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Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wielu łask
i Bożego błogosławieństwa
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„

Wesołe jest życie staruszka…
czyli dziadkowie w rodzinie
dzinnym i społecznym. Człowiek w różnych fazach cyklu życiowego przechodzi
w rodzinie różne role. Najpierw są to
role dziecka - syna lub córki, potem role
małżeńskie i rodzicielskie, aż w końcu, w
okresie wieku średniego i późnej starości role babci i dziadka. Dziadkowie mają
ogromny i bezdyskusyjny wpływ na
kształtowanie się w rodzinie poczucia
bliskości oraz odpowiednich postaw.
Według Naszego Umiłowanego Rodaka
Jana Pawła II „(…) osoby starsze mają
cenne posłannictwo świadka przeszłości
i inspiratora mądrości dla młodych i dla
przyszłości”. Obecność ludzi starszych,
dziadków w rodzinie ma fundamentalne
znaczenie dla kształtowania atmosfery
wzajemnej wymiany doświadczeń i dialogu między pokoleniami. Doświadczenia
dziadków są dla młodego pokolenia niezastąpioną szkołą życia, historii i tradycji,
wartości i wymogów, radości i trudności. Jako ludzie tzw. „trzeciego wieku”
wnoszą wyjątkowy wkład w rozwój kultury życia, dając świadectwo o tym, że
każda chwila życia jest darem Bożym,
oraz, że na każdym etapie życia człowiek
zdobywa szczególne bogactwa duchowe,

Helena Oksiuta

Człowiek – jak pisze prof. Z.
Mysłakowski - może istnieć w
społeczności tylko jako ogniwo łańcucha
pokoleniowego". Żyjemy w świecie charakteryzującym się szybkim tempem
życia, ciągłymi zmianami społecznokulturowymi, dotykającymi również podstawową komórkę społeczną jaką jest
rodzina. Uwidaczniające się w rodzinie
zmiany dotyczą przede wszystkim modelu rodziny oraz roli poszczególnych jej
członków. Mówi się również o kryzysie
rodziny. Czy społeczne trendy deprecjonują w tej kwestii ludzi starszych? Stereotypowy wizerunek człowieka starszego jawi się jako osoba osamotniona,
cierpiąca, wycofana z życia. Postrzeganie starszych jedynie jako bezużyteczny
ciężar jest niedopuszczalne i niemoralne. Zepchnięcie ludzi starszych na margines jest źródłem wielkiego cierpienia, a
równocześnie zubożenia duchowego
kolejnych pokoleń. Zbliżający się dzień
babci i dziadka stanowi doskonały pretekst do podjęcia refleksji na temat
obecności i roli dziadków w życiu ro2

mądrość życiową, którą może się dzielić
z innymi. „Mądrość taka - jak pisał Jan
Paweł II - daje dystans, ale nie dystans
wyrażający się stronieniem od świata.
Mądrość taka pozwala człowiekowi stać
ponad rzeczami, ale bez gardzenia nimi;
pozwala oglądać świat oczyma, ale także
sercem - Boga.
Pozwala
mówić
wraz z Bogiem
„tak”
również
wobec ograniczeń,
przeszłości z wieloma jej rozczarowaniami, zaniedbaniami i grzechami.
Mądrość ta użycza
mocy, z której
rodzi się dobroć,
cierpliwość, zrozumienie i owa
wspaniała ozdoba
sędziwego wieku
– humor”. Dziadkowie kształtują
poczucie trwałości
rodziny, obdarzają
wnuków zainteresowaniem i akceptacją.
Zaangażowanie w życie rodziny, doświadczenie życiowe sprzyjają przełamywaniu barier pokoleniowych i komunikacyjnych. Dialog jest najcenniejszą relacją
dziadków z wnukami. Częste rozmowy,
spędzany wspólnie czas jest efektem
bliskich, głębokich wzajemnych relacji.

W naukach społecznych uczucie, którym
dziadkowie darzą swoje wnuki określa
się mianem "późnej miłości". Miłość do
wnuków jest bardziej dojrzała i świadoma, a stosunek do nich łagodniejszy, niż
do własnych dzieci, mniej wymagający. Seniorzy, którzy często niemieli cza-

su dla własnych dzieci, teraz łatwiej znajdują go dla wnuków. Ponadto ze względu na wiek i doświadczenia zmienia się
hierarchia wartości, zmniejsza się znaczenie przypisywane wartością materialnym, natomiast rośnie ranga wartości
rodzinnych i duchowych. Dziadkowie
tworzą dla wnuków emocjonalną świąty3

