Go w opatrznościowym 
dziele służby chorym.

Watykan, dnia 13 maja 1992 r..
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Kronika 
parafialna 

KRONIKA JTiAP

Grupa dzieci uczestniczących w Rora-
tach wzięła udział w konkursie �Piszemy 
książkę�. Należało zilustrować losy św. 
Pawła, który był duchowym przewodnikiem 
w adwentowych przygotowaniach. Więcej na 
ten temat na stronie 12.

Kulminacyjnym punktem obchodów 
Świąt Bożego Narodzenia była Msza święta 
pasterska, która zgromadziła wielu parafian 
i gości. Wspólny śpiew kolęd, słuchanie 
słowa Bożego i przyjęcie Eucharystii przez 
bardzo wielu wiernych sprawiły, że było to 
wyjątkowe spotkanie. Msza zakończyła się 
kolędowaniem przy żywej szopce, którą 
przygotowała młodzież.

4 stycznia 2009 w czasie zbiórki przepro-
wadzonej przez Akcję Katolicka na dożywia-
nie dzieci zebrano 2370,88 zł, w tym 41,30 zl 
w Kowalach i 70,70 zł w Golędzinowie.

11 stycznia 2009 dzieci ze SP nr 3 razem 
z katechetą � P. Adamem Politowiczem zapre-
zentowały jasełka bożonarodzeniowe.

W dniach od 2 do 20 stycznia 2009 odbyły 
się doroczne odwiedziny duszpasterskie. 
Kapłani spotkali się z wielką życzliwością ze 
strony parafian. To doświadczenie pozwoli 
lepiej zaplanować działania duszpasterskie 
w rozpoczętym roku.

Więcej informacji z życia parafii można 
znaleźć na: www.judaiantoni.pl

Spotkanie uczestników parafialnego Forum 
Katolików Świeckich odbędzie się we wtorek 
27 stycznia.

Kurs przedmałżeński rozpocznie się w przy-
szłym miesiącu, od wtorku 17 lutego w parafii 
JTiAP. Zapisy na pierwszym spotkaniu.

Ogłoszenia JTiAP

�Aby każdy dzień był tak piękny jak ten jeden 
noworoczny dzień. Aby każdą twarz rozpromieniał 
uśmiech rodzący się z ciepła, które niosą święta. 
Abyśmy wszyscy umieli patrzeć z nadzieją ocze-
kując jutra, w którym każdy z Nas odnajdzie swoją 
bezpieczną Przystań.�

Prezes SUTW �Atena� Irena Małkiewicz tymi 
pięknymi życzeniami nadesłanymi do naszego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęła uroczyste 
spotkanie Noworoczne dla słuchaczy. Przywitała 
wszystkich zaproszonych gości i podziękowała 
za życzenia. Przybyli na uroczystość: Starosta 
Trzebnicki Robert Adach, Burmistrz Obornik SL. 
Paweł Misiorek, ks. Rafał Masarczyk, dyrektorzy 
szkół, słuchacze i uczniowie Powiatowego Zespołu 
Szkół Ekonomicznych przy ul. Parkowej. Prezes 
przedstawiła program uroczystości, a następnie 
zaprosiła uczniów zaprzyjaźnionej szkoły do wystą-
pienia w Jasełkach pod kierownictwem prof. Hanny 
Gonciarz. Nowoczesne przedstawienie aktualnych 
spraw ludzi przez młodzież w inscenizacji świą-
tecznej podobało się wszystkim. Młodzież śpiewała 
też kolędy i pastorałki oraz przedstawiała scenki 
w sposób humorystyczny. Otrzymała zasłużone 
brawa i podziękowania od wszystkich słuchaczy 
i zaproszonych gości. Po występach uzdolnionej 
młodzieży ks. Rafał Masarczyk � przewodnik ducho-
wy i członek Rady Naukowej SUTW - powiedział, że 
nowoczesna szopka była inna, bogata w swej treści 
i świadczy o ważnej rzeczy, że wydarzenie sprzed 
wieków jest nadal inspiracją dla współczesnego 
człowieka do pewnych przemyśleń. Powiedział też, 
że prawdy o Bożym Narodzeniu są źródłem, które 

Spotkanie now
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Kronika 
parafialna 

KRONIKA NSPJ 

1 stycznia 2009 o godz. 18.30 została 
odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty 
różańcowej rodziców i ich dzieci.

