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Kościoła w Polsce.
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Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

Nasz Odpust Parafialny
pod przewodnictwem 

dziekana ks. Jacka Spychalskiego

„Pan króluje, oblókł się w majestat, 
Pan odział się w potęgę 

i nią się przepasał, tak świat utwierdził, 
że się nie zachwieje”

Celem programu jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości 
jej wpływu na rozwój życia chrześcijańskiego. Ma on także wzmocnić 
zaangażowanie osób duchownych i wiernych w przygotowanie i celebra-
cję Eucharystii oraz ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej. 
Ponadto program pomoże w szerzeniu kultu eucharystycznego w parafii, 
ma także motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli jako 
wartości kulturowo-społecznej i religijno-rodzinnej.

Hasło programu duszpasterskiego na lata 2019-2022

„Eucharystia daje życie”
Rok 2019/2020 –„Wielka tajemnica wiary”
Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)
Rok 2020/2021 – „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Motto biblijne: „[...] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)
Rok 2021/2022 – „Posłani w pokoju Chrystusa”
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)
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ZWALCZANIE WYKROCZEŃ  MORALNYCH
6. Bluźnierstwo

Natura grzechu: Bluźnierstwo jest różne 
od przekleństw. Chodzi tu o bezpośrednią i 
zamierzoną zniewagę słowami Boga albo osób i 
rzeczy świętych, a więc pośrednio Tego, któremu 
są one oddane. Może to być wyrażone jakimś 
gestem, mającym określone znaczenie urągliwe. 
Kieruje się ono zatem do Boga, albo wprost, albo 
za pośrednictwem stworzeń. Bogu szkodzić nie 
może, ale stanowi wyraz buntu przeciw Niemu 
i ustanowionemu przezeń porządkowi rzeczy; 
jest też w istocie poważniejszym wykroczeniem 
wśród grzechów wymienionych przez dekalog, 
jakkolwiek w swej szkodliwości nie wysuwa się 
na pierwszy plan (np. w stosunku do zabójstwa). 
Bluźnierstwem jest akt jako taki; nie ma tego 
charakteru referowanie przez kogoś dokonane-
go bluźnierstwa. Gdy słowa bluźniercze płyną z 
nienawiści ku Bogu, a nie z udręczenia czy nie-
cierpliwości, przybierają specjalny charakter zła 
moralnego. Fakty bluźnierstwa są złym owocem 
rozwoju cywilizacyjnego, gdyż ludy pierwotne o 
Bogu wyrażają się z najwyższą czcią, a samego 
bluźniercę karano dawniej śmiercią.

Pogłębienie teologiczne:  „Jakiej ten grzech 
godzien jest pogardy, wynika ... z samej jego 
natury; daru mowy na to bowiem szczególnie 
udzielił Bóg człowiekowi, aby mógł Go on 
chwalić i zabiegać wokoło własnego i cudzego 
ocalenia, zarówno wiecznego jak i doczesnego; 
który to cel zdolności mowy wyraźnie zostaje 
wywrócony, jako że ten szczególny dar Boży 
zmienia się na pogardę chwały Bożej, a skąd 
należało zbawić siebie i innych, stąd jawi się 
okazja do własnego potępienia i do wyrządzenia 
wielkiego zgorszenia”. W Starym Testamencie 
bluźnierstwo traktowano bardzo surowo: „Kto-
kolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany 
śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. 
Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie uka-
rany za bluźnierstwo przeciwko Imieniu” (Kpł 
24, 16). Również Apostoł Narodów upominał 
chrześcijan, aby się strzegli bluźnierstwa (Kol 
3, 8), a samo to przestępstwo traktował  jako 
jedną z oznak wielkiego odstępstwa w czasach 
ostatecznych (2 Tm 3, 2).