nię, z dala od codziennego zawiłego
świata, w której wspólne przebywanie
daje poczucie miłości, stabilizacji i bezpieczeństwa. Socjolog L. Dyczewski pisze „(…) wpływ dziadków na kształtowanie osobowości wnuków jest konsekwencją silnej więzi uczuciowej, która
ułatwia przekazywanie wartości i norm
w procesie opiekuńczowychowawczym”. Od dziadków młodzi
dowiadują się o zwyczajach, historii rodziny i społeczeństwa. Nawet jeśli dziadkowie nie uczestniczą aktywnie w wychowaniu dzieci, nawet jeśli wiedza o
nich pochodzi jedynie z opowieści rodzinnych i wspomnień, to oni stanowią
korzenie, poczucie przynależności. Benedykt XVI pisze „(…) dziadkowie ukazują
perspektywę czasu, są pamięcią i bogactwem”. To pozwala budować tożsamość
człowieka. Bez tego człowiek jest trochę
duchowo okaleczony, niepełny. Obecność dziadków jest ważna dla zapracowanych rodziców w ich misji wycho-

wawczej. W roli dziadków przetrwało
najwięcej elementów tradycyjnej chrześcijańskiej rodziny, takich jak tendencje
do wspólnotowości. Dziadkowie pełnią
również ważną rolę w przekazywaniu
wiary w rodzinie. Często to oni wprowadzają młodych w doświadczenie wiary. Wiara jest dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Języka
wiary uczy się przede wszystkim w domu rodzinnym, gdzie wiara wzrasta na
świadectwie i umacnia się dzięki modlitwie i życiu zgodnemu z Ewangelią. Nie
zgubmy w świecie indywidualizmu i niespotykanej dotąd dynamice zmienności
tego co najważniejsze, drugiego człowieka. Pozytywne relacje między pokoleniami dają jedyną szansę na zachowanie
równowagi. Pamiętajmy „(…) chociaż
bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień”(2
Kor 4,16).

Ut unum sint
jedność w Kościele, który ma kontynuować Jego misję. „Aby byli jedno” - to
prośba jaką Syn Boży kieruje do swego
Ojca. W tym tygodniu w Kościele świętym obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przebiegał on będzie
pod hasłem: Jezus rzekł do Samarytanki:

Ks. Piotr Pastewski

T

ytułowe słowa pochodzą z pożegnalnej mowy Jezusa Chrystusa
wygłoszonej w Wieczerniku. Stanowią
one w zasadzie modlitwę Zbawiciela o
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‘Daj mi pić’. Korzystając z tej okazji pragnę przypomnieć niektóre kluczowe
daty z historii Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kalendarium pochodzi
z broszury wydawanej co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
wspólnie przez Polską Radę Ekumeniczną i Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.
ok. 1740 W Szkocji spotykamy się z
ruchami charyzmatycznymi, mającymi
powiązania z Kościołami Ameryki Północnej, których przesłanie odnowy zawiera modlitwy za inne Kościoły i z innymi Kościołami.
1820 Ks. James Haldane Stewart publikuje „Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan na rzecz wylania Ducha Świętego”.
1840 Ks. Ignatius Spencer, nawrócony
katolik, występuje z propozycją
„Zjednoczenia w Modlitwie dla Jedności”.
1867 Pierwsza Konferencja Biskupów
Anglikańskich w Lambeth podkreśla wagę modlitwy o jedność w „Preambule”
do swych „Rezolucji”.
1894 Papież Leon XIII zachęca do przeprowadzania Oktawy Modłów o Jedność
w kontekście świąt Zesłania Ducha
Świętego.
1908 Obchody „Oktawy Jedności Kościoła” zostały zainicjowane w styczniu
przez księdza Paula Wattsona.
1926 Ruch „Wiara i Ustrój” Światowej
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Rady Kościołów rozpoczyna wydawanie
„Materiałów Pomocniczych na Oktawę
Modłów o Jedność Chrześcijan”.
1935 Ks. Paul Couturier z Francji popiera Powszechny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan opierając się na modlitwie o jedność jakiej chce Chrystus i
przez środki, które On chce.
1958 Centrum „Jedność Chrześcijan” (Lyon, Francja) i Komisja „Wiara i
Ustrój” Światowej Rady Kościołów rozpoczynają wspólne przygotowania materiałów na Tydzień Modlitw.
1964 „Dekret o ekumenizmie” II Soboru Watykańskiego podkreśla fakt, że
modlitwa jest duszą ruchu ekumenicznego i w ten sposób zachęca do obchodzenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
1966 Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i Sekretariat ds.
Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska
Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan) rozpoczynają wspólne oficjalne przygotowania tekstu na Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan (wykorzystanego po
raz pierwszy w 1968 r.)
1975 Projekt początkowy tekstów Tygodnia Modlitw został przygotowany
przez wspólnotę lokalną, następnie przepracowany przez Komisję „Wiara i
Ustrój” oraz Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Staje się to
praktyką lat następnych.
1998 Po raz pierwszy w Polsce Rada ds.

