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Pozostajemy w radości Zmartwychwstania! 
 

Apostołka apostołów 
Pozostajemy w radości Zmartwychwstania. Dlatego 

dzisiaj przyjrzymy się postaci Marii Magdaleny, która 

jako jedna z pierwszych zobaczyła, że grób jest pusty. 

Maria Magdalena pochodziła z Magdali. Ewangelie 

podają, że Jezus uzdrowił ją, wyrzucając z niej siedem 

złych duchów. Od tamtej pory 

Maria towarzyszyła Jezusowi i 

Jego uczniom w drodze. Jako 

jedyna była obecna przy 

wszystkich najważniejszych 

wydarzeniach paschalnych. Była 

obecna przy śmierci i pogrzebie, 

dlatego mogła stać się godnym 

świadkiem zmartwychwstania. 

Razem z dwoma innymi kobietami 

udaje się w poranek zmartwych-

wstania do grobu, aby namaścić 

ciało. Kobiety odgrywają szcze-

gólną rolę nie tylko w tej scenie. 

Przez to, że jako pierwsze dowia-

dują się, że Jezus jest znów wśród 

żywych ich słowa stają się 

„kamieniem węgielnym” wiary 

paschalnej. 

Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom. 

Jednak, pierwszą osobą, która Go ujrzała, była właśnie 

Maria Magdalena. Scenę tę opisuje ewangelista Jan. 

Maria Magdalena stała przed pustym grobem i płakała. 

Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że jeszcze nie 

uwierzyła w zmartwychwstanie, jakie się dokonało. Na 

pytanie aniołów: dlaczego płaczesz, odpowiada: bo 

zabrali mi mojego Pana. Wtedy ukazuje jej się Jezus, 

który również pyta o powód jej smutku. Maria odwraca 

się w jego stronę, ale wydaje jej się, że to ogrodnik. 

Poznanie następuje dopiero wówczas, gdy Jezus zwraca 

się do niej po imieniu. Scena podwójnego odwrócenia i 

stopniowego rozpoznawania Jezusa może być wzorem 

paschalnej wędrówki prowadzącej od smutku do 

wielkiej radości, ale również wzorem nawrócenia. 

Maria początkowo zwrócona jest twarzą w kierunku 

grobu, śmierci. Maria rozpoznaje Jezusa w pełni 

dopiero wtedy, kiedy odwraca się po raz drugi. Wtedy 

staje z nim twarzą w twarz. Wtedy następuje jej 

prawdziwe nawrócenie. Odwraca się od grobu 

symbolizującego śmierć, a zwraca w stronę źródła życia.  

Poznanie Jezusa jest możliwe wtedy, kiedy zostawimy 

za sobą śmierć i grzech. Jezus woła Marię po imieniu, 

przez co stwarza ją na nowo, daje jej nowe, piękne 

życie. Jej słowa Rabbuni! są przepełnione największą 

miłością. Nauczycielu zmienia się w mój kochany 

nauczycielu. Ukazuje o co chodzi 

w relacji z Bogiem- chodzi o 

miłość i uznanie Go za nauczyciela 

życia. „Maria wyobraża każdego z 

nas. Tak jak ona, biegamy na oślep 

we wszystkich kierunkach, każdy 

sam z poczuciem pustki; płacząc i 

skarżąc się; szukając śmierci 

Jezusa, który żył dwa tysiące lat 

temu. Ona szuka Jezusa, ale to On 

ją znajduje i woła po imieniu. 

Podobnie każdy z nas pragnie być 

odnalezionym i wezwanym po 

imieniu” [J. Vanier] 

Po tym spotkaniu Maria 

Magdalena idzie obwieścić 

apostołom, że widziała Pana. Idzie 

głosić dobrą nowinę o zmartwych-

wstaniu. Staje się apostołką 

apostołów. My również, podążając za wzorem Marii 

Magdaleny powinniśmy dzielić się z innymi naszą 

radością ze zmartwychwstania Jezusa. Alleluja!!! 
Kasia Kowalczyk 

 

 

III Niedziela Wielkanocna, 14 kwiecień 2013 r. 