 

Kierownictwo duchowe: Oskarżania 
się w spowiedzi o bluźnierstwo, zwłaszcza 
u prostych ludzi, nie trzeba od razu brać 
w ścisłym znaczeniu. Chodzi tu nieraz o 
złorzeczenia (np. Na bydło), o różne prze-
kleństwa (np. „bluźniłem na krew”), albo o 
używanie Imion świętych bez należytego 
uszanowania. Niektóre formy „krytykowania 
Pana Boga” mogą faktycznie mieć charakter 
pod tym względem ryzykowny; ażeby jednak 
były to bluźnierstwa, konieczna jest intencja 
urągania Bogu, którą trudno przyjmować bez 
sprawdzenia. Czasem, zwłaszcza w obcym 
terenie, należy się upewnić jakie znaczenie 
mają w okolicy określone formuły, i wtedy 
trzeba brać je w sensie intencjonalnym, a 
nie dosłownym, bo ten może być mało wyra-
zisty, albo zakamuflowany kulturowo. Ksiądz 
penitentowi powinien przypomnieć kwestię 
zgorszenia, zwłaszcza własnych dzieci oraz 
podwładnych. Należy wymagać od niego sil-
nej woli unikania takiego nawyku. W miejsce 
bluźnierstw nawykowych, można tolerować, 
choć trudno wprost doradzać, używanie słów 
dźwięcznych i mocnych, ale mających treść 
obojętną (np. dawne: „do stu tysięcy fur be-
czek i furgonów” oraz inne ....).

Opr. Ks. Proboszcz
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Spróbuj to przemyśleć
POCZTA  DLA  MARTY

PRAWO  DO  MÓWIENIA  
- Jakieś pytania? – znany profesor ateista za-

kończył klasycznie swój wykład, podczas którego 
na wszelkie sposoby atakował Jezusa.

Były nałogowy alkoholik, który niedawno się na-
wrócił, wstał i zaczął powoli obierać pomarańczę.

- Co to znaczy?
Niewzruszony mężczyzna kontynuował, po 

czym zaczął zjadać kawałek po kawałku. Na 
koniec zapytał:

- Była słodka czy kwaśna?

- Skąd mogę wiedzieć? Przecież nawet jej nie 
spróbowałem! – wykrzyknął profesor.

- Tak samo jak Jezusa. Jak więc możesz o 
Nim mówić?

Najważniejsza zasada wychowania – nikt nie 
poprowadzi drugiego tam, gdzie sam nie był

opracowała Grażyna Demska
(zaczerpnięte z opowiadań   Bruno Ferrero)

Marta otworzyła skrzynkę pocztową, w której 
leżał tylko jeden list. Wzięła go, rzuciła na niego 
okiem, ale nie otworzyła. Później jednak spojrzała 
na niego z większą uwagą. Nie było ani nadawcy, 
ani znaczka, tylko jej imię i adres.

Kobieta przeczytała list: „Moja droga Marto!  
W sobotę będę w twoich stro-
nach i wpadnę, aby Cię od-
wiedzić. Z miłością, Jezus”. 
Drżącymi rękoma odkładała 
list na stole. „Dlaczego Pan 
chce mnie odwiedzić? Wcale 
nie jestem kimś  szczególnym, 
nie mam nic, co mogłabym Mu 
ofiarować” – myślała.

Marta, zastanawiając się 
nad tym, przypomniała sobie o pustych półkach 
swej spiżarni. „Muszę coś kupić. Przynajmniej tro-
chę chleba i coś do niego” – zdecydowała.

Założyła palto i wybiegła z domu. Kupiła 
bochenek chleba, dziesięć dekagramów szynki i 
karton mleka. Pozostało jej jedynie dwa złote, które 
powinno jej wystarczyć do poniedziałku. Wróciła do 
domu ze swoimi skromnymi zakupami pod pachą.

- Przepraszam panią, czy może nam pani 
pomóc?

Marta była tak zajęta myślami o kolacji, że nie 
zauważyła dwóch postaci stojących w sieni. Byli to 
mężczyzna i kobieta – oboje w starych łachmanach.

- Proszę pani, nie mam pracy, mieszkam z żoną 
na ulicy. Jest zimno i jesteśmy głodni. Jeśli jednak 
nie może nam pani pomóc, również będziemy pani 
wdzięczni...

