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„Czy miłujesz Mnie bardziej aniżeli ci?” 
 

Te słowa usłyszeliśmy w ubiegła niedzielę podczas 

Mszy Świętej. Pan Jezus zadał to pytanie świętemu 

Piotrowi, który nie do końca, jak pamiętamy, zdał 

egzamin z miłości do Chrystusa. Ale o tym wspaniale 

opowiedział ksiądz diakon Mateusz. Dziękujemy! 

Czemu wracam dziś do zeszłotygodniowej Ewangelii? 

Pamiętając rozmowę Chrystusa z Szymonem Piotrem 

zajrzałem do Ewangelii na następną niedzielę. Za 

tydzień posłuchamy o największym z przykazań, o 

przykazaniu miłości. Pomiędzy tymi czytaniami mamy 

to dzisiejsze. Dziś Chrystus pokazuje nam Dobrego 

Pasterza, takiego który dba o swoje owce. 

Dobry Pasterz to oczywiście kapłan, owce to my Lud 

Boży. Nieprzypadkowo Ewangelia o Dobrym Pasterzu 

znajduje się pomiędzy wyżej przytoczonymi 

fragmentami. Aby kapłan był dobrym pasterzem 

potrzeba mu głębokiej jedności ze Zbawicielem, na 

wzór jedności Ojca i Syna. Dlatego tydzień temu 

Chrystus pytał każdego z nas, ale w szczególności 

kapłanów; „czy miłujesz Mnie bardziej aniżeli ci?”. 

Kapłan powinien być dla nas wzorem miłości agape, 

miłości wzniosłej, bezinteresownej, takiej na którą czeka 

nasz Zbawiciel. Lud Boży mając takiego duszpasterza 

będzie bez obaw podążał za jego głosem, bo wie że ten 

głos nie poprowadzi na przysłowiowe manowce.  

Aby być dobrym przewodnikiem na trudnej drodze 

zbawienia potrzeba kapłanowi nieustannej formacji. 

Formacji duchowej, intelektualnej, a także ludzkiej. O 

pierwsze dwa wymia-

ry tejże formacji kap-

łan musi zadbać sam. 

Poprzez nieustanne 

wsłuchiwanie się w 

głos Ojca, poprzez 

ciągłe pogłębianie 

swojej wiedzy, nie tylko teologicznej. A co z trzecim 

wymiarem formacji? O co w nim chodzi? Formacja 

ludzka oznacza nieustanne wzrastanie w miłości 

bliźniego, czyli umiejętność budowania właściwych 

relacji z drugim człowiekiem. Ktoś powie, że kręcimy 

się w kółko. Zaczęliśmy od miłości Boga a kończymy 

na miłości bliźniego. Tak właśnie ma być. Tak musi 

wyglądać także i nasza droga zbawienia. Doświadczając 

miłości Boga uczymy się jak miłować bliźniego. Innej 

drogi do nieba nie będzie. To z miłości będziemy 

zdawali nasz najważniejszy egzamin.  

Ale wróćmy do kapłanów. To oni są dla wzorem w 

budowaniu relacji z Bogiem Ojcem, to oni są wzorem w 

budowaniu relacji z drugim człowiekiem. Czy możemy 

im jakoś pomóc w tej formacji, w tym aby byli 

rzeczywiście wzorem. Jak zawsze możemy pomagać 

poprzez modlitwę. Dość często sami mówimy, że 

dookoła nas jest coraz mniej powołań kapłańskich, że 

świat chyba nie idzie w dobrym kierunku. Otóż świat 

idzie w dobrym kierunku, nasz Stwórca nie zostawił nas 

na pastwę szatana i zła. Ale dał nam wolność i my 

mamy z tej wolności robić użytek. Jak? Właśnie przez 

modlitwę. „Proście a otrzymacie” – tak powiedział 

Chrystus, a On przecież nie rzuca słów na wiatr. 

Prawda jest taka (przeczytałem to w tekście księdza dra 

Macieja Basiuka), że liczba powołań kapłańskich 

zawsze była różna i wiele czynników miało na nią 

wpływ. Wielkie znaczenie miała zawsze wiara ludzi i 

ich modlitwa. We wspólnotach, które żyją wiarą, rodzą 

się nowe powołania – ludzie są gotowi do podjęcia 

służby. Bo kapłaństwo to przecież służba. Nie 

szczędźmy więc naszej modlitwy za kapłanów, za 

diakonów, za nowe powołania. Nie szczędźmy też 

uśmiechu, dobrego słowa, życzliwości; to wszystko jest 

im, kapłanom, bardzo potrzebne. 
Janusz Szwoch 

IV Niedziela Wielkanocna, 21 kwiecień 2013 r. 