I czytanie Dz 5, 27b-32; 40b-41; II czytanie Ap 5, 11-14; Ewangelia J 21, 1-19 

Za tydzień 

 
Zapraszamy do naszej kaplicy na projekcję filmu  

OCTOBER BABY 

Początek o godzinie 16.00 

 

Szczegóły na stronie 4 

Kobiety w Biblii (10) 



 Jak działa miłosierdzie 

Boże? 
Przed tygodniem przeżywaliśmy 

Niedzielę Miłosierdzia. Zawsze 

warto wracać do tego tematu. 

Słowo znane i w ostatnich dwóch 

dekadach bardzo obnoszone. 

Można spotkać się z opacznym 

rozumieniem tego najdoskonal-

szego przymiotu Bożego i ze sprawiedliwego Boga 

zrobić kogoś naiwnego, który bezradnie wybiela „od 

ręki” wszystko to, co człowiek zabrudził grzechem. 

Łatwo stwierdzić: „Zgrzeszę, bo miłosierny Bóg i tak mi 

wybaczy”. Tymczasem jest nieco inaczej. 

 W doskonałym Bogu nie ma zmiany. Stąd Jego 

sprawiedliwość i miłosierdzie muszą być tym samym. 

Po ludzku nie wydaje się to możliwe. Inaczej jest w 

„procedurze” Bożego miłosierdzia. 

 Kiedy człowiek zgrzeszy, to jest jak małe dziecko nie 

mające środków, aby odpłacić za straty. Z pomocą 

przychodzi Starszy Brat, który dysponuje środkami i z 

miłości nad bezradnym dzieckiem sam decyduje się 

wszystko swoim kosztem zrekompensować. Jednak 

każde przewinienie sprawiedliwie domaga się kary. 

Temu zawsze musi stać się zadość. Ze Starszym Bratem 

trzeba iść do Ojca i przyznać się do własnej winy. To 

boli i bywa, że jest wielką trudnością. Ale wtedy głos 

zabiera Starszy Brat. Potwierdza wszystko zgodnie z 

prawdą, jednak dodaje, że własną Ofiarą już straty 

wyrównał. Jego miłość do Ojca jest tak doskonała, że 

ktokolwiek powoła się na nią, uzyska wszystko (por. J 

15,16). Tak dzięki pośrednictwu Starszego Brata, 

człowiek otrzymuje przebaczenie i wraca do pełni 

miłości Ojca. 

 Tego dokonał Chrystus – nasz Brat i Odkupiciel – dla 

człowieka, który niczym nie mógł odpłacić za swoje 

grzechy. W Chrystusie więc, który swoją Krwią 

wyrównał wszystkie braki (grzechy) miłości ludzi do 

Boga, spotyka się sprawiedliwość i miłosierdzie. Za 

grzech sprawiedliwie należy się śmierć i ona nastąpiła. 

Tylko, że nie my umarliśmy, ale za nas dobrowolnie 

umarł On. Będąc życiem (por. J 14,6) okazał się 

silniejszy od śmierci i zmartwychwstał już bez naszych 

grzechów, jako Zwycięzca. Pozostając dalej miłością, 

chce nas grzeszników ciągle podnosić z upadków. Jeśli 

przyznamy się do Niego, to i nasze braki miłości zostaną 

zalane Jego Krwią, która wyrówna straty. Tak okażemy 

się usprawiedliwieni przed Bogiem. 

 Potrzeba więc naszego wysiłku przyznania się do 

grzechu, wyznania go i żebrania o kropelkę Krwi 

Jezusa, aby skapnęła na nas i dała nam zbawienie. 

Miłosierdzie kosztowało Syna Człowieczego haniebną 

śmierć. I niczym sobie na to nie zasłużyliśmy – 

zbawienie grzesznego człowieka jest absolutną łaską 

(darem darmo danym). To właśnie jest miłość 

miłosierna: bezinteresowne i całkowite poświęcenie z 

miłości. Doświadczając jej, mocą Jezusa, możemy Go 

naśladować w gestach miłosierdzia: „Nikt nie ma 

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich” (J 15,13). Oto codzienny plan zajęć 

każdego chrześcijanina. Całość powyższego wyjaśnienia 

zawiera się w tajemnicy Eucharystii. 
Ks. Krystian Wilczyński, k.wilku@wp.pl 

 

 

EFEKTY I SKUTKI (1) 
NaProTechnologia 

 W dwóch kolejnych częściach artykułu chciałbym 

zwrócić uwagę na końcowe efekty lub skutki decyzji 

przyjęcia jednej z omawianych metod poczęcia.  