Marta przyjrzała się im uważniej. Pomyślała, 
że na pewno znaleźliby pracę, gdyby jej naprawdę 
szukali...

- Proszę państwa, chciałabym wam pomóc, ale 
sama jestem biedną kobietą. Wszystko, co mam, 

to chleb i coś do niego, ale dziś wieczorem będę 
miała ważnego gościa i chciałabym mu coś dać.

- Dobrze, proszę pani, rozumiem. W każdym  
razie dziękuję.

Mężczyzna otoczył kobietę ramieniem i wyszli 
na ulicę. Kiedy już wychodzili, Marta uczuła znane 

jej ściśnięcie serca.
- Proszę pana, proszę 

zaczekać!
Para zatrzymała się i od-

wróciła. Marta biegła w ich 
kierunku.

- zaczekajcie, przyjmijcie to 
jedzenie. Coś jeszcze znajdę, 
aby podać mojemu gościo-
wi… - i wyciągnęła przed 

siebie torbę z zakupami.
-Dziękuję pani, bardzo dziękuję! – powiedziała 

kobieta.
Marta zauważyła, że kobieta trzęsła się z zimna.
- Niech pani je weźmie. Mam w domu inne.
Marta rozpięła swoje palto i włożyła na ramiona 

kobiecie. Następnie z uśmiechem skierowała się 
do domu. Nie miała na sobie palta i niczego, czym 
mogłaby poczęstować gościa.

Drżała, kiedy doszła do domu. Pośpiesznie 
szukała klucza w kieszeni. Wtedy zauważyła w 
skrzynce kolejny list.

„Dziwne, listonosz nie przychodzi dwa razy 
dziennie” – pomyślała.

Wzięła kopertę i otworzyła. „Droga Marto, cieszę 
się, że mogłem Cię zobaczyć. Dziękuję za wspa-
niałą kolację i dziękuję również za piękne palto. Z 
miłością, Jezus”.

Powietrze było nadal mroźne, ale Marta tego 
nie zauważyła, chociaż nie miała na sobie palta.

Dziś na pewno przyszedł list do ciebie.
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Z dziedzictwa Jana Pawła II

DROGA JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA
Vere papa mortuis est (Zaprawdę, 

Papież nie żyje) – powiedział kamerling 
Eduardo Martinez Somalo chwilę po godz. 
21:37 w apartamencie Karola Wojtyły. 2 
kwietnia 2005 roku zmarł w Watykanie 
papież Polak – Jan Paweł II.

Następnie wiadomość o śmierci Karola 
Wojtyły trafiła do 100 tys. wiernych, którzy 
modlili się o zdrowie dla Ojca Świętego na 
Placu św. Piotra. – Nasz ukochany Ojciec 
Święty Jan Paweł II odszedł do domu 
Ojca – oznajmił arcybiskup Leonardo 
Sandri. Przyczyną jego śmierci był szok 
septyczny i nieodwracalna zapaść serco-
wo-naczyniowa.

W ostatnich chwilach Janowi Pawłowi 
II towarzyszyli jego najbliżsi współpracow-
nicy m.in. ówczesny arcybiskup Stanisław 
Dziwisz, sekretarz stanu Angelo Sodano i 
kardynał Joseph Ratzinger. Cały czas przy 
Karolu Wojtyle był obecny jego osobisty le-
karz dr Renato Buzzonetti, a także polskie 
siostry sercanki i dwaj inni doktorzy.

Już wieczorem w piątek 1 kwietnia do 
wiernych i dziennikarzy trafiła informacja, 
że stan zdrowia papieża znacznie się po-
gorszył. Na Placu św. Piotra z godziny na 
godzinę przybywali kolejni ludzie, którzy 
łączyli się we wspólnej modlitwie o zdrowie 
dla Jana Pawła II.

W sobotę przed południem dwie wypo-
wiedzi osób z najbliższego otoczenia nie 
pozostawiły już żadnych złudzeń. Najpierw 
były rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaqu-
in Navarro Valls poinformował, że stan 
zdrowia Jana Pawła II był bardzo ciężki, 
zdarzało mu się także tracić świadomość.

