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W Nowej Wsi zakończo-
no budowę nowego ogrodze-
nia wokół kościoła. Obecnie 
trwa przygotowanie do wy-
konania drogi przeciwpoża-
rowej i czyszczenie rynien. 

W Niekursku odbyło się 
spotkanie organizacyjne do-
tyczące otwarcia katolickiej 
świetlicy, w którym udział 
wzięli przedstawiciele Caritas 
Paraf i i z Trzc ianki wraz 
z opiekunem z Niekurska. Na 
spotkanie przybyło ok.20 
mieszkańców z tej miejsco-
wości. Okazuje się, że rów-
nież tutaj istnieje zapotrzebo-
wanie na tego rodzaju pla-
cówkę 

15 października opieku-
nowie z Katolickiej Świetlicy 
w Nowej Wsi wraz z opieku-
nem ks. Wacławem i preze-
sem Caritas z Trzcianki ks. 
Leszkiem udali się na piel-
grzymkę do sanktuarium Mat-
ki Bożej w Lubaszu. O godz. 
16.00 obaj kapłani celebrowa-
li Mszę św. w intencji wycho-
wanków i ich opiekunów. 
Zawierzyli Matce Bożej pro-
wadzone przez nich dzieła. 

19.X. został odsłonięty 
pomnik Ojca Świętego Jana 
Pawła II. W uroczystości 
wziął udział ks. bp Władysław 
Bobowski z Tarnowa, władze 
miasta oraz wielu mieszkań-
ców Trzcianki. Odczytano akt 
erekcyjny i telegram do Ojca 
Świętego. 

1 listopada po raz kolej-
ny łączyliśmy się na wspól-
nej modlitwie z tymi wszyst-
kimi, którzy wyprzedziwszy 
nas w drodze ku wieczności, 
posiedli już pełnię szczęścia 
i oglądają Boga. Msze święte 
zostały odprawione na cmen-
tarzu komunalnym i parafial-
nym. 

Nie zapominajmy o tym, 
że ten miesiąc jest szczegól-
nym czasem, który zachęca 
nas do modlitwy za naszych 
bliskich i wszystkich potrze-
bujących modlitwy zmarłych. 
Nie wystarczy wypisać imio-
na zmarłych na kartkach wy-
pominkowych. Wielu z nich 
oczekuje na naszą pomoc 
modlitewną w czyśćcu. Gdy 
g o opuszczą , będą nam 
w niebie wypraszać potrzeb-
ne łaski. 

Abraham wyruszył ze swojego rodzinnego miasta Ur do 
ziemi Kanaan, którą mu wyznaczył Bóg ok. roku 1800-1750 
przed narodzeniem Chrystusa, tj. przed panowaniem króla ba-
bilońskiego Hammurabiego, który znany jest w historii z przy-
pisywanego mu słynnego kodeksu prawa starożytnego. 
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Stały się dziećmi Bożymi 
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Szczęść Boże młodej parze 

Terminy rekolekcji zimowych i letnich 
oraz dni skupienia prowadzonych 

przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Mary i 

Rekolekcje z imowe dla dziewcząt - Szamotuły 2001 
I sesja 27-30.01.2001 dla klas V-VI i gimnazjum. 
II sesja dla młodzieży 31.01. - 3-02. 2001. 

Rekolekcje letnie dla młodzieży - Poznań 2001 
I sesja 23-26.06.2001 

Terminy powołaniowych dni skupienia dla dziew-
cząt — Dom Prowincjalny 

II sesja 9-10.12.2000 
III sesja 24-25.03.2001 
IV sesja 19-20.05.2001 

Temat}7 i terminy rekolekcji ewangelizacyjnych, które 
odbywają się w Szamotułach w Domu Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi. 
10-12.11.2000 - Kto i jak może uzdrowić moje chrześci-
jaństwo? 
8-10.12.2000 - Kurs Filipa. 
12-14.01.2001 - Jezus uzdrawia wspomnienia i uzdalnia 
do wybaczenia. 
9-11.02.2001 - Jezus zna i uzdrawia twoją historię życia. 
9-11.03.2001 - Jezus uzdrawia relacje. 
6-8.04.2001 - Duch Święty sprawcą działania w życiu 
chrześcijanina. 
8-10.06.2001 - Kościół miejscem wzrostu i życia chrze-
ścijańskiego. 

Zgłoszenia prosimy kierować do Sióstr Franciszka-
nek przy ul. Żeromskiego 39 w Trzciance. 
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Kolejny już raz przyszło nam wyrwać kartkę z kalendarza z datą 1 listopada. Jak co roku 
wybraliśmy sie z rodzinami na cmentarz, aby odwiedzić groby bliskich nam zmarłych, 
Z zadumą pochylaliśmy się, zapalając znicze, stawiając bukiety kwiatów. 

Chyba zapomnieliśmy o radości 
świętowania. Bo przecież uroczystość 
Wszystkich Świętych, to tak napraw-
dę dzień radosny, dzień, w którym 
wspominamy tych wszystkich, którzy 
przebywają już w bliskości Boga. Cho-
ciaż o wielu z nich, poza najbliższymi, 
nigdy nikt nie słyszał, są oni dla ca-
łych pokoleń chrześcijan wielkim da-
rem. Dzięki nim wiemy, że świętość 
nie jest przeznaczona tylko dla nie-

których. To powołanie każdego chrze-
ścijanina. „Świętymi bądźcie” - mówi 

Bóg do każdego z nas. 

Kult świętych wyrósł z ogromnej 
czci. jaka cieszyli się wśród pierwszych 
chrześcijan męczennicy. Źródła histo-
ryczne wspominają o tym, jak zbierali 
się oni w Smyrnie (Azja Mniejsza) u 
grobu św. Polikarpa, biskupa i męczen-
nika. Spotykano się przy grobach mę-
czenników. aby tu sprawować Eucha-
rystie. aby odczytywać akta zawiera-

jące opis ich śmierci. Zwyczaj ten roz-
powszechniał się, gdy relikwie świę-
tych męczenników przenoszono w 
różne miejsca. Z czasem Ojcowie Ko-
ścioła doszli do wniosku, że świętymi 
są nie tylko męczennicy, ale również 
asceci, kapłani, dziewice. Św. Efrem 
miał podobno polecić w swoim testa-
mencie, aby trzydzieści dni po jego 
śmierci odbywało się nabożeństwo -
to świadectwo wiary w skuteczność 
modlitw w intencji zmarłych. W XII w. 
Kościół ogłosił formułę o „świętych 
obcowaniu". Po Soborze Watykańskim 
II mówi się o Kościele, jako wspólno-
cie świętych, utworzonej z trzech sta-
nów: Kościoła pielgrzymującego, który 
stanowimy my, wszyscy żyjący; oczy-
szczającego - czyli dusz zmarłych, 
przygotowujących się w czyśćcu do 
wiecznego przebywania z Bogiem; 
oraz - chwalebnego - który tworzą 
wszyscy święci. To właśnie ci ostatni 

są naszymi orędownikami u Boga. 
Pierwszym oficjalnie kanonicz-

nym świętym miał być niejaki Ulrich z 
Augsburga, wyniesiony na ołtarze w 
993r. uroczystość Wszystkich Świętych 
do kalendarza rzymskiego wprowadził 
Grzegorz IV. Początkowo w Antiochii 
wspominano świętych Pańskich w I 
niedzielę po Zesłaniu Ducha Święte-
go, a Zachód czynił to 13 maja. Do-
piero Grzegorz III przeniósł ową uro-
czystość na 1 listopada. Data ta jest 
upamiętnieniem aktu przekazania 
przez cesarza Fokasa papieżowi Bo-
nifacemu IV Panteonu - dawnej świą-
tyni rzymskiej. Panteon po przeniesie-
niu tam relikwii licznych męczenników 
został konsekrowany na Kościół Mat-
ki Bożej Męczenników. 

„Każdy, kto pokłada w Nim 
nadzieję, uświęca się, podobnie jak On 
jest święty. T1J 3,3) 

s. Beata 

Pogrzeby: 
Daniel Stasiński 
Daniel Lewicz 
Janina Węgrzyn 
Elżbieta Orłowska 
Sylwester Dudek 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 

KRONIKA PARAFIALNA 

Radość Wszystkich Świętych 

fot. ks. Wacław Turoń MS 
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4.XI. Św. Karola Borome-
u s z a . Dokończenie Soboru Try-
denckiego, realizacja jego postu-
latów w życiu Kościoła, to głów-
ne dzieło życia świętego arcybisku-
pa Mediolanu. Przeprowadził on 
13 synodów diecezjalnych, 5 pro-
wincjonalnych, niezliczoną ilość 
wizytacji parafialnych. Niestrudzo-
nego reformatora cechowała wiel-
ka pobożność i dobroć. Zmarł 
w 46 roku życia 3.XI.1584r. 

12.XI. Ś w i ę t e g o Jozafata 
K u n c e w i c z a . Pochodził z Kazi-
mierza Wołyńskiego, urodzony ok. 
1580r., wstąpił w l604r. do zako-
nu bazyliańskiego i w l609r. przy-
jął świecenia kapłańskie. W l6l7r. 
został arcybiskupem połockim. 
Trud swego życia poświęcił głów-
nie rozwojowi unii kościelnej i tro-
sce o formacje duchowieństwa. 
12.XLl623r. potwierdził swoje po-
wołanie do apostolstwa śmiercią 
męczeńską. 