W tej części zajmiemy się efektami i skutecznością 

NaProTECHNOLOGY (NPT). Obszernych informacji 

dostarcza opinia wykonana na zlecenie Biura Analiz 

Sejmowych Kancelarii Sejmu, zgodnie z umową 

1083/09/UM1 - „NaProTechnology - skuteczność i 

możliwości jej wykorzystania w Polsce”, opracowana 

przez Macieja Barcentewicza - lekarza specjalistę 

ginekologa położnika (Prezesa Fundacji Instytut 

Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II). 

Autor przytacza badaniania Instytutu Papieża Pawła VI 

z roku 2004 opublikowanymi w The Medical&Surgical 

Practice of NaProTechnology Thomas W. Hilgers 2004; 

oraz najnowszą pracą, z wrześniowego 2008 numeru 

Journal of the American Board of Family Medicine: 

Outcomes From Treatment of Infertility With Natural 

Procreative Technology in an Irish General Practice; 

Joseph B. Stanford, MD,MSPH, Tracey A. Parnell, MD 

and Phil C. Boyle, MB. 

Najpierw skumulowane wyniki, wskaźnik ciąż po 

leczeniu metodą NPT z powodu niepłodności,w 

przedziałach czasowych: 

1)  do 12 miesięcy uzyskano    44% ciąż, 

2)  do 24 miesięcy uzyskano    62% ciąż, 

3)  w 48 miesięcy od rozpoczęcia leczenia  71%. 

Wyniki leczenia kiedy rozpoznaną przyczyną 

niepłodności była endometrioza: 

1)  45% w 12 miesięcy, 

2)  65% w 24 miesięcy, 

3)  78% w 36 miesięcy, 

Porównując te wyniki z leczeniem chirurgicznym 

klasycznymi metodami widzimy badanie Rock JA z 

1981: 38% po 12msc, 50% po 24msc i max 63% do 

72msc po leczeniu. 

Skumulowany wskaźnik dla pacjentek z zespołem 

policystycznych jajników: 

1)  40% po 12 miesiącach, 

2)  65% po 24 miesiącach, 

3)  do 90% po 48 miesiącach 

Wiara szuka zrozumienia 

 

Bioetyka (10) 

 

mailto:k.wilku@wp.pl


Wreszcie skuteczność leczenia NPT w porównaniu do 

postępowania In Vitro: wg badań Instytutu Pawła VI. 

Kiedy przyczyną niepłodności był brak owulacji to 

uzyskano 81,8% poczęć, jeżeli policystyczne jajniki to 

62,5% przy endometriozie 56,7%, przy niedrożności 

jajowodów 38,4%.  

Dla In Vitro analogicznie wyniki z lat 1986 – 2001 od 

21 do 27% ciąż na kobietę. Naprotechnologia okazuje 

się 2,67 razy bardziej skuteczna niż In Vitro dla 

endometriozy, 2,36 razy dla PCOS i 1,41 razy dla 

niedrożności jajowodów. 

W badaniu z Irlandii, z praktyki lekarza rodzinnego w 

Galway, w latach 1998 -2002 zgłosiło się 1239 par 

małżeńskich z powodu niepłodności. Średni wiek kobiet 

to 35,8 lat, średnia długość trwania niepłodności 5,6 

roku. 33% par wcześniej było leczonych ART . 

Wskaźnik ciąż wyniósł 52% Udało się pomóc około 

30% par po niepowodzeniach ART, czyli technik 

wspomaganego rozrodu „In Vitro”. ( J Am Board Fam 

Med 2008;21:375–384.) 