Wkrótce po-
t em ka rdyna ł 
Joseph Ratzin-
ger powiedział, 
że Papież jest 
ś w i a d o m ,  ż e 
umiera, i poże-
gnał się już ze 
swymi najbliż-
szymi  wspó ł -
pracownikami. 
Ostatni komu-
nikat o zdrowiu 
Karola Wojtyły pojawił się ok. godz. 19., 
Navarro Valls poinformował wówczas, że 
gorączka była bardzo wysoka. Niecałe 
dwie godziny później Ojciec Święty zmarł.

Po śmierci Jana Pawła II w Polsce ogło-
szono pięciodniową żałobę narodową. Nie 
tylko Polska pokryła się jednak czarnym 
kolorem. W związku ze zgonem Ojca Świę-
tego także Włochy, Kuba, miasto Madryt, 
czy odległa Nowa Zelandia ogłaszały ża-
łobę na czas uroczystości pogrzebowych.

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwiet-
nia 2005 roku, uroczystości żałobne wraz z 
mszą pogrzebową w Watykanie emitowały 
stacje telewizyjne na całym świecie. Na 
ceremonię przybyło do Rzymu 2-4 milio-
nów ludzi (niektóre źródła mówiły o około 
5 milionach pielgrzymów. W pogrzebie 
uczestniczyło 4 królów, 5 królowych i ponad 
70 prezydentów państw reprezentujących 
kraje z różnych zakątków globu.

Karol Wojtyła żył 84 lata. Jego pontyfikat 
trwał 26 lat 5 miesięcy i 17 dni.

opr. Ks. Bartosz
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Symbolika liturgiczna
Oto ja służebnica Pańska

Zawsze kiedy nadchodzi Adwent, częściej 
możemy się zastanawiać nad życiem Naj-
świętszej Maryi Panny. Nad Jej otwartością na 
Boga, jak przezwyciężała wszelkie pokusy. Jej 
nieustanne trwanie w bliskości Boga, zwłaszcza 
wtedy, gdy stała pod krzyżem swego Syna. Ma-
ryja odgrywa kluczową rolę w historii zbawienia, 
że łatwo zapomnieć, iż była 
Ona zwyczajną kobietą, ży-
jącą w konkretnym miejscu i 
czasie historycznym. Dlate-
go przyjrzyjmy się życiu Ma-
ryi, aby uczyć się od Niej, 
co to znaczy być uczniem 
Pana. Maryja miała zwyczaj 
ciągłego rozważania dzia-
łania Boga w swoim życiu, 
który to zwyczaj pozwalał 
Jej coraz głębiej rozumieć, 
kim naprawdę jest Jej Syn.

W noc narodzenia Jezusa do Betlejem 
pośpieszyli pasterze, aby zobaczyć Dziecię. 
Kiedy przybyli do żłóbka, powtórzyli Maryi to, 
co powiedział im anioł: „Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całego 
narodu”. Powiedzieli również, że widzieli całe 
zastępy anielskie wychwalające Boga. Patrząc 
na rozpromienione twarze pasterzy i słysząc jak 
wielbią i wysławiają Boga, Maryja z pewnością 
była zdumiona i zadziwiona. Pismo Święte 
podkreśla, że Maryja zachowywała wszystkie 
te chwile w sercu jak drogocenny skarb  i je w 
sercu rozważała.

Św. Łukasz po raz kolejny daje nam wgląd w 
serce Maryi, opowiadając o tym, jak dwunasto-
letni Jezus pozostał w świątyni, a jego Rodzice 
z niepokojem Go szukali przez trzy dni. Kiedy 
Go wreszcie znaleźli, Maryja zapytała: „Synu, 
czemuś nam to uczynił?” a Jezus odpowiedział 
Jej również pytaniem: „Czemuście Mnie szu-
kali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być 
w tym, co należy do mego Ojca?”(Łk 2,48.49) i 
tu św. Łukasz  ponownie mówi nam, że Maryja 
„chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym 
sercu”. (Łk 2,51)  

Maryja wciąż na nowo rozważała w sercu 
wszystkie te wydarzenia. Rozmyślała o nich w 

modlitwie, prosząc Boga o światło i zrozumienie. 
Zdawała sobie sprawę, że Bóg z każdym dniem 
realizuje swój plan i nie chciała, by umknął Jej 
sens dziejących się wydarzeń. Adwent jest 
idealnym czasem, by spokojnie i bez pośpiechu 
rozważać scenę Bożego Narodzenia, spotkanie 
anioła Gabriela z Maryją, a przede wszystkim 
miłość Jezusa, która kazała Mu  uniżyć samego 
siebie i stać się podobnym do nas.