19.XL Błogosławionej Salo-
m e i . Jej rel ikwie znajdują się 
w krakowskim klasztorze franci-
szkanów. Była córką Leszka Bia-
łego i jego żony Grzemisławy. Uro-
dziła się ok. 1212r. Jako małą 
dziewczynkę wydano ją za Kolo-
mana, syna króla węgierskiego 
i w 1219r. osiedli wspólnie na tro-
nie halickim. Wkrótce jednak zo-
stali zmuszeni powrócić na Węgry. 
Koloman został ranny w bitwie 
z Tatarami i zmarł w 124lr. Salo-
mea wróciła wówczas do Polski 
i w 1245r. została klaryską. Zmar-
ła w 1268r. 

30.XŁ Św. Andrzeja Aposto-
ł a . Początkowo uczeń św. Jana 
Chrzciciela, potem uczeń i apostoł 
Jezusa Chrystusa. Głosił Ewange-
lię w Poncie i Bitymi, a może 
i w Scytii oraz Tracji (na terenie 
dzisiejszej Bułgarii), a także w Gre-
cji, gdzie w r.60 poniósł śmierć mę-
czeńską przybity do charaktery-
stycznego krzyża w kształcie lite-
ry X. W dniu 26iX 1964r. relikwie 
św. Andrzeja, będące od I462r. 
w Rzymie, Ojciec Święty Paweł VI 
przekazał Grekom. 

Rozważanie 
Każdy w życiu ma swoje 

miejsce ściśle określone, 
w którym przebywa. Za-

mieszkuje na wsi, albo w mieście. 
Buduje dom i tak z całą rodziną żyje. 
Cmentarz jest też osiedlem, ale jakże 
innym od naszych miejsc zamieszka-
nia. Na tym miejscu nie obowiązują 
normy i ograniczenia jakie my sobie 
w życiu stawiamy. Tutaj .zamieszku-
je" razem ksiądz i majster, kobiety 
i dzieci, lekarze i dyrektorzy szkół. Jed-
nym słowem jest to osiedle naszych 
bliskich. Spoczywają tutaj doczesne 
szczątki naszych rodziców, krewnych, 
dzieci i wnuków. Każdy z nas ma tutaj 
kogoś, z kim w jakiś sposób był zwią-
zany. 

Stajemy przed ich grobami, 
kładziemy wieńce i kwiaty, 
palimy świece. Patrzymy 

w ich życie, z którym nasze życie było 
związane - na ich radości, troski, smut-
ki; na ich prace, osiągnięcia, wzloty, 
błędy, upadki. Ale teraz już cisza. Oni 
swojego biegu dokonali. Koniec na-
szego drżenia o nich, zmartw ień, kło-
potów. Oni są w rękach miłosiernego 
Ojca. Przyszedł czas zadumy i refle-
ksji nad nami i naszymi zmarłymi wpa-
trując się w tę kupkę ziemi, w ten -
może nieco zbyt bogato urządzony -
grobowiec. Czy dbamy o to miejsce? 
W jaki sposób przyczyniliśmy się, aby 
nasi bliscy „czuli" się na tym miejscu 
jak najlepiej. 

Wiadomo, wielu z was 
przyjechało z daleka, z 
miejsc, gdzie pozakła-

daliście rodziny. Ja zaś pytam parafian: 
Czy mieliście choć chwilę czasu w cią-
gu roku zajrzeć na to miejsce wiecz-
nego spoczynku, pomodlić się. wyple-
wić chwasty z grobów? Spoglądając 
wokoło widzę różnego rodzaju znicze, 
świece wielkie i małe, bardziej ozdob-
ne i mniej. Wiadomo, ma to swój sens 
i wymiar. Trzeba w ten sposób okazać 
zewnętrzną cześć naszym zmarłym. 
Kult zmarłych, ceremonie pogrzebo-
we są zjawiskiem powszechnym. Się-
gają czasów prehistorii. Człowiek za-
wsze dużą wagę przywiązywał do ota-
czania czcił zmarłych i do potrzeby po-
zostawiania z nimi w pewnym kontak-
cie. To właśnie realizuje się dziś 
w czasie tego nabożeństwa i modlitw 
na cmentarzu. Jak dawniej, tak i dziś 

troskę o groby łączy się z miłością ro-
dzinną. 

Jednak na nic by się zdały pięk-
ne znicze, na nic przyjazd z 
dalekich stron bez modlitwy 

w ifttencji naszych zmarłych. Bardzo 
ważna jest sprawa ofiarowania Komu-
nii św. wraz z nawiedzeniem cmenta-
rza w ciągu ośmiu dni listopada. Ko-
ściół udziela wtedy odpustu zupełne-
go, jeżeli pomodlimy się w intencji na-
szych zmarłych. Jest ta modlitwa bar-
dzo potrzebna dla zbawienia wiecz-
nego naszych bliskich, krewnych. 

Cmentarz nasz jest obecnie 
prawie cały zapełniony 
mogiłami i grobowcami. 

Nie zapomnijmy także o innych na-
szych cmentarzach, na których już nie 
chowamy. Idźmy i tam i pomódlmy 
się za naszych pradziadków, naszych 
poprzedników. 

Każdy z nas stojący tutaj 
pełen zadumy i wspo-
mnień myśli o jednym. 

Wspomina tych, z którymi tak bardzo 
się zżył, a których obecnie nie ma. 
Cmentarz to miejsce refleksji i głębo-
kiego zastanowienia się nas własnym 
życiem, nad własnym postępowaniem 
z tą perspektywą, że i my kiedyś tutaj 
spoczniemy. 

Nie można popadać w roz-
pacz widząc dziesiątki 
grobów. Śmierć dotyczy 

każdego z nas. I mnie i ciebie. Tutaj 
nie ma znaczenia wykonywany zawód 
funkcja w Kościele. Każdy tej władzy 
śmierci podlega. 

Człowiek bardzo często za-
daje sobie pytanie o sens 
swojego życia, czym jest 

śmierć, czy wszystko kończy się wraz 
ze śmiercią, dlaczego człowiek umie-
ra? Współczesny człowiek albo stara 
się wymazać ze swojej pamięci świa-
domość nieuniknionej konieczności 
śmierci, albo lekceważy i banalizuje 
to, czyniąc ze śmierci emocjonujące 
zjawisko. Wiara chrześcijańska ujmuje 
tajemnicę śmierci w świetle śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Na śmierć należy spojrzeć 
jako na: powszechne zja-
wisko w przyrodzie oży-

wionej, dramatyczne rozdzielenia du-
szy i ciała człowieka oraz przejście do 
życia pozacielesnego. 
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Powszechne w przyrodzie 
zjawisko rodzenia, rozwo-
ju i dojrzewania, starzenia 

się i obumierania, każą nam patrzeć 
na śmierć jako na naturalny koniec 
życia cielesnego. Jak jest napisane 
w Księdze Koheleta: „Istnieje czas ro-
dzenia i czas umierania" (Koh 3,2). 
Stary Testament mówi niekiedy, że nor-
malnym spełnieniem życia jest umie-
ranie w sytości lat (Rdz 25,8; 35,29). 
Śmierć przedwczesną ludzie epoki Sta-
rego Testamentu uważali za karę spo-
tykającą człowieka. W innym miejscu 
w Biblii jest napisane: „Miarą naszego 
życia jest lat siedemdziesiąt, osiemdzie-

siąt gdy jesteśmy mocni". Zgodnie 
z naukami biologicznymi śmierć moż-

na uznać za naturalną konsekwencją 
życia ograniczonego oraz sposób opu-
szczenia świata, którego każdy czło-
wiek musi dokonać. Nie może się 
wykupić od tego momentu, ani sobie 
przedłużyć niezgodnie z wolą Bożą. 

Wobliczu tragizmu śmier-
ci nie sposób uznawać 
jej za coś po prostu na-

turalnego: „Śmierci Bóg nie uczynił" 
(Mdr 1,13). Opierając się na Piśmie 
świętym Kościół głosi, że śmierć jest 
skutkiem grzechu człowieka. Nie jest 
to sprzeczne z normalnym procesem 
umierania, ponieważ Bóg nie zamie-
rzył śmierci człowieka, lecz człowiek 
zrywając przymierze z Bogiem popadł 
pod wpływ śmierci. Człowiek zerwał 

więź z Bogiem, jako jedynym źródłem 
życia. Powszechność śmierci człowie-
ka stanowi jedynie tło dla bardziej pod-
stawowej nauki Kościoła. Przede wszy-
stkim głosi on objawioną prawdę o po-
wszechnym przezwyc iężan iu zła 
śmierci dzięki obfitym darom zbawie-
nia, udzielonym przez Jezusa Chrystu-
sa. Śmierć jednak zostanie pokonana 
w pełni jako „ostatni wróg człowieka". 
Zanim to nastąpi, czeka nas nieunik-
niona konieczność śmierci. 

Ś
mierć nie niesie całkowite-
go zniszczenia człowieka. 
Stary Testament wyraźnie 

mówi o pośmiertnym losie człowieka. 
Śmierć dla chrześcijanina jest zakoń-
czeniem ziemskiej pielgrzymki, czyli 
czasu łaski i miłosierdzia Bożego, pod-
czas którego człowiek realizuje swoje 
życie doczesne zgodnie z odwiecznym 
planem Bożej miłości lub go odrzuca. 