I czytanie Dz 13, 14.43-52; II czytanie Ap 7, 9. 14b-17; Ewangelia J 10, 27-30 

Zapraszamy do naszej kaplicy na projekcję filmu: 

OCTOBER BABY 

Początek dziś (niedziela) o godzinie 16.00 

Historia przedstawiona w filmie opowiada o przeżyciach Hannah, szukającej 

swej biologicznej matki. Dziewczyna odkrywa, że urodziła się w trakcie aborcji. 

To doświadczenie wywiera wpływ na jej postawę wobec bliskich i otaczającego 

ją świata. Scenariusz filmu został zainspirowany historią Gianny Jessen, która 

przeżyła własną aborcję. 



Od dzisiejszego numeru 

rozpoczynamy cykl artykułów 

przybliżający Trzecią Osobę Boską 

Ducha Świętego. 

Cykl potrwa do niedzieli Zesłania 

Ducha Świętego (19 maja) 

Zapraszamy do lektury. 

Kto to jest Duch Święty? 
 Po zmartwychwstaniu Chrystusa 

Kościół oczekuje na Ducha Świętego. Jezus wyraźnie 

nauczał, że po wykonaniu swojego dzieła pośle 

Apostołom Pocieszyciela (Parakleta), który będzie 

dopełniał dzieła Bożego poprzez uświęcenie (por. J 

14,16.26;15,26;16,7). Szukając odpowiedzi na 

postawione pytanie należy jasno stwierdzić, że Ducha 

Bożego nie można zobaczyć, tak jak widziano Jezusa. 

Można Go za to doświadczyć i... cały czas to się dzieje. 

 Katechizm Kościoła Katolickiego rozpoczynając swój 

wykład o Trzeciej Osobie Boskiej, zanim wyjaśnia kim 

jest, podaje szereg przestrzeni, w których bardzo 

wyraźnie On działa: Pisma przez Niego natchnione; 

Tradycja przekazywana przez Ojców Kościoła; 

Nauczanie Kościoła, któremu asystuje; liturgia, w której 

przez słowa i symbole prowadzi nas do komunii z 

Chrystusem; modlitwa, w której się za nami wstawia; 

charyzmaty i urzędy (funkcje) budujące Kościół; znaki 

życia apostolskiego i misyjnego; świadectwo świętych, 

ukazujących Jego świętość i kontynuujących dzieło 

zbawienia. 

 Jak jest możliwe, że jest aż w tylu miejscach naraz? To 

proste. Duch nie ma ciała, a więc nie jest ograniczony 

materią, przestrzenią i czasem. Jeśli mówimy o Osobie 

Boskiej, która wraz z Ojcem i Synem stworzyła 

wszystko, to tym bardziej Stwórca nie może podlegać 

stworzeniu – jest zwyczajnie większy od tego, co 

stworzył. (Wyjątek stanowi dobrowolne Wcielenie 

Drugiej Osoby Boskiej jako Jezus Chrystus. Poddanie 

się ograniczeniu ludzkiej natury pokazuje wielkość 

uniżenia Boga z miłości do człowieka. 

Zmartwychwstając pokonał te ograniczenia i pokazał, że 

jest Panem rzeczywistości, por. Kol 2,17; Ap 1,8.17n). 

 Dlatego Ducha Bożego charakteryzuje wszech-

obecność: „Duch przenika wszystko, nawet głębokości 

Boga samego” (1 Kor 2,10b). Ta cecha zawarta jest w 

hebrajskim brzmieniu Jego imienia Ruah, co oznacza: 

tchnienie, powietrze, wiatr. To dobre porównanie. Z 

punktu widzenia fizyki powietrze, choć go nie widać, 

przenosi światło, dźwięk, energię, temperaturę, tlen, we 

właściwym ciśnieniu pozwala nam funkcjonować, itp. 

Nie zwracamy na nie uwagi, a dzięki niemu wszystko 

się dzieje i żyje. Ponadto Duch absolutnie przekracza 

człowieka, jest inny, święty, doskonały, nieskończenie 

dobry, itd. To wszystko odnosi do faktu, że Trzecia 

Osoba Boska jest Duchem jak Bóg (por. J 4,24), a także 

Świętym jak Bóg (por. Iz 6,3). Stąd dla rozwiania 

wszelkich niejasności, spowodowanych herezjami 

pierwszych wieków chrześcijaństwa, powszechnie 

nazywa się Go „Duchem” i „Świętym” zarazem, co jest 

Jego imieniem własnym (por. KKK 691). 