W dniach 2 do 19 stycznia 2009 odbywały 
się coroczne tradycyjne kolędowe odwiedziny 
duszpasterskie kapłanów w domach naszych 
parafian. Pragniemy serdecznie podziękować za 
życzliwe przyjęcie, za wspólną modlitwę i roz-
mowę, a także za ofiary złożone z tej okazji.

4 stycznia 2009 w czasie zbiórki przepro-
wadzonej przez Akcję Katolicka na dożywia-
nie dzieci zebrano 824,81 zł.

10 stycznia 2009 � Akcja Katolicka 
zorganizowała uroczystość opłatkową dla 
wszystkich grup naszej parafii i sponsorów. 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 
Mszą świętą, której przewodniczył i kazanie 
wygłosił ks. Marian Biskup � archidiecezjalny 
moderator Akcji Katolickiej, po Mszy świętej 
odbyło się spotkanie opłatkowe w SP nr 2.

16 stycznia 2009 odbyło się comiesięczne 
spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół Radia 
Maryja. O godz. 18.00 modlitwa różańcowa 
przed wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem, a o 18.30 została odprawiona 
Msza św. w intencji Ojczyzny, Kościoła, Ojca 
świętego, kapłanów, Radia Maryja, Telewizji 
Trwam i ofiarodawców.

oroczne SUTW
nie wysycha i źródłem siły do przeżycia swojego 
życia , a także inspiracją do przemyśleń, do pogłę-
bień swojego własnego myślenia i osobowości. 
Ksiądz złożył też wszystkim tradycyjne świąteczno 
noworoczne życzenia wiele łask Bożych i Błogo-
sławieństwa Bożego oraz wytrwałości w drodze 
działalności Uniwersytetu � fizycznej, psychicznej 
i intelektualnej. Zaprosił wszystkich do składania 
sobie życzeń i połamania się opłatkiem. Wzajem-
nym życzeniom nie było końca, a atmosfera pełna 
życzliwości, radości i serdeczności. Przed wystę-
pem Uniwersyteckiego Chóru jeszcze zabrali głos 
przedstawiciele władz. Najpierw wystąpił Starosta 
Robert Adach, którzy powiedział o reformie i prob-
lemach Samorządu, o działaniach i aktywności 
ludzi starszych i życzył dalszych sukcesów w róż-
nych dziedzinach. Starosta wręczył tez członkom 
Zarządu i Chóru piękne kalendarze oraz zaprosił 
na uroczystości związane z dziesięcioleciem 
działalności Starostwa Powiatowego. Do życzeń 
dołączył się Burmistrz Obornik Śl. Paweł Misiorek, 
który powiedział o problemach Gminy i życzył, 
wszystkiego dobrego, miłości, życzliwości i tego 
by było lepiej każdemu na co dzień. Po oficjalnych 
występach władz wystąpił chór śpiewając piękne 
kolędy i pastorałki: �Hejże hoc�hoc�, �Bracia patrz-
cie jeno�, �Noc cicha�� �Pastuszek Bosy�, �Cicha 
noc�, �Biją dzwony � Witaj Nowy Roku nam� itp. 
Na końcu wszyscy razem zaśpiewali kolędę �Wśród 
nocnej ciszy� i �Przybieżeli do Betlejem pasterze�. 
Całością dyrygowała pani Ewa Skubisz. Prezes Irena 
Małkiewicz zachęciła słuchaczy do uczestnictwa 
w zajęciach chóru i powiedziała o jego najbliższych występach z programem świątecznym dla środowi-

ska. Atmosfera uroczystości była wspaniała dzięki 
oprawie którą przygotowała Sekcja Wzajemnej 
Pomocy, dzięki dwudziestu paniom, które upiekły 
pyszne ciasta, dzięki Dyrektor Halinie Muszak 
i pracownikom Obornickiego Ośrodka Kultury oraz 
Zarządowi na czele z Prezes Ireną Małkiewicz. Było 
też miło i przyjemnie dzięki samym słuchaczom, 
którzy stworzyli wokół siebie taką aurę. 