J 
wzajem^ 

Człowiek jest tylko bytem przygod-
nym, tzr^ istnieje, ale mógł nie istnieć. 

Ś
mierć jest przejściem do 
domu Ojca, do pe łne j 
wspólnoty do życia z Bo-

giem. Stanowi szczytowy moment po-
wierzenia swego życia Bogu. Święty 
Paweł mówi, że dla niego „umrzeć -
to zysk", i że pragnie odejść, a być 
z Chrystusem" (Flp 1,21- 23). Stąd 
śmierć człowieka zjednoczonego z 
Chrystusem na ziemi zwykło się nazy-
wać w Kościele narodzinami dla nie-
ba. 

ednakże wielkie zadanie spoczy-
wa na nas, którzy wierzymy 
w Chrystusa, abyśmy się na-

wzajem wspierali w trudnych chwilach 
śmierci drugiego człowieka. Nasza ra-
dość powinna być tym większa, gdy 
wiemy, że człowiek ów pojednał się 
przed swoją śmiercią z Bogiem w sa-
kramencie pokuty. Nie można nam na-
rzekać i skarżyć się Panu Bogu, gdy 
zabierze nam najdroższą osobę, może 
niekiedy w młodym wieku. Trzeba 
ufnie patrzeć na odejście z tego świa-
ta, z wiarą, że kiedyś będziemy prze-
bywać wspólnie ze swoimi bliskimi 
w krainie szczęścia wiecznego. 

Ś
mierć jest przeznaczeniem 
człowieka. Stanowi wspólny 
los wszystkich ludzi, „drogę 

jednakową dla mieszkańców całej zie-
mi". Życie jako wielkie pragnienie jest 
bardzo kruche, zwłaszcza, gdy myśli 
się o konieczności umierania. Stąd bar-
dzo ważne jest przygotowanie się na 
tę chwilę odejścia. Zawsze i w każ-
dym czasie należy pamiętać, że wcze-
śniej czy później zejdziemy z tego 
świata, ukończymy doczesną wędrów-
kę. Musimy wobec tego być ciągle 
przygotowani na ten dzień. Aby lepiej 
przeżyć swoją śmierć i śmierć bliskich, 
dobrze jest często zastanawiać się na 
tym, co w życiu dokonaliśmy, a czego 
jeszcze nie. Ciągle musimy sprawdzać 
naszą działalność, nasze czyny, aby nas 
śmierć nie zaskoczyła. 

Niech każdy z nas postawi 
sobie pytanie: co pozosta-
nie po mnie? Czym 

podzielą się ludzie po mojej śmierci? -
Czy tylko tym, co zdołają wygarnąć 
z moich szuflad, czy może jednak 
czymś więcej? Nasz pobyt na tym świe-
cie jest czymś przejściowym. Jeżeli nie 

pozostawimy czegoś trwałego, to gdy 
umrzemy, skończy się także to wszy-
stko co czyniliśmy. 

Patrząc na śmierć bliskich nie 
możemy tylko ubolewać. 
Trzeba patrzeć z chrześci-

jańskiego punktu widzenia. Podobnie 
jak Chrystus, tak samo i my umiera-
my, aby też zmartwychwstać . 
W chrzcie św. człowiek został włączo-
ny w śmierć. Ta śmierć chrztu polega 
na codziennym umartwianiu siebie, 
dźwiganiu swojego krzyża trosk i obo-
wiązków. Śmierć często jawi się nam 
jako przyjaciel - nieprzyjaciel, koniec 
- początek. Tylko wiara może dojrzeć 
przejście tam, gdzie pozory mówią 
o końcu; tylko nadzieja może zwycię-
żyć rozpacz nieistnienia; tylko miłość 
może sprawić, że życia nie traktuje się 
jako tragicznej, bezsensownej pomył-
ki. 

Chrześcijaństwo właśnie róż-
ni się od innych religii wia-
rą w zmartwychwstanie 

Chrystusa i wiarą w zmartwychwsta-
nie umarłych. I my tę wiarę też mamy. 
Zmartwychwstaną wszyscy, którzy 
umarli. Zarówno ci, którzy otrzymali 
usprawiedliwienie, jak ci, którzy od 
niej się odwrócili. 

Nadzieja nieśmiertelności 
zarysowała się już w Sta-
rym Testamencie , ale 

mocne podstawy otrzymała w tajemni-
cy Chrystusa. Podobnie jak życie, tak 
samo śmierć ma swój sens. Uczy nas 
pokory i naszej nicości. 

Odchodzimy od grobów 
naszych bliskich spokoj-
ni o nich, ale czy jeste-

śmy spokojni o samych siebie? 
Co w tym kierunku powinienem 

robić tu i teraz? 
Ks. Wacław Turoń MS 

o śmierci... 
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Biblioteka 
i księgarnia parafialna 

Rok Jubileuszowy 2000 bogaty jest w wiele wydarzeń. Pielgrzymki Ojca 
Świętego, spotkania w Rzymie z liczniejszymi niż zwykle pielgrzymami, 
w tym Narodowa Pielgrzymka Polaków i XV Światowe Dni Młodzieży, 
w których uczestniczyły liczne grupy z Polski, są dobrą okazją do udoku-
mentowania tego wszystkiego, co Ojciec Święty robi dla każdego człowie-
ka. Bo chociaż spotykają się z nim często ogromne tłumy, on myśli o każ-
dym z osobna. Wybraliśmy niektóre tylko wydawnictwa, ale jest ich znacz-
nie więcej. 

Czym są chrześcijańskie Jubileusze, Lata Święte, jakie jest ich znacze-
nie, sens? Czy to tylko czas pokuty i nawrócenia, naprawiania zadawnio-
nych krzywd, czy coś więcej? Czy dotyczy samych chrześcijan? Kiedy Rok 
Jubileuszowy został ogłoszony po raz pierwszy? Na te i inne pytania związa-
ne z obchodami Roku Jubileuszowego 2000 starają się odpowiedzieć auto-
rzy książki Histońa Lat Świętych. 

Z p o z y c j i k s i ą ż k o w y c h p o l e c a m y : 
• Brzezińska R., Miarecki T., Rok Święty w Wielkopolsce, Księgarnia Świę-

tego Wojciecha Poznań 2000. 

• Przewodnik Jubileuszowy. Rzym. Cztery bazyliki, Verbinum Warszawa 2000. 
• Jung-Inglessis E.M., Rok Święty w Rzymie. Historia i teraźniejszość, Verbi-

num Warszawa 2000. 
• Smołucha J. Sroka SA., Historia Lat Świętych, Wydawnictwo WAM Kraków 2000. 
• Oficjalne dokumenty Papieskiego Komitetu Obchodów Jubileuszu Roku 2000: 

• Do Ciebie, Boże Ojcze, Księgarnia Świętego Jacka Katowice 1998 
• Abba, Ojcze, Księgarnia Świętego Jacka Katowice 1998 

• Duch Święty Pan i Ożywiciel, Księgarnia Świętego Jacka Katowicel998 

Na k a s e t a c h v i d e o : 
• Piętnasty Światowy Dzień Młodzieży Rzym 2000 
• Narodowa Pielgrzymka do Rzymu 
• Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie 
• Jan Paweł II w Ziemi Świętej 

Zakupić można również pamiątkowe przedmioty: świece, koszulki 
chrzcielne, naklejki, breloczki itp. ze znakiem Roku Jubileuszowego. 

Poza tym każdy może znaleźć dla siebie czasopisma i książki, które 
pozwolą pogłębić własną wiedzę religijną, które będą pomocą w pracy 
z dzieckiem przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej czy bierz-
mowania. 

Biblioteka i księgarnia parafialna czynne są przez cały tydzień. 

Od poniedziałku do piątku w godz. od 1630 do 19.00. 

W sobotę od godz. 9.00 do 12.00. 

W niedzielę od godz. 9.00 do 14.00. 

ZAPRASZAMY! 

„Nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni” 

Spacer po cmentarzu skłania nas czę-
sto do refleksji. Będąc ostatnio na Cmenta-
rzu Batowickim, postanowiłam udać się 
na spacer, aby popatrzeć na groby ludzi 
tam pochowanych. Dostrzegłam parę cie-
kawych napisów na tabliczkach grobo-
wych, takich jak np.: Jego godzina za wcze-
śnie wybiła, lecz taka, Boże, wola Twoja 
była." Postanowiłam zatrzymać się przy tym 
nagrobku. Z sentencji mogło wynikać, 
iż ta osoba zmarła w stosunkowo młodym 
wieku. Nie pomyliłam się. Osoba ta miała 
zaledwie 35 lat. Na tym grobie paliło się 
dużo świeczek i leżało bardzo dużo kwia-
tów. Można by było z tego wywnioskować 
że zmarły był bardzo dobry i kochany. Na-
sunęło mi się wówczas pytanie: Dlaczego 
ludzie dobrzy i potrzebni nam tak wcze-
śnie od nas odchodzą? Tyle się przecież 
słyszy o morderstwach. Ich sprawcy żyją, 
chociaż właściwie nie mają po co i dla kogo. 
Jednakże uświadomiłam sobie, że Pan Bóg 
daje im szansę nawrócenia się i naprawie-
nia wyrządzonej krzywdy. Chociaż nie za-
wsze da się naprawić wyrządzone zło. Nie 
da się przywrócić życia umarłej osobie. 
Mimo to uważam, że tu na ziemi dosta-
teczną karą będą wyrzuty sumienia dręczą-
ce tego człowieka i czasem dożywotnie 
więzienie. Bo nie nam ludziom dane jest 
sądzić innych i skazywać ich na śmierć. 
Nawet w Piśmie Świętym jest napisane: „Nie 

sądźcie, a nie będziecie sądzeni." 