 
Ks. Krystian Wilczyński, k.wilku@wp.pl 

EFEKTY I SKUTKI (2) 
In Vitro 

1. Od 60% do 95% dzieci poczętych metodą In 

Vitro ginie przed narodzeniem. Jak donosi portal 

BioNews, w latach 1991-2005 w Wielkiej Brytanii 

wytworzono 2 137 924 ludzkich embrionów w 

ramach pomocy parom starającym się o dziecko. W 

tym okresie, według brytyjskiego Urzędu do Spraw 

Płodności i Embrionu (HFEA), łączna liczba 

żywych dzieci urodzonych w wyniku In Vitro 

wynosiła 109 469. Co się stało z pozostałymi 2 028 

455 ludzkimi zarodkami? (John Smeaton, SPUC 

National Direktor) 

2. Dwukrotny wzrost śmiertelności okołoporodowej 

u dzieci poczętych tą metodą. Metaanaliza 15 nie-

zależnych badań naukowych wykazała dwukrotnie 

większą śmiertelność noworodków poczętych w 

wyniku In Vitro niż poczętych w sposób naturalny. 
(R. Jackson. et al., Perinatal Outcoms in Singletons 

Following in Fertilization: A Meta-Analysis, 

Obstetrics&Gynecology, Vol. 103, no 3, 2004). 

3. Czterokrotny wzrost ryzyka martwych urodzeń. 
Badania przeprowadzone na 20 000 pojedynczych 

ciąż w wyniku zapłodnienia In Vitro albo 

wprowadzenia plemnika do cytoplazmy komórki 

jajowej wykazały czterokrotny wzrost ryzyka 

martwych urodzeń w porównaniu do ciąż natural-

nych (Human Reproduction, IVF and stillbirth: a 

propspective follow-up study, February 23rd, 2010). 
4. Niska masa urodzeniowa. Procedura In Vitro 

obarczona jest 2,6-krotnym wzrostem ryzyka 

urodzenia się dziecka z niską masą urodzeniową w 

przypadku ciąży pojedynczej, w przypadku ciąży 

mnogiej to ryzyko jeszcze wzrasta (SchieveLA.et al., 

Low and very low birth In infants conceived with the use 

of assisted reproductive Technology, New England 

Journal of Medicine, 2002, 346). 
5. Ciąże mnogie. Z rządowego raportu opublikowa-

nego w USA wynika, że 33,6% ciąż zapoczątkowa-

nych In Vitro to ciąże mnogie, a 51,3% dzieci 

poczętych rodzi się w ciąży mnogiej. (Clay Wright V. 

et al. Assisted Reproductive Technology Surveillance - 

United States 2003, National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion). 

6. Wcześniactwo. W metaanalizie 15 niezależnych 

badań naukowych stwierdzono 2-krotny wzrost 

ryzyka przedwczesnego porodu dzieci poczętych In 

Vitro. (R. Jackson. et al., Perinatal Outcoms in 

Wiara szuka zrozumienia 
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Singletons Following in Fertilization: A Meta-Analysis, 

Obstetrics&Gynecology, Vol. 103, no 3, 2004). 

7. Udokumentowane przypadki śmierci kobiet po 

IVF. W literaturze opisano przypadki śmierci 

kobiet, które zmarły po komplikacjach In Vitro. 

Takie przypadki miały miejsce m.in. w Irlandii 

(2004), Nowej Zelandii (1995). W Krakowie w 

kwietniu 2003 r. w wyniku niedopełnienia obowiąz-

ków lekarzy w czasie procedury IVF zmarła 29-

letnia kobieta. („Nasz Dziennik”, 27 września 2006). 

8. IVF a nowotwory. Procedura IVF powoduje 

dwukrotny wzrost ryzyka zapadalności na raka 

jajników. (Obstetrics&Gynecology, Vol. 103, 154), 

jak również wzrost ryzyka raka piersi u kobie-

ty.(Venn A. et al. Risk of cancer after use of fertility 

drugs with In Vitro fertilization, Lancet 1999, Vol. 354). 

9. Nawet trzykrotny wzrost występowania wad 

wrodzonych u dzieci poczętych In Vitro. 