Zdjęcia i nagranie wykonała i krótką relację 
napisała Krystyna Wiśniewska � członek 

Zarządu SUTW �Atena�
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Tytoń został sprowadzony do Europy po odkryciu 
Ameryki. Początkowo stosowany był w formie liści 
do żucia, tabaki, w fajkach i cygarach.

Swą rosnąca popularność tytoń zawdzięczał 
zawartej w nim nikotynie, która znana była już 
Majom za swych właściwości stymulujących układ 
nerwowy oraz hormonalny. Efekt działania nikotyny 
to lepsza koncentracja uwagi, wzrost efektywności 
pracy i uczenia się, uczucie uspokojenia w sytuacjach 
stresowych, zmniejszenie głodu i senności. Nikotyna 
powoduje zwiększenie wydzielania tzw. hormonów 
walki � adrenaliny i kortyzolu.

Na przełomie XIX i XX wieku wynaleziono nową 
formę konsumpcji tytoniu � papierosy. W czasie II woj-
ny światowej palenie się rozpowszechniło się wśród 
mężczyzn, gdyż papierosy obowiązkowo dostarczane 
były walczącym żołnierzom. Po wojnie natomiast pa-
lenie papierosów należało do dobrego tonu. Wkrótce 
jednak stwierdzono, że w dymie tytoniowym oprócz 
nikotyny znajduje się bardzo dużo substancji szkod-
liwych, między innymi 40 związków rakotwórczych. 
Stąd palacze częściej chorują na raka płuc, rozedmę, 
zawały serca, miażdżycę tętnic, udary mózgu i inne 
choroby. Wielu z nich umiera przedwcześnie � oce-
nia się, że w sumie 25% nałogowych palaczy umrze 
w średnim wieku, tracąc 20�25 lat życia, a kolejne 25% 
w wieku późniejszym, tracąc 7�8 lat życia. 

Czy to dużo, czy mało? Młodzi palacze często 
twierdzą, że i tak na coś umrzeć trzeba. Ale gdy później 
dojdzie u nich do rozwoju np. nieuleczalnej postaci 
raka płuc, to każdy chce żyć, boi się śmierci i rozpacz-
liwie szuka ratunku. Nie warto więc palić tytoniu. Nie 
warto nawet zaczynać, gdyż wspomniana nikotyna 
uzależnia od siebie tak mocno jak narkotyki. Stąd tak 
trudno wielu osobom całkowicie rzucić palenie: na 
czterech palaczy udaje się to tylko jednemu�

Marcin Gołecki

Parę słów o paleniu tytoniu
z okazji Dnia Chorego

Sakrament
Chrztu �w. przyjêli:

ParaÞ a NSPJ:
51. Szymon Pietras � 26.12.2008 
52. Karol Kłodowski � 26.12.2008 
1. Wiktor Pięt � 4.01.2009 
2. Cezary Kotowski � 4.01.2009

ParaÞ a JTiAP:
76. Jan Jakub Tomaka (21.12.2008)
77. Julia Masternak (26.12.2008)
78. Oliwia Czarna (26.12.2008)
79. Oskar Marcel Dziedzic (28.12.2008)
1. Fabian Rudnicki (04.01.2009)
2. Adam Janusz Litwinowicz (10.01.2009)
3. Magdalena Aleksandra Nowak (11.01.2009)

Odeszli do Pana
po wieczn¹ nagrodê:

ParaÞ a NSPJ:
73. Teresa Królik, l. 63, zm. 14.12.2008 
74. Natalia Drutowska, l. 86, zm. 26.12.2008 
1. Krzysztof Herman, l. 57, zm. 1.01.2009 
2. Piotr Janik, l. 68, zm. 3.01.2009 
3. Stanisław Kucharski, l. 67, zm. 8.01.2009 

ParaÞ a JTiAP:
47. Władysław Szymczak, l. 63 (17.12.2008)
48. Janina Zdeb, l. 84 (20.12.2008)
1. Stefan Duda, l. 81 (04.01.2009)

Życzenia
Księdzu proboszczowi

Franciszkowi Jadamusowi
serdeczne życzenia imieninowe, dużo zdrowia, 
niezmiennej pogody i radości ducha, wielu łask 

i darów Trójcy Świętej w głoszeniu Słowa Bożego 
i kierowaniu parafi ą oraz satysfakcji z codziennej 

realizacji kapłańskiego powołania – składa
Redakcja Naszej ParaÞ i
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