Przed kilku laty zmarła moja koleżan-
ka. Miała 5 lat. Byłam zdruzgotana. Była 
bowiem ona zawsze wesoła, uśmiechnię-
ta, potrafiła pocieszyć, była posłuszna ro-
dzicom i opiekunom. Między nami było 
zaledwie dwa lata różnicy. Ja byłam star-
sza. Byłyśmy bardzo dobrymi koleżanka-
mi. Pewnego wiosennego dnia dowiedzia-
łam się, że Kasia została potrącona przez 
samochód. Tydzień leżała w szpitalu nie 
odzyskując przytomności. Chociaż lekarze 
nie dawali prawie żadnych nadziei na prze-
życie, ja jednak wierzyłam, że niedługo 
znów się spotkamy. Niestety, po tygodniu 
jej małe, dobre serduszko zatrzymało się. 
Zarówno zaraz po jej śmierci, jak i teraz 
pocieszam się tym, że na tamtym świecie 
jest jej o wiele lepiej niż tu na ziemi. 
Jej cierpienie zostało wynagrodzone życiem 
wiecznym. Od czasu jej śmierci, co roku 
kładę na jej grobie świeczkę i modlę się za 
nią. Przynajmniej to mogę jeszcze dla niej 
zrobić. 

Anna Czyrnek kl.VI 
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W Trzecie Tysiąclecie 
Dnia 19 października Roku 

Jubileuszowego w Trzciance zo-
stał odsłonięty i poświęcony po-
mnik Jana Pawła II. Uroczystości 
uświetnił ks. bp Władysław Bo-
bowski z Tarnowa a przebiegały 
one według programu: 
• 16.00 - Msza św. w Kościele 

Parafialnym Parafii św. Jana 
Chrzciciela w Trzciance, którą 
celebrował ks. bp W. Bobowski; 

• 17.00 - procesja z kościoła 
do pomnika; 

• 17.15 - uroczyste odsłonięcie 
pomnika: 
- chwila poezji; 

- przemówienie przewodni-
czącego Rady Miejskiej Pana 
Włodzimierza Ignasińskiego; 

- odczytanie telegramu do 
Ojca Świętego; 

- odczytanie Aktu Erekcyjnego; 
- wmurowanie Aktu Erekcyjnego; 
- odsłonięcie pomnika; 
- poświęcenie pomnika; 
- Hymn „Boże coś Polskę". 

W Akcie Erekcyjnym czyta-
my: 

„ U progu Trzeciego Tysiąc-

lecia - w Jubileuszowym Roku 

narodzin naszego Pana Jezusa 

Chrystusa - wysiłkiem całej spo-

łeczności Ziemi Trzcianeckiej 

oraz wielu osób z kraju i zagra-

nicy związanych sercem z tą zie-

mią, stawiamy w naszym mieście 

pomnik Ojca Świętego Jana Paw-

ła II. 

Pomnik ten stawiamy 

przede wszystkim Panu Bogu 

Stwórcy nieba i ziemi jako dzięk-

czynienie za dar życia i przeży-

wania Roku Jubileuszowego oraz 

za dar polskiego Papieża. 

Pomnik ten stawiamy rów-

nież Ojcu Świętemu Janowi Paw-

łowi II: 

- z wdzięczności za Jego 

niestrudzoną posługę Ewangelii. 

- w hołdzie za dobro, z ja-

kim dzieli się z całym światem, a 

zwłaszcza z biednymi, chorymi 

i opuszczonymi, 

- jako zadośćuczynienie za 

chwile opuszczenia, za niezro-

zumienie głoszonej nauki, za 
okazywane lekceważenie i wrogość, za kule za-

machowca. 

Pomnik ten stawiamy także sobie i przy-

szłym pokoleniom tej ziemi. Niech świadczy 

0 wielkim Polaku, który stojąc na czele Kościo-

ła Powszechnego, stał się największym autory-

tetem moralnym świata. Niech swoją obecno-

ścią pobudza do modlitwy i refleksji. 

Najłaskawszy Boże, bądź uwielbiony 

w całym stworzeniu, w Kościele Świętym i w 

Tym, który jak Piotr wskazuje nam Ciebie. 

Amen.,, 

Autorem pomnika jest poznański artysta-
rzeźbiarz Przemysław Krasnopolski. To sym-
boliczne dzieło zrealizowane zostało dzięki 
spontanicznej i ofiarnej pomocy parafian obu 
trzcianeckich parafii, mieszkańców miasta 
a także i tych spoza granic ojczyzny. 

Ten, który łączy a nigdy dzieli ludzi róż-
nych wyznań, Który zawsze niewzruszony 
1 nieugięty stoi na straży Prawdy Życia i Miło-
ści, otwiera Nowe Tysiąclecie Kościoła, wpro-
wadza dwa tysiące lat tradycji, historii, kultu 
i doświadczenia. 

Ktoś powiedział, że pomniki kształtują 
świadomość narodową. Pomnik Papieża -
autorytetu moralnego stanowi symboliczne 
opowiedzenie się za Wartościami, których nie 
może korygować czas, sytuacja, czy terror. 

Agnieszka Stypułkowska 

T E L E G R A M 
Ojciec Święty 
Jan Paweł II 

Watykan 

Ojcze Święty! 

My mieszkańcy Ziemi Trzcianeckiej 
pod przewodnictwem - zdążającego z Tarnowa 

na uroczystość 1000-lecia biskupstwa 
w Kołobrzegu - Jego Ekscelencji Ks. Biskupa 

Władysława Bobowskiego odsłaniamy 
i dokonujemy poświęcenia w centrum Trzcianki 
pomnika Waszej Świątobliwości.Pragniemy, aby 
Twoja symboliczna obecność w naszym mieście 

była żywą obecnością w naszych sercach. 
Aby twoje nauczanie wydawało plon stokrotny 
w naszym codziennym życiu. Zapewniamy cię 

Ojcze Święty o naszej modlitwie i życzymy Ci wielu 
Łask Chrystusa Odkupiciela w trudzie kierowania 

Kościołem Powszechnym. 

Trzcianka, dnia 19.10.2000 roku. 

7 
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Bp Władysław Bobowski podczas Eucharystii 

Procesja do miejsca uroczystości 

Poczty sztandarowe w hołdzie Ojcu Świętemu 

„Papież w Trzciance!” 

Przemówienie Pana Włodzimierza Ignasińskiego 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki 

Przygotowanie aktu erekcyjnego do wmurowania Licznie zgromadzeni wierni przy poświęconym pomniku Jana Pawła II 

Fot ks Zbigmew Welter MS, ks Wacław Turoń MS 
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„O Świętych, śmierci i życiu wiecznym" 
9 5 4 Trzy stany w Kościele, 
„Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz 

z Nim wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci 
wszystko nie zostanie Mu poddane, jedni spośród Jego 
uczniów pielgrzymują na ziemi, inni, dokonawszy żywota, 
poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, 
widząc «wyraźnie samego Boga troistego i jedynego, jako 
jest». 
9 5 6 Wstawiennictwo świętych. 
„Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni 
z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół 
w świętości... nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofia-
rując Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika między 
Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi... 
Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość 
naszą" 
9 5 8 Komunia ze zmarłymi. 
„Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała 

Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii 
chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmar-
łych, a «ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się 
za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni" (2 Mch 12, 
45), także modły za nich ofiarowywał". Nasza modlitwa 
za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, 
że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. 
9 6 2 Wspólnota wszystkich wiernych chrześcijan 
„Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, 
a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, 
którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się 
już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się w jeden Ko-
ściół; wierzymy również, że w tej wspólnocie mamy zwróco-
ną ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy 
zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb". 
9 9 1 Wiara w zmartwychwstanie 
Wiara w zmartwychwstanie zmarłych była od początku istot-
nym elementem wiary chrześcijańskiej. Fiducia christiano-
rum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus - „Zmar-
twychwstanie umarłych jest ufnością chrześcijan; ta wiara 
nas ożywia" 
9 9 3 Wiara w zmartwychwstanie 
Faryzeusze i wielu współczesnych Pana mieli nadzieję 
na zmartwychwstanie. Jezus stale o nim nauczał. Saduce-
uszom, którzy nie przyjmowali zmartwychwstania, odpo-
wiada: ,jCzyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozu-
miecie Pisma ani mocy Bożej?" (Mk 12, 24). Wiara w zmar-
twychwstanie opiera się na wierze w Boga, który nie jest 
„Bogiem umarłych, lecz żywych" (Mk 12, 27). 
9 9 7 Co to znaczy zmartwychwstać? 
W śmierci, będącej „rozdzieleniem duszy i ciała, ciało czło-
wieka ulega zniszczeniu", podczas gdy jego dusza idzie 
na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu 
na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. 
Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym 
ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi dusza-
mi mocą Zmartwychwstania Jezusa. 
1 0 0 1 Kiedy zmartwychwstaniemy? 

W sposób definitywny „w dniu ostatecznym" (J 6, 39-40. 
44. 54; 11, 24); „na końcu świata". Istotnie, zmartwychwsta-
nie zmarłych jest wewnętrznie złączone z powtórnym Przyj-
ściem (Paruzją) Chrystusa: "Sam bowiem Pan zstąpi z nieba 
na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, 
a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi" (1 Tes 4, 16). 