Australijskie badania 4000 dzieci urodzonych 

między 1993 1997 r. wykazały, że wśród dzieci 

poczętych w sposób naturalny 4,2% ma wady 

wrodzone, natomiast wśród dzieci poczętych In 

Vitro 9%. Wykazano także, że procent dzieci 

obciążonych więcej niż jedną wadą wrodzoną 

grupie kontrolnej wynosi 0,5% natomiast wśród 

dzieci poczętych IVF 1,6% (M. Hansen et al., The risk 

of major birth defects after intracytoplasmic sperm 

injection and In-Vitro fertilization, New England Journal 

of Medicine, 2002, 346/10).  
10.  Badania dr Géraldine Viot, genetyka klinicznego ze 

szpitala Maternité Port Rogal w Paryżu, którymi 

objęto 15 tys. dzieci poczętych w latach 2003-2007 

przyniosły te same ustalenia - dwukrotny wzrost 

wad wrodzonych. Dzieci poczęte IVF najczęściej 

mają problemy z sercem i 

zniekształcony układ rozrodczy, większą liczbę tzw. 

naczyniaków i łagodnych nowotworów skórnych. 

 

Aleksander Baranow, wiceprzewodniczący Rosyjskiej 

Akademii Nauka Medycznych we wrześniu 2009 r. w 

Dumie Państwowej apelował do władz, aby nie 

refundowały zabiegów IVF. Powołując się na światowe 

statystyki, powiedział, że:„(…) przy stosowaniu metody 

In Vitro wzrasta ryzyko urodzeń dzieci z wadami. W 

Rosji 75% dzieci „z próbówki” rodzi się inwalidami. 

Jeśli wydajemy pieniądze na In Vitro, to od razu 

powinniśmy szykować pieniądze na opiekę nad 

inwalidami urodzonymi dzięki tej metodzie (…) 

Światowa Organizacja Zdrowia nie rekomenduje 

stosowania tej metody. Jeżeli wiemy, jakie są skutki 

uboczne tej metody, powinniśmy o nich informować. 

Metoda ta szkodzi również zdrowiu matki”. (za: 

„Dziennik Polski” 15.10.2009). 

Ciekawostki: 

 Według prof. Debory Spar z prestiżowej Harvard 

Business School rynek In Vitro szacowany jest na 

500 mld funtów rocznie. 

 Pomysł refundacji metody In Vitro dla 50 tys. 

małżeństw w Polsce warty jest szacunkowo 750 

mln złotych.  

 Link do ciekawego artykułu: 

http://m.poznan.gazeta.pl/poznan/1,106517,13490528,In

_vitro_to_nie_tylko_szczescie__ale_i_ryzyko.html 
Leszek Banaś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczęść Boże! 

Dziękujemy za ofiarowanie telewizora i odkurzacza – 

zostały już przekazane potrzebującej rodzinie. 

Mamy do oddania: 

Meble (do odbioru niedaleko kościoła): biurko, segment z 

witryną, szafką z półkami i szafką RTV, barek, komoda. 

Osoby zainteresowane mogą dzwonić w tej sprawie na 

numer: 508-207-194 (po godz. 15). 

Żelazko – można odebrać w godzinach dyżuru, w środę 

między godz. 19.00 a 20.00. 

Podliczyliśmy zawartość skarbonek -jałmużny 

wielkopostnej. 

Przekazaliście 1860 zł i 16 gr. Ogromne Bóg zapłać 

wszystkim, którzy przez cały post pamiętali o napełnianiu 

skarbonek, szczególnie dzieciom. Zebraną kwotę przezna-

czymy na pomoc najuboższym parafianom. 

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. 



Tytuł trochę przewrotny, bo pewnie dobra Gazetka parafialna potrzebna jest w każdej parafii. Jednak jaka powinna 

być dobra gazetka? 

Celem naszej, jest cotygodniowy kontakt z parafianami. Informowanie na bieżąco o tym co się dzieje u nas w 

parafii, o tym co się dzieje w naszym kościele. 

Cykle tematyczne Kasi Kowalczyk i Leszka Banasia maja na celu zainteresować nas Biblią i bioetyką, bo przecież 

nie wyczerpią tematu. 

Mimo, że ksiądz Krystian jest daleko od nas, dzięki gazetce co tydzień zabiera głos i dzięki temu jest z nami w 

każdą niedzielę. Planujemy przeprowadzenie z księdzem Krystianem dłuższego wywiadu zanim wyjedzie do Paryża 

na dalszy ciąg swoich studiów doktorskich, ale o tym przeczytamy w czerwcu. 