Przed zwiastowaniem 
Maryja miała prawdopo-
dobnie konkretny plan co 
do swojej przyszłości. Po 
ukazaniu się Jej anioła mu-
siała zdać sobie sprawę, 
że nowy, Boży plan będzie 
Ją wiele kosztował, a jego 
realizacja nie będzie pro-
sta. Jednak Maryja zaufała 
Bogu i zaczęła rozważać to 
wszystko, co wiązało się z 
nowym planem objawionym 

Jej przez anioła Gabriela. Przez swoją ufność, 
miłość do Boga, pokorne poddanie się Jego 
planom, Maryja oddawała swoje życie Panu jako 
bezcenny dar.

Tak samo odnosi się to do nas. Kimkolwiek 
jesteś, gdziekolwiek żyjesz, jakkolwiek wyglądało 
twoje życie, jest ono darem miłującego Ojca. Na 
całym świecie nie ma takiej drugiej osoby jak 
ty. Bóg obdarzył cię niepowtarzalnymi darami i 
łaskami. Czy więc ty także nie zechcesz oddać 
siebie?

Nasze odpowiedzi wiary będą bardzo różne, 
ponieważ każdy z nas jest inny. Wspólne nam 
wszystkim jest natomiast to, że kiedy rozważamy 
dobroć Pana, zaczynamy odkrywać Jego dary 
i błogosławieństwa. Odkrywając je, będziemy 
coraz bardziej je w sobie cenić. Zobaczymy, jak 
wielka jest ich wartość i będziemy za nie szcze-
rze wdzięczni. A ta wdzięczność pomoże nam 
znajdować różne sposoby oddawania chwały 
Bogu i służenia Mu w naszym codziennym 
życiu, tak jak to czyniła Maryja. Cokolwiek więc 
postanowisz uczynić dla Pana w tym Adwencie, 
możesz być pewien, że Maryja, nasza Matka, 
patrzy na ciebie z nieba i wspiera cię swoim 
wstawiennictwem.

Marek Piwoński
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Miesięcznik parafii Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata w Tczewie

Stowarzyszenie „Króluj nam Chryste”

Zachęcamy do nabywania cegiełek 
– kalendarzy parafialnych na 2020 rok. 

Środki pozyskane z rozprowadzania cegiełek 
będą „zastrzykiem” na posadzkę 

i wykończenie świątyni.
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Wieści z budowy

Bóg zapłać za ofiary, które wpływają na budowę naszej świątyni.
W miesiącu październiku w zbiórce po rodzinach zebrano w naszej parafii 12 tys. 214 zł. 

Bóg zapłać również za ofiary, które bezpośrednio wpływają na konto parafialne. 
Obecnie ocieplamy z zewnątrz dom parafialny i trwają przygotowania do położenia posadzki w kościele.