Śmierć 
1 0 0 6 ..Tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej 
w obliczu śmierci". W pewnym sensie śmierć cielesna jest 
naturalna, ale dzięki wierze wiemy, że jest ona „zapłatą 
za grzech" (Rz 6, 23). Dla tych, którzy umierają w łasce 
Chrystusa, jest ona uczestniczeniem w Śmierci Pana, by móc 
także uczestniczyć w Jego Zmartwychwstaniu. 
1 0 0 7 Śmierć jest kresem życia ziemskiego. 
Czas jest miarą naszego życia; w jego biegu zmieniamy się 
i starzejemy. Jak w przypadku wszystkich istot żyjących 
na ziemi, śmierć jawi się jako normalny koniec życia. Ten 
aspekt śmierci jest pewnym przynagleniem dla naszego 
życia: pamięć o naszej śmiertelności służy także jako przy-
pomnienie, że mamy tylko ograniczony czas, by zrealizo-
wać nasze życie. 

Sens śmierc i chrześcijańskiej 
1 0 1 0 Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens 
pozytywny. „Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć 
- to zysk" (Flp 1. 21). ..Nauka to zasługująca na wiarę: Jeże-
liśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć bę-
dziemy" (2 Tm 2, 11). Istotna nowość śmierci chrześcijań-
skiej polega na tym, że przez chrzest chrześcijanin już 
w sposób sakramentalny ..umarł z Chrystusem", by żyć no-
wym życiem. Jeżeli umieramy w łasce Chrystusa, przez 
śmierć fizyczną wypełnia się to „umieranie z Chrystusem" 
i dopełnia w ten sposób nasze wszczepienie w Niego 

Jego akcie odkupieńczym. 
1013 Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowie-
ka, czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowieko-
wi, by realizował swoje ziemskie życie według zamysłu 
Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznacze-
niu. Gdy zakończy się „jeden jedyny bieg naszego ziem-
skiego żywota", nie wrócimy już do kolejnego życia ziem-
skiego. „Postanowione ludziom raz umrzeć" (Hbr 9, 27). 
Po śmierci nie ma „reinkarnacji". 

Sąd szczegó łowy 
1021 Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty 
na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chry-
stusie. Nowy Testament mówi o sądzie przede wszystkim 
w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem 
w Jego drugim przyjściu, ale także wielokrotnie potwier-
dza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata stosownie 
do jego czynów i wiary. Przypowieść o ubogim Łazarzu 
i słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu do dobrego 
łotra, a także inne teksty Nowego Testamentu mówią o osta-
tecznym przeznaczeniu duszy, które może być odmienne 
dla różnych ludzi. 
1 0 2 2 Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzy-
muje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegóło-
wym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa 
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i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bez-
pośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpo-
średnio potępienie na wieki 

Niebo 
1 0 2 3 Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz 
są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. 
Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go „ta-
kim, jakim jest" (1 J 3, 2), twarzą w twarz. 
1 0 2 4 To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia ży-
cia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi 
świętymi, jest nazywane „niebem". Niebo jest celem osta-
tecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, sta-
nem najwyższego i ostatecznego szczęścia. 
1 0 2 7 Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem i tymi wszy-
stkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możli-
wości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo święte 
mówi o niej w obrazach: życie, światło, pokój, uczta wesel-
na, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj: 
„To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani 

serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przy-
gotował Bóg tym, którzy Go miłują" (1 Kor 2, 9). 

K o ń c o w e oczyszczenie , czyl i czyśc iec 
1 0 3 0 Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale 
nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni 
swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczy-
szczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do ra-
dości nieba. 
1 0 3 1 To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest 
czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół na-
zywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformuło-
wał Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na 
Soborze Trydenckim. 
1 0 3 2 Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy 
za zmarłych, której mówi już Pismo święte: „Dlatego wła-
śnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebła-
galną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu" (2 Mch 
12, 45). Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiaro-
wał im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, 

aby po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji 
Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła po-
kutne za zmarłych: Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. 
Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, 
dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych 
przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomo-
cy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. 

Piekło 
1 0 3 3 Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wy-
bieramy w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy 
jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Nie-
mu, przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym: 
„Kto... nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi 
swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie 
nosi w sobie życia wiecznego" (1 J 3, 14 c-15). Nasz Pan 
ostrzega nas, że zostaniemy od Niego oddzieleni, jeśli nie 
wyjdziemy naprzeciw ważnym potrzebom ubogich i ma-
luczkich, którzy są Jego braćmi585. Umrzeć w grzechu śmier-
telnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej 
miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na za-
wsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samo-
wykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się 
słowem „piekło". 

1 0 3 4 Jezus często mówi o „gehennie ognia nieugaszone-
go"586, przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego 
życia odrzucają wiarę i nawrócenie; mogą oni zatracić 
w niej zarazem ciało i duszę587. Jezus zapowiada z suro-
wością, że „pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego Króle-
stwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się 
nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony" (Mt 13 41-42). 
On sam wypowie słowa potępienia: „Idźcie precz ode Mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny!" (Mt 25, 41). 
1 0 3 5 Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego 
wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu 
śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie 
cierpią męki, „ogień wieczny". Zasadnicza kara piekła po-
lega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu 
człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został 
stworzony i których pragnie. 
1 0 3 6 Stwierdzenia Pisma świętego i nauczanie Kościoła 
na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, 
z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność 
ze względu na swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one 
równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia: „Wchodź-
cie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna 
ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy 
przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, 
która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znaj-
dują!" (Mt 7,13-14) 
1 0 3 7 Bóg nie przeznacza nikogo do piekła; dokonuje się 
to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmier-
telny) i trwanie w nim aż do końca życia. W liturgii eucha-
rystycznej i w codziennych modlitwach swoich wiernych 
Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który nie chce „niektórych 
zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia" (2 P3,9) 

Sąd Ostateczny 
1 0 3 8 Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, „sprawiedli-
wych i niesprawiedliwych" (Dz 24, 15), poprzedzi Sąd Osta-
teczny . Będzie to „godzina, w której wszyscy, którzy spo-
czywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili 
dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy 
pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia" (J 5, 
28-29). Wówczas Chrystus „przyjdzie w swej chwale i wszy-
scy aniołowie z Nim... Zgromadzą się przed Nim wszystkie 
narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a ko-
zły7 po swojej lewej stronie... I pójdą ci na mękę wieczną, 
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego" (Mt 25, 31. 32. 46). 
1 0 3 9 W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zostanie osta-
tecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka 
z Bogiem. Sąd Ostateczny ujawni to, co każdy uczynił do-
brego, i to, czego zaniechał w czasie swego ziemskiego 
życia, łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami: 
1 0 4 0 Sąd Ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powro-
tu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tyl-
ko On decyduje o jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa 
Chrystusa wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo 
o całej historii. Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stwo-
rzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne 
drogi, którymi Jego Opatrzność prowadziła wszystko 
do ostatecznego celu. Sąd Ostateczny objawi, że sprawie-
dliwość Boga tryumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwo-
ściami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest 
silniejsza od śmierci. 

Z nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego 
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Zmartwychwstaniemy w Panu... 
Właśnie przyroda w 

naszej strefie kli-
matycznej przygotowuje się 
do snu. Drzewa gubią swoje 
liście, aby nie tracić swej siły 
życiowej, gdy przyjdą mro-
zy i zaczną rozsadzać wszel-
kie naczynia zawierające 
wodę, a przecież rośliny są 
takimi żywymi naczyniami 
z wodą. Odleciały już gęsi, 
odleciały żurawie, których 
klangor jeszcze kilka dni 
temu można było usłyszeć 
z odległości kilku kilome-
trów. Nie ma już wielu mniej-
szych i większych skrzydla-
tych mieszkańców naszej 
pięknej krainy, lecz na ich 
miejsce przybywają mie-
szkańcy dalekiej północy 
i wschodu. Pośród nich gile 
i jemiołuszki. Więc życie nie 
umiera, tylko się zmienia. 
Nawet, jeśli zostanie ukryte 
pod kołdrą z białego puchu, 
co jest ostatnimi laty coraz 
rzadsze, ono trwa. 

My jesteśmy częścią 
tego świata, stwo-

rzonego przez Boga, wobec 
którego od zawsze ma plan. 
Temu planowi podlega całe 
stworzenie . Wszechświat 
i jego mieszkańcy. My ludzie 
zostaliśmy wybrani przez 
Boga przed założeniem świa-
ta na Jego dzieci. Nas szcze-
gólnie Bóg umiłował, dlate-
go, choć ulegliśmy grzecho-
wi, On nas się nie wyrzekł, 
tylko posłał swojego Syna 
i wydał Go na śmierć, aby-
śmy nie utracili na zawsze 
tego wszystkiego, co zosta-
ło nam już na początku ist-
nienia przygotowane. Chry-
stus stał się dla nas Drogą do 
odzyskania naszego dzie-
dzictwa w niebie. Tak jak 
w przyrodzie dokonuje się 
prze jśc ie p r zez z i m o w e 
uśpienie, tak Chrystus prze-
szedł przez wrota śmierci. 
Śmierć została przez Niego 
pokonana. Teraz my naśla-
dując Go, przechodzimy naj-
pierw w życiu doczesnym 

przez śmierć starego czło-
wieka w nas, a gdy przyjdzie 
czas znany Bogu, również 
prze jdz iemy przez wrota 
śmierci fizycznej, by stanąć 
następnie p r zed swym 
Stwórcą na sąd i ostateczne 
p r z e znaczen i e do życia 
w chwale lub hańbie. 