Gazetka w swoim założeniu ma nam przybliżać życie parafii, ma pomóc w znalezieniu miejsca w tym życiu. W zeszłym 

roku przedstawialiśmy nasze, działające wspólnoty parafialne, już od przyszłego tygodnia będzie można przeczytać o tym 

co się dzieje w tych wspólnotach. Przede wszystkim o tym kto może do danej wspólnoty przyjść i dołączyć. 

Zachęcamy aby dzielić się poprzez naszą gazetkę także swoim świadectwem życia w Chrystusie, świadectwem 

chrześcijanina. To pewnie nie jest łatwe, ale na pewno wszystkim nam potrzebne. Droga do zbawienia we 

wspólnocie jest znacznie łatwiejsza, ważne aby umacniać siebie nawzajem. Jeśli chcielibyście podzielić się swoim 

spotkaniem z Chrystusem, swoim codziennym życiem to zapraszamy, zachęcamy aby wysłać tekst pod niżej podane 

adresy e-mailowe. 

Zespół parafialny Caritas chwali wciąż parafian za ofiarną pomoc, za to że ogłoszenia zamieszczane w naszej 

gazetce nie pozostają bez odpowiedzi. Bóg Wam zapłać za tę pomoc! 

Od tego numeru pragniemy zachęcić do wspólnej modlitwy. Wydaje się, że czasami zapominamy o tym jaką 

wartość ma wspólna modlitwa wstawiennicza. Przypominamy sobie o tym szczególnie wtedy gdy sami 

potrzebujemy nagle Bożej pomocy, gdy wszystko inne zawodzi wówczas dopiero zwracamy się do Pana Boga. 

Założenia wspólnej modlitwy wstawienniczej poprzez gazetkę są następujące. Gazetka jest otwarta na Wasze 

intencje. Można je przesyłać poczta e-mail na niżej podane adresy, a można zapisać je na kartce i wrzucić do 

koszyka stojącego na stoliku przy wyjściu z kościoła, bądź nawet do koszyka z kolektą. Te wszystkie zapisane 

i wysłane intencje trafią do naszej gazetki. I tu prośba do wszystkich czytających nas parafian aby w tych 

intencjach pomodlić się, choćby w niedzielę wieczorem; choćby raz w tygodniu. 

Myślę, że dobrze w intencjach podać imiona osób za które się modlimy, lub podpisać taką intencję swoim imieniem. 

(nazwisk nie będziemy drukować). Przykład takiej intencji: 

„Proszę o modlitwę w intencji mojej chorej mamy Elżbiety” (podpisano Basia). Taka intencję byśmy wydrukowali 

w gazetce i w tej intencji prosilibyśmy czytelników naszego tygodnika o modlitwę. 

Intencje prosimy wysyłać na adresy: untreuadamo@wp.pl (do księdza Adama), jszwoch@interia.pl (do mnie) 

lub zapisać na kartce i wrzucić do koszyka z ofiarami na drukowanie gazetki (na stoliku przy wyjściu z kościoła). 

A dziś zapraszamy na projekcję filmu OCTOBER BABY, początek punktualnie o 16.00 aby zdążyć po projekcji na 

wieczorną Eucharystię. 

Szczęść Boże i dobrej niedzieli oraz całego wiosennego tygodnia. 
Janusz Szwoch 

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. W przyszłą niedzielę na mszy świętej o 

10.30 promocja 9 nowych ministrantów, a o 12.00 dwóch nowych lektorów. 

3. 22 kwietnia tj. poniedziałek o godz. 19.00 spotkanie dla rodziców dzieci klas II. 

4. Spotkanie liturgiczne dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. w czwartek i w piątek o godz. 17.00. 

5. Dyżur CARITASu w każdą środę pomiędzy 19.00 a 20.00 

6. Nasza parafia  organizuje 1 czerwca wyjazd na XVII Spotkanie Młodych nad Lednicą. Koszt 60 zł. 

Szczegóły i zapisy u ks. Adama. 
7. W dniach od 1 do 6 lipca odbędzie się wakacyjny wyjazd Służby Liturgicznej ministrantów i lektorów nad Jezioro 

Wielewskie. Więcej informacji u ks. Adama. 

8. W przyszłą niedzielę 28 kwietnia Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez rodziny Domowego 

Kościoła i młodzież z SILOE. Początek w kaplicy o 19.30. 

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 

Po co nam Gazetka Parafialna? 
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