Miłujący Boga
„Wyobraź sobie, że jesteś w szczerym 

polu z Aniołem Stróżem, że po lewicy widzisz 
szatana na wyniosłym tronie, a przy nim duchy 
piekielne, jego dwór, wokół niego zaś zgraję 
ludzi żyjących według świata; wszyscy 
mu się kłaniają i oddają mu cześć; 
każdy przez swój grzech”. Dookoła 
straszliwy zgiełk, targani nienawiścią 
służalcy pana ciemności, wściekają 
się na siebie. Jedni przepełnieni 
zazdrością i gniewem, inni skostniałą 
ręką gromadzą bogactwa, drudzy 
goniąc za przyjemnością i atrakcjami, 
wirują w samych tylko marnych i nie-
użytecznych zabawach; inni wreszcie 
gniją, ugrzęźli w zepsuciu i ohydzie. 
Wszyscy gardzą sobą nawzajem, 
dobrowolnie poddając się uciskowi i 
okrucieństwu przeklętego tyrana. A po prawicy 
ujrzysz Jezusa ukrzyżowanego; patrz z jaką 
miłością spogląda na tych godnych litości ludzi, 
Chrystus - Król Wszechświata i modli się za nich, 
żeby wyzwoleni z tej niewoli powrócili do Niego. 
Wokół Pana wielkie rzesze pobożnych ze swoimi 
Aniołami. Wpatruj się w piękno Jego Królestwa, 
gdzie dusze bielsze nad lilie żyją z wszystkimi w 
zgodzie obdarowując się miłością świętą i prze-
czystą. Zjednoczeni z Bogiem weselą się bez 
końca i trwają w niebiańskim pokoju. Zwróć się 
ku prawdziwemu szczęściu duszo umiłowana, 
woła cię po imieniu Jezus, Król szczęścia i chwa-
ły wiecznej. Odstąp od złudnych i krótkotrwałych 
ziemskich przyjemności, którymi kusi cię władca 
pychy i nieszczęścia. Niech cię grzech nie odda-
la od źródła Życia i Światła. „Skorpion, chociaż 

w ukąszeniu bardzo jadowity, rozpuszczony w 
oliwie, staje się jednak wielkim lekarstwem na 
swoje ukąszenie. Podobnie i grzech, dopóty 
jest zabójczy i podły, dopóki w nim trwamy, 

lecz wyznany na spowiedzi, a tym 
sposobem rozpuszczony w pokucie, 
traci swój jad i zelżywości i stawia nas 
w czci i zbawieniu”. W duchu pokory, 
otwórz całkowicie swoje serce aby 
wygnać z niego grzech przez Spo-
wiedź Świętą z całego życia. „Gdy 
uklękniesz przed spowiednikiem, 
wyobraź sobie, że jesteś na Kalwarii, 
u nóg ukrzyżowanego Jezusa, któ-
rego Przenajdroższa Krew spływa 
na ciebie swymi strumieniami, aby 
cię oczyścić z twoich nieprawości” i 
napełnić Bożym błogosławieństwem. 

Wyznaj swoje grzechy z największą prostotą, 
słuchaj nakazów i rad spowiednika i powierz się 
Jezusowi Chrystusowi, który jest twoim jedynym 
Panem i Zbawicielem. Proś Matkę Najświętszą 
o łaskę wytrwania w dobrym i służenia Bogu 
każdego dnia. Oddaj się również wstawiennictwu 
Świętych Pańskich i opiece twojego Anioła Stró-
ża w drodze do Pana. Dusza twoja oczyszczona 
zostanie z grzechu i z wszelkich do grzechu przy-
wiązań, „a wszystkie zastępy błogosławionych 
duchów radując się twoim szczęściem zanucą 
pieśń niezrównanego wesela i dadzą twemu 
sercu, przywróconemu łasce i uświęconemu, 
pocałunek pokoju i braterstwa”.                

Na podstawie książki Św. Franciszka Sale-
zego pt. „Filotea” 

Opracowała  Marzena Zoch 
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Biuro parafialne czynne: 
od poniedziałku do piątku rano-bezpośrednio po Mszy Św. oraz od 17.00 do 17.45.

Msze Święte:

Sakramentu chrztu udzielono 1 dziecku.
Do Pana odeszła 1  osoba.

Niedziele i Święta: 8.00, 10.00, 11.30, 18.00
Święta „zniesione”: 7.00, 10.00, 16.00, 18.00                   
Dni powszednie: 7.00, 18.00

i    INFORMACJE   OGÓLNE  I  SPRAWY  BIEŻĄCE

Intencja Żywego Różańca 
na miesiąc grudzień

„O właściwe przygotowanie w Adwencie do Bożego Narodzenia 
i na spotkanie  z Jezusem w chwili śmierci”