Jeśli wierzymy, że Je-
zus istotnie umarł 

i zmartwychwstał, to również 
tych, którzy zasnęli w Jezu-
sie, Bóg wyprowadzi wraz 
z Nim (1 Tes 4,14). Czyli, 
że kiedy Chrystus powtórnie 
przyjdzie na ziemię, zmar-
twychwstaną wszyscy ludzie, 
którzy zmarli do tego mo-
mentu. Ci, którzy nie pomarli 
zostaną odmienieni (1 Kor 
15,51-52). Chrystus jako Gło-
wa Kościoła nazywany jest 
przez Apostoła „pierworod-
nym spośród umarłych" (Kol 
1,18). On też jest sprawcą na-
szego zmartwychwstania. On 
sprawia, że śmierć wierzą-
cych nie powoduje ich roz-
łąki z Bogiem, bo należą oni 
do Niego tj. Chrystusa jako 
do Drugiego Adama, który 
przynosi życie. Nie tylko 
należący do Chrystusa 
zmartwychwstaną, 
nie tylko spra-
w ied l iw i . 
Jeże l i 

św. Paweł mówi gdzie in-
dziej o wiecznej karze, to po-
średnio mówi także o tym, 
że spotka ona zmartwychw-
stałych grzeszników. 

Ponowne przyjście 
zwane Paruzją bę-

dzie pełne chwały i stanowić 
będzie dopełnienie dzieła 
zbawienia człowieka. Będzie 
to koniec świata zapowiada-
ny przez proroków. Najwię-
cej na temat paruzji mówi 
św. Paweł w liście do Tesa-
loniczan. 

Jakie będzie to przy-
szłe życie, jakie będą 

nasze ciała? Św. Paweł pisze: 
,.To, co siejesz, nie ożyje, je-
żeli wprzód nie obumrze. 
To, co zasiewasz, nie jest od 
razu ciałem, którym ma się 
stać potem, lecz zwykłym 
ziarnem... podobnie rzecz 
ma się ze zmartwychwsta-
niem. Zasiewa się zniszczal-
ne - powstaje zaś niezni-
szczalne; sieje się niechwa-
lebne - powstaje chwalebne; 
sieje się słabe - powstaje 
mocne; zasiewa się ciało 

zmysłowe - po-
wstaje ciało 

d u c h o -
w e . 

Jeżeli jest ciało ziemskie, po-
wstanie tez ciało niebieski" 
(1 Kor 15,36-37. 42-44). Przy-
pomnijmy sobie, że podob-
ne zdanie wypowiedział Je-
zus tuż przed męką: Jeżeli 
ziarno pszenicy wpadłszy w 
ziemie nie obumrze, zosta-
nie tylko samo, ale jeżeli 
obumrze, przynosi plon ob-
fity" 0 12,24). Mowa jest tu 
0 mającym wkrótce nastąpić 
zmartwychwstaniu Chrystu-
sa i o owocach, które z tego 
wydarzenia wynikną dla 
wszystkich ludzi, czy to wie-
rzących czy niewierzących. 
Nasze ciała będą więc ule-

gały jakiejś niezwykłej prze-
mianie. Staną się chwalebne, 
niezniszczalne, przeniknięte 
duchem. Święty Paweł nie 
jest w stanie wyczerpująco 
odpowiedzieć na nurtujące 
nas pytanie. Natura zmartwy-
chwstania pozostaje dla nas 
wciąż tajemnicą. 

Wiara w zmartwy 
chwstanie Chry-

stusa i wszystkich ludzi, za-
równo u św. Pawła jak i u 
innych autorów biblijnych, 
jest tak mocna, że możemy 
im śmiało zawierzyć. Bez ich 
wiary i bez wiary następnych 
pokoleń nie byłoby dzisiej-

szego chrześc i jaństwa. 
W ogóle wiara w zmartwy-
chwstanie Chrystusa jest fun-
damentem chrześcijaństwa. 
Bez niej nasze praktyki reli-
gijne, dobre uczynki spełnia-
ne w imię Jezusa nie miały-
by żadnego sensu. Ten, kto 
wierzy będzie miał łatwiejszą 
drogę do życia wiecznego 

I będzie widział zarówno 
sens cierpienia jak i wszel-
kiego wysiłku zmierzającego 
do zwycięstwa dobra w ta-
kim świecie w jakim przyszło 
nam żyć, nawet, jeżeli cza-
sem wydaje się, że dobro 
przegrywa w konkurencji 
z panoszącym się wszędzie 
złem. 

Opr. Piotr Starosta 
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Listopadowa zaduma 
Tak naprawdę to 

dzień 1 listopada powi-
nien być świętem obcho-
dzonym równie radośnie 
jak Boże Narodzenie czy 
Wielkanoc. Dlaczego? Bo 
to dzień szczęśliwców! To 
określenie chyba najlepiej 
pasuje do świętych. My-
ślę, że jest ich dużo wię-
cej niż możemy sobie wy-
obrazić. Po prostu świę-
tość nie rzuca się w oczy. 
Być może zdziwimy się, 
gdy spotkamy w niebie 
ekspedientkę, która z 
anielską cierpliwością po-
dawała nam kolejny to-

war albo listonosza, co 
wędrował z torbą listów 
nawet w najgorszą pogo-
dę... Święci żyją wśród 
nas - chodzą po zakupy, 
przytulają dzieci, wyjeż-
dżają na wakacje. Jak ta-
kiego poznać? Może po 
dobrym słowie, ciepłym 
uśmiechu albo gotowości 

przebaczania siedemdzie-
siąt siedem razy. Na pew-
no nie po narzekaniu, bo 
czyż może narzekać czło-
wiek zakochany w Panu 
Bogu? 

2 listopada - Dzień 
Zaduszny. 

Pamiętamy o tych, 
którzy kiedyś byli z nami, 
a teraz dojrzewają do 
spotkania z Panem. 

W koleje ludzkiego 
losu wpisane są rozstania. 
Żyjemy ze świadomością 
przemijania czasu. Nieste-
ty, nawet najpiękniejszej 
chwili nie da się zatrzy-
mać, tak jak nie da się od-
wróc i ć n ieubłagane j 
chwili kresu życia. Od-
chodzą najbliżsi, najdroż-
si, kochani, pozostawia-
jąc wspomnienia, które 
p o c z ą t k o w o palą jak 
ogień, a z czasem dają 
ukojenie. 

Niewiele jest w roku 

dni, które by w sposób 
tak szczególny jak Dzień 
Wszystkich Świętych i 
Dzień Zaduszny nastra-
jały nas do refleksji nad 
życiem i przemijaniem. 
Jakże aktualne, zwła-
szcza w te dni, stają się 
słowa poety księdza Jana 
Twardowskiego: 

Śpieszmy się kochać 
ludzi, tak szybko odcho-
dzą 

Zostaną po nich buty i 
telefon głuchy 

Tylko to co nieważne 
jak krowa się wlecze 

Najważniejsze tak 
prędkie, że nagle się sta-
je 

Potem cisza normalna 
więc całkiem nieznośna 

Jak czystość urodzona 
najprościej z rozpaczy 

Kiedy myślimy o kimś 
zostając bez niego 

A więc spieszmy się 
kochać ludzi. 

DSz. 

Drzwi 

Kiedy rodzice wzięli ślub, 
błysnęły szczęścia łzy... 
Tatuś mamusię 
na ręce - siup! 
I... przeniósł ją przez drzwi. 
Gdy ktoś maleńki zjawił się, 
to nie używał nóg 
i trzeba było przenieść go 
- hop! przez rodzinny próg. 
Gdy trochę podrósł 
ruszył w świat 
z błogosławieństwem mamy 
i znów witały go co krok 
jakieś nieznane bramy. 
Kościół, przedszkole, 
szkoła, klub... 
otworem mu stawały. 
Ciągle kołatał w jakieś drzwi, 
już wcale nie był mały. 
Ledwo obejrzał się 
a tu... 

już srebro ma we włosach . 
Już go tak bardzo nie ciągnie świat, 
i wie, że przyjdzie taki dzień, 
gdy wreszcie będzie trzeba 
zamknąć za sobą ziemskie drzwi 
i zakołatać ...do nieba. 