Jeszcze jedna kwestia jest bardzo istotna. Spośród 

małżeństw leczonych NPT, a których nie wyleczono, 

74,6% zdecydowało się na adopcję. W tym 

zmaterializowanym i egoistycznym świecie taka 

postawa jest ze wszech miar postawą piękną i godną. 

„…Rodziny chrześcijańskie, które przez wiarę widzą we 

wszystkich ludziach dzieci wspólnego Ojca 

Niebieskiego, będą wielkodusznie wychodzić naprzeciw 

dzieciom innych rodzin, pomagając im i kochając je nie 

jako obcych, ale jako członków jednej rodziny dzieci 

Bożych. W ten sposób rodzice chrześcijańscy będą mogli 

rozszerzyć zasięg swej miłości poza więź ciała i krwi, 

uznając związki wywodzące się z ducha, które rozwiną 

się w konkretną służbę dzieciom innych rodzin, często 

potrzebujących i pozbawionych środków do życia. 

Rodziny chrześcijańskie winna ożywiać większa 

gotowość do adopcji i przysposobienia dzieci 

pozbawionych rodziców czy też opuszczonych: podczas 

gdy te dzieci, odnajdując na nowo ciepło uczuć 

rodzinnych zaznają pełnego miłości, opatrznościowego 

ojcostwa Boga, świadczonego przez rodziców 

chrześcijańskich, wzrastając w atmosferze pogody i 

ufności, cała rodzina zostanie ubogacona wartościami 

duchowymi poszerzonego braterstwa…” - Jan Paweł II 

„Familiaris Consortio”  
Leszek Banaś 

 
Szczegółowe badania nad skutecznością metody w 

przypadkach problemów z płodnością dostępne są na stronie: 

http://naprotechnology.com/infertility.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pierwszą część zeszytu 21 „Kręgu Biblijnego” (Spotkania z Biblią) składają 

się omówienia fragmentów Apokalipsy św. Jana i listów św. Pawła. Są to teksty 

wyznaczone przez Kościół na drugie czytania okresu wielkanocnego oraz kilku 

niedziel zwykłych. Ich autorami są ks. Tomasz Siemieniec, ks. Marek Dzik oraz 

ks. Michał Bednarz. Druga część zeszytu (Poznawać Biblię) zawiera 

wprowadzenie do problematyki historii zbawienia (p. Krzysztof Mielcarek), 

refleksję nad Księgą Hioba (ks. Mirosław Wróbel) oraz komentarz do Listu do 

Filipian (ks. Piotr Łabuda). Uzupełnieniem „Kręgu” jest płyta CD z fotografiami 

z Ziemi Świętej – tym razem stanowi ona zaproszenie do udania się w drogę 

wraz z miłosiernym Samarytaninem, prowadzącą przez Pustynię Judzką z 

Jerozolimy do Jerycha. 

Kwartalnik (w cenie 19zł wraz przesyłką) można zamawiać na stronie 

www.biblos.pl 

Mamy do oddania: 

Robot kuchenny Zelmer w dobrym stanie, dwa fotele (duże 

gabarytowo) 

Potrzebujemy: 

Telewizora i odkurzacza (jeden już dostaliśmy, bardzo 

dziękujemy, ale jeszcze drugi jest potrzebny). 

Osoba kontaktowa: Asia Czech (tel. 606-899-409) 

Przypominamy o cotygodniowych dyżurach CARITASU 

w środy od 19.00 do 20.00 w kancelarii parafialnej. 

Jest możliwość skorzystania z konsultacji prawnej lub 

psychologicznej. Więcej informacji można uzyskać w 

godzinach dyżurów Caritasu. 

Krąg Biblijny 

http://www.biblos.pl/


 

„Ten film uleczył kawałek mojej duszy” – tak opisuje swą reakcję na 

obejrzany film „October Baby” Kelly Clinger, była wokalistka z chórków 

Britney Spears, która dokonała dwóch aborcji w swoim życiu, a obecnie jest 

obrończynią życia.  

Pełnometrażowy film (trwa 1 godz. 47 minut) braci Johna i Andy’ego Erwinów 

jest częściowo inspirowany autentyczną historią Gianny Jessen – kobiety, która 

przeżyła własną aborcję.  