Ekumenizmu Konferencji Episkopatu
Polski i Polska Rada Ekumeniczna wydają
wspólnie zeszyt na Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan.
2004 Komisja „Wiara i Ustrój” i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan decydują, że broszury z tekstami
na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będą wspólnie publikowane i prezentowane w tym samym formacie.
2008 Obchody stulecia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami,
modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i
Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz
Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds.
Popierania Jedności Chrześcijan. Polską
wersję broszury z materiałami od 1998
r. wspólnie opracowują Polska Rada

Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu
Konferencji Episkopatu Polski Kościoła
Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co
roku materiały przygotowywane są
przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.
Na koniec warto podzielić się jeszcze
jedna uwagą. Otóż dialog ekumeniczny
jest niejednokrotnie niesłusznie wrzucany do jednego worka z dialogiem międzyreligijnym, czy też z próbami dyskusji
z ateizmem i agnostycyzmem. O ile bowiem w dialogu z ateizmem czy agnostycyzmem schody zaczynają się już w momencie pytania o istnienie Boga, a w
dialogu międzyreligijnym problemem jest
przyjęcie przez religie niechrześcijańskie
nauki o Trójcy Świętej i Chrystusie jako
Bogu-Człowieku, jedynym Zbawicielu, o
tyle w dialogu ekumenicznym kością
niezgody jest przede wszystkim rozumienie tajemnicy Kościoła.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wczoraj zakończyliśmy tradycyjną kolędę. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za miłe i ciepłe przyjęcie oraz za wszystkie złożone przy tej okazji
ofiary. Bóg zapłać. Jednocześnie informujemy, że sprawy parafialne znowu można załatwiać w zwykłych godzinach urzędowania biura. Jednocześnie wracamy
do stałego porządku mszy św. i od jutra wieczorną eucharystię sprawować będziemy o godz. 18.00. Gdyby był jeszcze ktoś kogo ominęliśmy albo komu nie
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3.
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pasował termin kolędy, a chciałby ją przyjąć, prosimy to zgłosić zaraz po mszy
św. w zakrystii.
Przeżywamy dziś drugą niedzielę w ciągu roku. Choć w naszych kościołach nie
milkną kolędy, to jednak w liturgii wkraczamy w czas, w którym przypatrujemy
się początkom życia publicznego Pana Jezusa. Ukazuje nam ono, jak mamy żyć,
aby nie tylko słowem, lecz także postawą i czynem wyrażać naszą wiarę.
Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to ważna inicjatywa, gdyż od jedności Chrystusowego Kościoła zależy skuteczność głoszenia
Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Często też głoszenie Ewangelii staje się okazją do współzawodnictwa pomiędzy osobami przynależącymi do różnych wyznań chrześcijańskich. Warto zatem, abyśmy aktywnie włączyli się w modlitwę
o to, by nastała jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.
Także dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy o
tych, którzy z różnych powodów muszą budować swoją codzienność z dala od
domu i Ojczyzny.
W środę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w czwartek, 22 stycznia – Dzień
Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszych parafian śp. Erwina Hildebrandt z
Celbowa i śp. Jadwigę Elwart z Pucka z ul Paderewskiego, których Pan wezwał
przed swoje Oblicze.
Przy wejściu do kościoła można nabyć prasę religijną.

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 19 stycznia - św. Józefa Sebastiana Pelczara
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza św. gregoriańska
18.00 + cierpiący w czyśćcu
+ rodz. Barbara i August, Józef, Stefan i Maria, rodzice chrzestni i cierpiący
w czyśćcu
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Wtorek – 20 stycznia
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. w dnu urodz. Ewy
+ cierpiący w czyśćcu
Środa – 21 stycznia - św. Agnieszki
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
o łaskę zdrowia
18.00 + Maria i Paweł Wenta, dziadkowie z ob. str., Edmund i Kamila oraz zm.
z rodz. Wenta, Dopke, Bryła i Sominke
Czwartek – 22 stycznia
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 + Józef Cieślak - int. od sąsiadów z ul. Paderewskiego
o nawrócenie grzeszników
Piątek – 23 stycznia
8.30 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
18.00 + cierpiący w czyśćcu
o nawrócenie grzeszników
Sobota – 24 stycznia - św. Franciszka Salezego
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę MB na dalsze
lata dla całej rodziny
18.00 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
III Niedziela w ciągu roku – 25 stycznia
8.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla Beaty i Krzysztofa
w 10 rocz. śl.
10.00 W INTENCJI PARAFIAN
+ Wacław Potrykus w 2 rocz. śm.
11.30 + Edward Wierzbicki w 6 m-cu od śm.
18.00 + Władysława Wittbrodt - msza gregoriańska
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