„Niech spoczywa w p o k o j u ” 
Listopad, to czas nie-

zwykły. Spotykamy się wte-
dy z naszymi bliskimi, którzy 

już odeszli, a także z tymi, 
którzy jeszcze są z nami, 
ale często żyją gdzieś dale-
ko. Na cmentarz - miejsce 
spoczynku cz łonków na-
szych rodzin, idziemy 1 listo-
pada całą rodziną. Bierzemy 
ze sobą znicze, kupujemy 
piękne wiązanki kwiatów. 
Będąc już na miejscu sprzą-
tamy groby a także teren 
wokół nich. Zbieramy liście, 
sadzimy kwiaty, myjemy na-
grobki. W końcu składamy 
wiązanki, zapalamy znicze 
i odmawiamy modlitwę za 
bliskich, a także za tych po-
zostałych znajdujących się 
na cmentarzu ludzi. Po dro-
dze mijamy wie le innych 

grobów i grobowców. Są to 
g r oby dz iec i , żo łn i e r zy , 
którzy zginęli w obronie Oj-
czyzny, osób starszych, mło-
dz ieży , księży, zakonnic 
a także ludzi starszych. Tych, 
o których wciąż ktoś pamię-
ta i tych , o których już wszy-
scy zapomnieli. Niektóre na-
grobki są pięknie udekoro-
wane wiązankami ze wspa-
niałych kwiatów i zapalony-
mi zniczami. Mają także 
wspaniałe złote napisy na 
płytach nagrobnych informu-
jące o tym, kto, gdzie spo-
czywa, a także figurki świę-
tych. Niestety, niektóre gro-
by są zarośnięte chwastami, 
zakryte liśćmi, bez informa-
cji o tym, kto tu spoczywa, 
bez krzyży i figurek świę-
tych, prawie zrównane z zie-

mią. Myślę, że warto na ta-
kim grobie zapalić choć je-
den znicz. Może w ten spo-
sób przyczynimy się do tego, 
że jedna z tych biednych 
dusz wejdzie do Królestwa 
Bożego. Na płytach często 
umieszczane są epi ta f ia 

O różnej treści. Niektóre są 
skierowane do Boga, a inne 
do ludzi. Najczęstszymi chy-
ba napisami, które się poja-
wiaja. są: Jezu, ufam Tobie", 
„Niech spoczywa w pokoju", 
„Panie, czuwaj nad moją du-
szą". Stary cmentarz jest 
s z c z e gó lnym mie jscem. 
Na jego obszarze znajduje się 
ogromna liczba wspaniałych 
zabytków w postaci grobów 
1 grobowców sprzed wielu 
lat. jest także miejscem, 
na którym w szczególny spo-

sób można porozmawiać 
z Bogiem, pomyśleć i pomo-
dlić się za zmarłych a także 
zastanowić się nad swoim 
życiem i postępowaniem. 
Niestety, istnieją ludzie , 
którzy nie potrafią się zacho-
wać w tak szczególnym miej-
scu. Niszczą groby, łamią ta-
blice nagrobkowe. Na szczę-
ście ludzi dobrych, szanują-
cych i op i eku jących się 
cmentarzami jest znacznie 
więcej. Na koniec pragnę za-
cytować słowa księdza Jana 
Twardowskiego skłaniające 
do licznych refleksji: „Śpie-
szmy się kochać ludzi - tak 
szybko odchodzą", „A ci, co 
nie odchodzą, nie zawsze 
powrócą". 

Magdalena Potrawiak kl. VI 
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Czyściec - czas oczyszczenia 
W listopadzie modlimy się za na-

szych bliskich, którzy zakończyli ziem-
ską wędrówkę. Modlimy się za „dusze 
w czyśćcu cierpiące". Więc chociażby 
w słowach wyznajemy naszą wiarę w 
istnienie czyśćca. Czy rzeczywiście 
wierzymy w jego istnienie? Czy wie-
my o czym mówimy? Czy rozumiemy 
to słowo? Zapoznajmy się z informa-
cją jakiej na temat czyśćca udziela nam 
słownik. 

Czyściec - oznacza stan bolesne-
go oczyszczenia po śmierci. Istnieje w 
Kościele wiara, że nie wszyscy zba-
wieni doznają zaraz po śmierci szczę-
ścia w niebie. Niektórzy przechodzą 
stan oczyszczenia przez cierpienie i w 
tym stanie mogą być wspierani modli-
twami wiernych na ziemi. Świadectwa 
tej wiary w potrzebę modlitw za zmar-
łych, a więc i w istnienie jakiegoś sta-
nu oczyszczenia po śmierci, znajduje-
my już w chrześcijańskich napisach na-
grobkowych w II w. , w dziełach Ter-
tuliana i św. Cypriana z III w., w mo-
dlitwach liturgicznych Wschodu i Za-

chodu oraz w dziełach najwybitniej-
szych Ojców Kościoła (Bazylego, Jana 
Chryzostoma, Augustyna, Grzegorza 
Wielkiego). Wiarę tę określiły sobory: 
Lyoński II (1274) i Florencki (1439)) 
w dokumentach przyjętych także przez 
przedstawicieli Kościoła Wschodniego 
greckiego, a potwierdziły sobory: Try-
dencki (1563) i Watykański II (1964). 
Ta wiara Kościoła ma swoje podstawy 
w tekstach Starego i Nowego Testa-
mentu, choć brak jest wyraźnych wy-
powiedzi biblijnych o istnieniu czyść-
ca. W Drugiej Księdze Machabejskiej 
(12,43-45) czytamy, iż z inicjatywy Judy 
Machabeusza złożono ofiarę przebła-
galną za zabitych w walce, aby zostali 
uwolnieni od grzechu. Jezus zakłada 
może myśl o odpuszczeniu jakichś 
grzechów po śmierci twierdząc, że 
grzechy przeciwko Duchowi Święte-
mu nie będą odpuszczone ani w tym 
wieku, ani w przyszłym (por. Mt 12,32). 
Św. Paweł ostrzega chrześcijan, iż ten, 
kto na Chrystusowym fundamencie bu-
duje dzieło z materiału nietrwałego, 

poniesie szkodę w dzień Pański, dzie-
ło jego spłonie, a on sam wprawdzie 
ocaleje, lecz tak jakby przez ogień (por. 
1 Kor 3,12-150. Jest tu głównie mowa 
o sądzie Bożym, ale można widzieć w 
tych słowach także jakąś aluzję do czy-
śćca. O rodzaju cierpień czyśćcowych 
niewiele możemy powiedzieć. W każ-
dym razie cierpienia te nie są porów-
nywalne do kary potępienia, ponieważ 
ci, którzy je ponoszą, pozostają w przy-
jaźni z Bogiem i mają pewność zba-
wienia. Źródłem ich cierpień jest za-
pewne tęsknota za Bogiem i pragnie-
nie zjednoczenia się z nim. Tradycja 
Kościoła znajdująca też oparcie w Pi-
śmie Świętym (por. 2 Mch 12,43-452, 
zachęca do modlitw w intencji zmar-
łych. Przekonanie o skuteczności tych 
modlitw wyrażone jest w wierze w 
Świętych Obcowanie, czyli duchową 
łączność między wiernymi na ziemi, 
cierpiącymi w czyśćcu i świętymi w 
niebie. 

Słownik Teologiczny t.l, Księgar-
nia Św. Jacka Katowice 1985, 118. 

„Śpieszmy się kochać ludzi — tak szybko odchodzą...” 
Tak zaczyna się jeden z najpięk-

niejszych wierszy księdza - poety Jana 
Twardowskiego. Dziś już nie mogę 
sobie przypomnieć na jakim cmenta-
rzu i na jakim grobie widziałam te sło-
wa. W moim odczuciu jednak właśnie 
one oddają w pełni charakter święta 
Wszystkich Świętych. Jesień, to taka 
specyficzna pora roku. W zimie nikt 
nie odczuwa braku słońca czy śpiewu 
ptaków, bo związane jest z radosnymi 
Świętami Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku. Jesienią zaś wszystko się 
kończy, przychodzą długie, zimne, de-
szczowe wieczory. Więcej czasu spę-
dzamy w domu z najbliższymi i od-
czuwamy brak tych, z którymi już nig-
dy się nie spotkamy. Więc właśnie 
na cmentarzu, na nagrobnych płytach 
umieszczamy słowa, które uświada-
miają nam, iż śmierć tak naprawdę 
wcale nie jest końcem, lecz początkiem 
innego, lepszego życia. Prababcia Ma-
rianna kazała napisać na płycie nagrob-
nej: „Odpocznę i wstanę". To tak, jak-
by naprawdę nie żegnała się ze swo-
im mężem, ale miała nadzieję na szyb-
kie z nim spotkanie. Na innym grobie, 
gdzie leżą bliscy z naszej rodziny, 

jest napisane: Jezu, ufam Tobie". 
Pan Jezus o sobie powiedział: Jam jest 
Zmartwychwstanie i Życie, kto w e 
mnie wierzy, choćby i umarł, żyć bę-
dzie". Dlatego pogrążeni w smutku 
i żałobie wierzymy w spotkanie z tymi, 
których musimy teraz pożegnać. Do-
brze, jeśli zdążą oni się przygotować 
na spotkanie z Bogiem. Kiedy chorują 
lub są osobami w podeszłym wieku, 
umożliwiamy im to przez uczestnic-
two we Mszy Św., spowiedzi oraz przy-
jęciu sakramentu namaszczenia cho-
rych. Często, gdy choroba jest nieule-
czalna a jej postępy przynoszą tym. 
których kochamy ból i cierpienie, 
modlimy się wraz z nimi o dobrą 
i spokojna śmierć. Gorzej, gdy ktoś 
umiera nagle, a tak przecież zdarza się 
często. Ani rodzina, ani też on sam 
nawet nie przypuszcza, że to Bóg już 
go zaprasza do siebie. Wtedy oczyścić 
z grzechów może go nasza modlitwa 
oraz sprawowane w jego intencji na-
bożeństwa wypominkowe i Msze św. 
W intencji najbliższych sami odmawia-
my modlitwy, kiedy odwiedzamy ich 
na cmentarzach. Wtedy prośba „Prosi 
o Zdrowaś Mario" czy „Wieczne 

odpoczywanie racz mu dać Panie" 
przypominają nam o tym obowiązku. 
Ja najczęściej jeżdżę z moimi rodzica-
mi na nasz cmentarz. Niedaleko ka-
plicy spoczywają: mój pradziadek, 
którego niestety nie znałam, prabab-
cia Marianna - jej też nie miałam oka-

zji poznać, oraz ci, którzy odeszli, 
a z którymi miałam szczęście się spo-
tkać. Prababcia Melania i prababcia 
W iktoria oraz mój ukochany wujek Ro-
bert. brat mojej Mamy. Bardzo lubi-
łam rozmowy i wspólne śpiewanie 
piosenek w pokoju prababci Melanii. 
Odwiedziny i zjazdy rodzinne na uro-
dzinach prababci Wiktorii. Te wszyst-
kie najwspanialsze i najprzyjemniejsze 
chwile przypominam sobie, kiedy za-
palam świeczki, układam kwiaty na ich 
grobach. Tyle miałabym im teraz do 
powiedzenia, o tyle chciałabym zapy-
tać. Już nigdy nie powiedziałabym, 
że nie mam dla nich czasu, że zrobię 
to, czy tamto później, że się o coś gnie-
wam. 