Bohaterką filmowej opowieści jest 19-letnia Hannah, grana przez Rachel 

Hendrix. Szukając swej biologicznej matki, odkrywa prawdę o sobie – o tym, że 

urodziła się w trakcie aborcji. Zdaniem Clinger z chrześcijańskiej organizacji 

antyaborcyjnej Silent No More Awareness, obraz wiernie ukazuje osobę, która 

przeszła na samym początku życia olbrzymią traumę. Choć doświadczenie to nie 

zachowało się w jej pamięci, ma wpływ na jej postawę wobec bliskich i świata – 

zauważa recenzentka. Mimo że bohaterka nie może znaleźć swej biologicznej 

matki, za namową księdza postanawia napisać na karteczce słowa przebaczenia 

pod adresem swej rodzicielki i jednocześnie niedoszłej zabójczyni.  

Tego filmu nikt nie chciał. Z wyjątkiem twórców i jak się teraz okazuje widzów. 

Naszym projektem nie interesowało się żadne studio filmowe. Uważano, że podejmuje zbyt kontrowersyjny temat – 

mówił w jednym z wywiadów John Erwin – „Przeżywaliśmy momenty zniechęcenia. Film nie był skończony, nikt 

nie chciał obejrzeć tego co już nakręciliśmy”.  

Ukończony w 2011 roku film, pokazywany wcześniej tylko lokalnie, zadebiutował w kinach USA 23 marca 2011 r. 

Mimo, że rozpowszechniano go tylko w 390 kopiach, po pierwszym weekendzie znalazł się na 8. miejscu 

amerykańskiej listy najbardziej kasowych filmów. W sytuacji kiedy pierwszą dziesiątkę tej listy okupują najczęściej 

wysokonakładowe produkcje trafiające do kina w co najmniej ponad tysiącu kopii. Zajmujące pierwsze miejsce 

„Igrzyska śmierci” miały tych kopi ponad 4 tysiące. Jednocześnie „October baby” pod względem przychodów 

liczonych na jedną kopię zajęło trzecie miejsce.  

Na projekcję filmu zapraszamy w przyszłą niedzielę (21 kwietnia) do naszej kaplicy. 

Początek o godzinie 16.00. 
 

 

 

1. Spotkanie Wspólnoty Dzieci Bożych w sobotę o godzinie 10.00; próba scholki dziecięcej w sobotę o godzinie 

11.00; spotkanie aspirantów także w sobotę o godzinie 11.00 

2. Zbiórka ministrantów we wtorek o 19.15, spotkanie lektorów o 19.45. 

3. W sobotę, 20 kwietnia, w naszym kościele Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie i uwolnienie. 

Początek o 19.30. 

4. Dyżur CARITASu w każdą środę pomiędzy 19.00 a 20.00 

5. Na naszej stronie parafialnej: www.antoni-reda.pl pojawiły się pliki audio, gotowe do pobrania i wysłuchania: 

 

 REKOLEKCJE „OSTATNIEJ SZANSY” – WIELKI TYDZIEŃ 2013 

Rekolekcje wygłosił ks. Piotr Przyborek w naszej parafii w poniedziałek i wtorek Wielkiego Tygodnia roku 2013. 

 

 KONFERENCJA PANI PSYCHOLOG MAŁGORZATY KORNACKIEJ 

Konferencja Pani psycholog Małgorzaty Kornackiej odbyła się w Niedzielę Palmową dnia 24 marca, wieczorem. 

Tematem było: "Dzięki Ci Panie, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła" Ps 139. 

W jaki sposób zbudować poczucie własnej wartości? 

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem szczególnie tych, którzy nie uczestniczyli w rekolekcjach i w 

konferencji. 

October Baby 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia Świętego Antoniego, ul. Fenikowskiego 4, 84-240 Reda; Tel. 058-678-50-04 

Msze św. w niedziele: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; w tygodniu: 7.00; 18.30 

Biuro parafialne: wtorek i czwartek od 16.00 do 17.30; sobota od 9.00 do 10.00 

www.antoni-reda.pl 

http://www.antoni-reda.pl/