I właśnie dlatego słowa wiersza 
wracają do mnie każdej jesieni jak list 
od tych, którzy odeszli. „Śpieszmy się 

kochać ludzi - tak szybko odchodzą." 
Anna Drahun, kl. VI 
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Troszczcie się o skarby w niebie 
Miesiąc listopad kojarzy mi się 

z zadumą, z czasem, w którym trzeba 

zastanowić się nad sobą, nad swoim 

życiem. Budzą się we mnie pytania: 

Co będzie z moją duszą po śmierci? 

Jak będzie wyglądało życie wieczne? 

itp. Uczucia te wywołane są przez 

dzień Wszystkich Świętych. Co roku 

nad grobem dziadka, gdzie zbiera się 

cała rodzina, zastanawiam się gdzie jest 

jego dusza, czy jest jej dobrze tam, 

gdzie się znajduje? Na te pytania nikt 

nie ma odpowiedzi. I nikt żyjący na 

ziemi nie będzie tego wiedział do-

póki nie umrze, sam się nie przeko-

na. Ja również nie wiem, co mnie 

czeka po śmierci, ale wierzę, że bę-

dzie to wspaniałe ży-

cie. Wszyscy muszą 

k iedyś stanąć 

p r zed Sądem 

Chrystusa, aby 

otrzymać zapłatę 

za swoje uczynki. Tylko nie 

wiadomo kiedy to nastąpi. Dla-

tego niepotrzebna jest zbytnia 

troska o dobra tego świata, ale 

o czystość serca. Troska o ży-

cie wieczne rozpoczyna się już 

na ziemi. Ważne jest, aby do-

łożyć wszelkich starań, by być 

szczęśliwym w Domu Ojca, 

gdzie panuje miłość i spokój. 

Gdzie czeka Jezus, aby ciebie, 

Jego dz i ecko przyjąć z radością. 

Nie bój się tego, że jesteś grzesznikiem. 

On cię zaprasza do Swojego Królestwa 

takiego jakim jesteś. Nie pomogą ci 

w tym szybkie samochody, piątki na 

świadectwie, ani dodatkowe literki 

przed nazwiskiem. Nie wiesz, kiedy 

przyjdzie na ciebie czas. Dlatego sta-

raj się żyć dzisiaj tak, jakby to był ostat-

ni dzień two jego życia. Nie mów, 

że nie masz czasu na modlitwę, bo 

jesteś zabiegany(a). Nie mów, że za-

czniesz się modlić na emeryturze, bo 

będziesz miał(a) więcej czasu. Skąd 

wiesz, że doczekasz spokojnej staro-

ści. Zobacz ilu młodych ludzi teraz gi-

nie. Choćby i w Trzc iance . Czy 

spodziewali się tego. że umrą. Oni 

sami już nic nie mogą dla siebie zro-

bić. Jedynie nasza modlitwa, ludzi ży-

jących na ziemi może im pomóc. Dla-

tego ważny jest dla mnie dzień Wszy-

stkich Świętych, kiedy jestem na 

cmentarzu, na grobie dziadka i wraz 

z całą rodziną modlimy się za niego. 

I jestem wtedy szcęśliwa. że w ten po-

sób mogę mu pomóc wejść do Króle-

stwa Bożego. Czuję, że moja modli-

twa jest potrzebna. Smutno mi jest, 

kiedy widzę groby, nad którymi nikt 

się nie pochyla, bo przecież każdy by 

na pewno chciał, aby modlono się za 

niego, kiedy Bóg zabierze jego duszę 

z tego świata. Cóż bowiem za korzyść 

stanowi dla człowieka zyskać cały 

świat, a swoją duszę utracić (Mk 8,36). 

Nie jest ważne to, aby gromadzić przy 

sobie na ziemi dobra materialne, ale 

to aby karmić duszę. Pokrzepiać ją mo-

dlitwą. Należy mieć łaskę w duszy, aby 

rozumieć istotne cele życia oraz radość 

i wdzięczność w sercu. Ważne jest też, 

aby żyć w pokorze, nie odrzucać przy-

kazań oraz zgłębiać Ewangelię. Chwały 

Bożej nie przybędzie nam tylko z tego, 

że wykonamy znak krzyża w świą-

tyni, który i tak bardziej przypo-

mina znak zapytania. To tylko 

i wyłącznie od nas zależy, jak 

będzie wyglądało nasze ży-

cie po śmierci. Czy dostą-

pimy chwały, czy zo-

staniemy po-

tępieni. Je-

zus mówi: 

Zaprawdę, 

zaprawdę 

powiadam 

wam: Kto 

słucha słowa 

mego i wie-

rzy w Tego, 

który mnie 

posłał, ma 

życie wieczne 

i nie idzie na 

sąd, lecz ze śmier-

ci wyszedł do życia 

(J 5,24). Dlatego uroczy-

stość Wszystkich Świętych oraz 

Dzień Zaduszny nie powinien wywo-

ływać smutku. Przecież Bóg nie stwo-

rzył człowieka po to, aby zabrać mu 

życie, ale po to, by je dać. Ludzie, 

którzy zmarli są nadal wśród nas, szu-

kają z nami kontaktu, choćby poprzez 

nasze sny. Każdy kiedyś przeminie: bo-

gaty i biedny, sławny i zwyczajny sza-

ry człowiek. Bo śmierć jest uwieńcze-

niem życia, radosnym spotkaniem 

z Bogiem, z najbliższymi, którzy już 

odeszli. Dlatego Memento moń (Pa-

miętaj o śmierci). 

Karolina Wargin 



Drogie dzieci! 
W l i s t o p a d z i e c a ł a r e d a k c j a ż y c z y W a m ś w i ę t o ś c i , a b y ś c i e z a w s z e b y ł y 

b l i s k o J e z u s a . J e s t t o b o w i e m m i e s i ą c ś w i ę t y c h i t y c h , k t ó r z y o d n a s o d e s z l i już 
d o P a n a B o g a . 

W tym nume-
rze przyjrzyjcie się 
pracorn Waszych 
kolegów i koleżanek 
(Może znajdziecie 
też swoje dzieło?). 

Kącik l i turgiczny 
Mszał - jest n a j w a ż n i e j s z ą k s i ę g ą l i t u rg iczną 

K o ś c i o ł a K a t o l i c k i e g o . Z a w i e r a t e k s t y m o d l i t w 
o d m a w i a n y c h p r z e z k a p ł a n a p o d c z a s M s z y ś w . 

Czy wiesz , że... 
1 listopada o b c h o d z i m y u r o c z y s t o ś ć W s z y s t -

k i c h Ś w i ę t y c h . K o ś c i ó ł o d d a j e c z e ś ć w s z y s t k i m 
ś w i ę t y m - z n a n y m i n i e z n a n y m . 

2 listopada, t o D z i e ń Z a d u s z n y , czyl i w s p o -
m n i e n i e W s z y s t k i c h W i e r n y c h Z m a r ł y c h . 

Uwaga! Konkurs! 
Podajemy krótki opis świętego i jego atrybut, czyli przedmiot, dzięki któremu można rozpoznać namalowaną, czy 

wyrzeźbioną postać. O d g a d n i j c i e , o j a k i m ś w i ę t y m m o w a . 

1. Podobno miała 12 lat, gdy 
ścięto ją mieczem. Było to 21 stycz-
nia. Nasza święta jest przedstawia-
na z barankiem, ponieważ jej imię 
pochodzi od łacińskiego słowa 
„baranek" (agnus). 

2. Zginął podczas II wojny 
światowej w Oświęcimiu. Popro-
sił, by pozwolono mu umrzeć za-
miast kolegi - ojca rodziny. Naj-
pierw przez dwa tygodnie nie 
dostawał nic do jedzenia, następ-
nie podano mu śmiertelny za-
strzyk. Umarł 14.VIII. 

3. Ten krzyż znany jest dobrze kierowcom. 
Stoi przed przejazdem kolejowym. Na krzyżu o 
takim kształcie umarł jeden z Apostołów. W 
chwili ukrzyżowania otoczyła go taka jasność, 
że nikt nie mógł na niego patrzeć. Kiedy święty 
umarł, jasność ustąpiła. 


